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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

                 Yuliana dan  Zefriyenni  (2011)  melakukan penelitian tentang    

Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Penetapan Jumlah Kredit. Penelitian 

dilakukan Pada Ued-Sp Amanah Sejahtera Sungai Buluh Kecamatansingingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Hasil penelitian 

menunjukkan  dalam pemberian kredit pada Ued-Sp Amanah Sejahtera telah 

sesuai dengan prinsip yang telah diterapkan dengan menggunakan metode 

analisis 5C yaitu  Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. 

Kebijakan pemberian kredit pada Ued-Sp Amanah Sejahtera penerapan 

tingkat suku bunga kredit dihitung dengan menggunakan metode pembebanan 

suku bunga.  Penetapan jumlah kredit terhadap debitur pada Ued-Sp Amanah 

Sejahtera sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemberian kredit yang dilihat 

dari resiko kredit, jaminan kredit dan suku bunga kredit maka dari sana dapat 

ditentukan penetapan jumlah kredit yang akan disetujui atau sebaliknya 

permohonan kredit ditolak.  

                 Yuliati dan Imannullah (2018) melakukan penelitian tentang  

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan 

Jaminan Resi Gudang. Penelitian dilakukan Di Bank Jateng Kantor Cabang 

Jepara.  Hasil penelitian menujukkan  Penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang dilaksanakan oleh Bank 
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Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahap, yaitu: tahap 

permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap 

pengikatan kredit, tahap pencairan, dan tahap pelunasan kredit, namun dalam 

pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa 

tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kebijakan kredit 

Menurut Hasibuan (2001:92-93) kebijaksanaan perkreditan bank 

harus diprogram dengan baik dan benar. Program penyaluran kredit harus 

didasarkan pada :  

a. Asas yuridis artinya program perkreditan harus sesuai dengan 

undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia. 

b. Asas ekonomis artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai 

dan tingkat bunga kredit yang disalurkan. 

c. Asas kehati-hatian artinya besar plafond kredit harus ditetapkan atas 

hasil analisis yang baik dan obyektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R 

dari calon peminjam.  

d. Asas kebijaksanaan artinya suatu pedoman yang menyeluruh, baik 

lesan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah 

tempat  manajemen action. 

Menurut Hasibuan (2001:92) kebijaksanaan perkreditan harus 

Bankable, artinya kredit yang dibiayai hendaknya memenuhi kriteria 

antara lain: 
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1) Safety yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit 

sesuai jadwal dan jangka waktu kredit. 

2) Effectiveness yaitu kredit yang diberikan benar-benar digunakan 

untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal 

kredit. 

2. Keputusan Penyaluran Kredit 

          Menurut Hasibuan (2008:87) kredit adalah semua jenis pinjaman 

yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha pemberian prestasi baik 

berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada 

pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima 

kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu 

yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa 

bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Pengertian lain menurut Simorangkir (2001:100), memberikan arti 

kredit adalah “Pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas 

prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang”. Karena 

kehidupan ekonomi yang semakin modern, prestasi yang sering 

digunakan adalah prestasi uang, maka transaksi kredit sering kali 

menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit dalam arti sebenarnya, 

didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran 

ekonomi di masa mendatang. 
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Sementara menurut Tjoekam (2000:3): Kredit adalah “Sebagai 

penundaan pembayaran, yang dimaksud adalah pengambilan atas 

penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersama pada 

saat menerima akan tetapi pengembalianya dilakukan pada masa tertentu 

yang akan datang”. 

Kebijakan penyaluran kredit merupakan upaya dari koperasi dalam 

aktivitas atau proses penyaluran kredit. Unsur-unsur dalam kebijakan 

pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kashmir (2002:78) yaitu antara 

lain: Pertama mengenai kepercayaan, suatu keyakinan pemberi kredit 

(bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa berupa uang, barang 

ataupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa 

mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana 

dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam 

tentang nasabah. 

Penyaluran kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus 

dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati menurut Hasibuan (2001:87). Pengertian 

kredit menurut Undang-undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 

adalah penyedian uang dan tabungan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuangan. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kebijakan penyaluran kredit merupakan suatu penyerahan uang atau 

tagihan kepada pihak lain, dengan harapan memberi pinjaman. Dalam hal 

ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dan pokok tersebut yang 

berupa bunga sebagai pendapatan. Kemudian dari proses kredit tersebut 

telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mengikat dan dalam 

perkreditan terkandung kesepakatan pelunasan hutang yang akan 

diselesaikan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. 

3. Faktor Faktor Penentu Penyaluran Kredit 

Pemberian fasilitas kredit kepada debitur merupakan suatu kegiatan 

yang kompleks, dimana untuk melaksanakan kegiatan perkreditan yang 

sehat, bank harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi prinsip dan 

aspek-aspek perkreditan. Bank tidak diperkenankan memberikan 

penilaian hanya melihat satu faktor tanpa melihat faktor yang lain. Hal ini 

dikarenakan adanya keterkaitan antara faktor-faktor yang membentuk 

nilai kelayakan dari sebuah kredit. 

Realisasi pemberian kredit, perlu dilakukan analisa prinsip-prinsip 

dan aspek-aspek perkreditan yang dikenal dengan 3 R menurut Djohan 

(2000:106), yaitu : 

1) Return, menunjukkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari 

kredit tersebut. Dalam hal ini bank harus menilai penggunaan 

kredit dan hasil yang diperkirakan. 
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2) Repayment Capacity, adalah kemampuan calon debitur dalam 

melunasi kembali pinjamannya pada saat-saat dimana kredit 

tersebut harus diangsur atau dilunasi. 

3) Risk Bearing Ability, kemampuan calon debitur dalam 

menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian yang 

bersangkutan dengan penggunaan kredit tersebut. 

Pemberian kredit juga perlu dilakukan analisa prinsip-prinsip melalui 

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:173-175) Analisis 7C yaitu : 

1) Character, menyangkut kepribadian dan itikat baik calon debitur 

dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian kepribadian debitur 

dimaksudkan untuk menilai willingness to pay atau kemauan untuk 

membayar kewajiban. Dalam penilaian tersebut meliputi moral, 

sifat-sifat dan kehidupan pribadinya perilakunya serta tanggung 

jawabnya. Pada kenyataannya, debitur yang memiliki kemampuan 

membayar (ability to pay) tidak langsung berarti nasabah tersebut 

memiliki itikad baik dan bersedia melunasi kewajibannya. 

2) Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah untuk 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. 

Selain itu juga menunjukkan kemampuan debitur untuk melunasi 

pinjamannya serta keahlian manajemen calon debitur yang diukur 

dari rata-rata dan catatan prestasi masa lalu. 

3) Capital, adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dinilai calon 

nasabah. Capital menunjukkan posisi dan struktur keuangan calon 



12 
 

debitur, dimana bank melakukan penilaian atas sejumlah modal 

yang dimiliki debitur dalam melakukan usahanya. Semakin besar 

modal yang ditanam debitur di dalam jumlah usaha akan dibiayai 

dengan dana kredit dari bank dan menunjukkan keseriusan debitur 

untuk menjalankan  usahanya. Jumlah modal yang tertanam akan 

memberi daya tahan usaha nasabah dalam menghadapi fluktuasi 

ekonomi. 

4) Collateral, adalah barang-barang yang diserahkan oleh nasabah 

sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral 

menunjukkan besarnya aktiva yang akan dijadikan jaminan atas 

kredit yang diberikan. Fungsi jaminan ini adalah sebagai alat 

pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunyai debitur 

melunasi kredit yang diterimanya. 

5) Condition, adalah penilaian terhadap kondisi politik, sosial 

ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. 

Condition menyangkut pengaruh kebijakan pemerintah dan 

keadaan perekonomian pada umumnya terhadap prospek usaha 

dan industri yang akan diberi kredit. 

6) Constrain, yaitu perimbangan akan risiko-risiko yang mungkin terjadi. 

7) Coverage, jaminan kredit yang telah di asuransikan untuk 

mencengah hal-hal yang tidak diinginkan. 

Menurut Kasmir (2008:110-111) penilaian kredit dengan metode 

analisis 7P adalah sebagai berikut: 
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1. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 

tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya 

2. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu 

atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya 

3. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah 

4. Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan 

datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika 

suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan 

hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah 

5. Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah 

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana 

saja dana untuk pengembalian kredit 

6. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba 

7. Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

Menurut Taswan (2006:298), risiko kredit adalah risiko yang 

timbul dari kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kontrak 

pembayaran. Dalam bisnis perbankan risiko kredit timbul karena 

kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam konteks yang 
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lebih luas, risiko kredit sedikitnya mengandung tiga komponen yaitu : 

pertama, peluang gagal bayar (Probability Of Default) yaitu debitur tidak 

mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Kedua, Tingkat 

pemulihan (Recovery Rate) yaitu proporsi klaim atau tuntunan berkaitan 

dengan upaya pemulihan kinerja bank. Ketiga, adalah Eksposure kredit 

yaitu berkaitan dengan jumlah potensi kerugian bila debitur gagal bayar. 

Eksposure berhubungan dengan peluang terlibat pada suatu beberapa 

kejadian. 

Menurut Fardiansyah (2006:35), penyebab risiko kredit secara 

spesifik bisa berupa : a) Tidak adanya kebijakan kredit standar b) 

Pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit bagi satu 

debitur c) Konsentrasi kredit pada kredit yang tergolong berisiko tinggi 

dan spekulatif, misalnya kredit properti d) Ketidaklengkapan dokumen 

kredit. e) Hanya terfokus kepada fee kredit dan pada kredit worthiness f) 

Tidak ada standar formal tentang pricing procedure dan g) Tidak ada 

analisis, review dan pengawasan kredit yang efesien 

Sementara itu risiko kredit yang bersifat umum dapat berupa : 

pertama yaitu risiko dari sifat usaha, setiap bentuk usaha memiliki risiko 

yang berbeda. Perbedaan ini harus dipahami bank. Ciri-ciri usaha yang 

berisiko tinggi adalah Turn Over usaha relatif tinggi, tingkat spesifikasi 

usaha semakin tinggi, investasinya semakin besar pada modal kerja 

daripada investasi pada barang-barang modal, usaha dijalankan dengan 

padat modal, ketergantungan pada alam sangat tinggi. 
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Kedua geografis, risiko ini berkaitan dengan rentannya bentuk 

usaha terhadap bencana alam, gempa, banjir, penolakan masyarakat 

terhadap lokasi usaha dan ketiga risiko politik, risiko ini disebabkan oleh 

fluktuasi politik suatu Negara. Kredit semakin berisiko bila di suatu 

Negara terjadi gejolak politik. Hal itu sudah menjadi syarat mutlak untuk 

menghindari kegagalan kredit. Keempat yaitu mengenai Risiko 

persainganyang berupa persaingan antar bank, antar bank dengan 

perusahaan keuangan lainnya atau persaingan antar badan usaha yang 

dibiayai oleh bank. Semakin tinggi daya saingnya berarti semakin kecil 

risiko kredit dari faktor ini, dan sebaliknya bila semakin lemah dalam 

persaingan maka risiko kredit akan terjadi. 

4. Pengendalian Penyaluran Kredit 

Pengauditan merupakan proses sistematis untuk mendapatkan dan 

mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-

tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk 

menentukan tingkat kesesuaian yang ada dan melaporkan hasilnya 

kepada pihak-pihak yang berwenang (Jusup, 2010:11). 

          Menurut Mulyadi (2013:163) system pengendalian internal 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 
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Suhardjono (2003:81) mengungkapkan bahwa bank harus 

menerapkan pengendalian internal yang dapat melakukan pencegahan 

sedini mungkin terhadap hal-hal yang dapat merugikan bank serta 

terjadinya praktek-praktek yang tidak sehat. Penerapan pengendalian 

internal harus dapat mendorong terciptanya operasi yang efektif dan 

efisien, sistem pelaporan keuangan yang handal dan pemenuhan 

perundangan, peraturan serta kebijakan bank. Penyusunan pengendalian 

internal harus mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai 

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bank 

 Hasibuan (2002:105) mendefinisikan pengendalian internal kredit 

adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, 

produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat 

ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet 

berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran 

kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem 

pengendalian internal yang baik dan benar.  

          Menurut Hall (2009) sistem pengendalian internal terdiri atas 

berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh 

perusahaan untuk mencapai empat tujuan umum, yaitu: 

1) Menjaga aktiva perusahaan. Adanya pengendalian intern yang 

memadai maka akan menjaga kekayaan perusahaan secara fisik 

maupun non fisik tidak rawan untuk dicuri, disalah gunakan atau 

dihancurkan. 
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2) Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi 

pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses 

pengolahan data akuntansi yang akan menghasilkan informasi 

keuangan yang teliti dan andal. Data akuntansi mencerminkan 

perubahan kekayaan perusahaan maka ketelitian dan keandalan data 

akuntansi merefleksikan pertanggungjawan penggunaan kekayaan 

perusahaan. 

3) Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan. Pengendalian 

intern dapat dicegah terjadinya dipublikasi usaha yang tidak perlu dan 

pengguna sumber daya perusahaan yang tidak efisien. 

4) Mengukur kesesuaian kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh 

pihak manajemen. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk 

memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan dipatuhi oleh 

karyawan perusahaan. 

Adapun tujuan pengendalian internal kredit menurut Hasibuan 

(2002:105), antara lain adalah untuk: 

1) Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman. 

2) Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak. 

3) Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau 

kredit bermasalah. 

4) Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan 

telah baik atau masih perlu disempurnakan. 
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5) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan 

mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. 

6) Mengetahui posisi persentase collectability credit yang disalurkan bank. 

7)  Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank. 

Pengawasan yang baik harus memiliki kemampuan. Dalam arti dapat 

menjamin bahwa dalam penyaluran perkreditan dapat dicegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan 

bank dan terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat. Penerapan 

pengendalian internal di bidang perkreditan menurut Rivai dan Veithzal 

(2006:571) meliputi berbagai hal sebagai berikut: 

1) Division of duties 

Artinya, adanya pemisahan antara fungsi-fungsi administratif, 

operasional fungsi penyimpanan, dan dapat juga berupa pembagian 

tugas dan wewenang berdasarkan tingkat jabatan yang ada. 

Pemisahan fungsi, tugas, dan wewenang dimaksudkan agar tercapai 

internal check secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada. 

2) Dual control 

Adalah pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan 

oleh petugas sebelumnya untuk menetapkan hal-hal berikut: 

a) Apakah petugas pertama telah bertindak sesuai dengan batas-batas 

wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah 

dilakukannya? 
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b) Apakah transaksi yang telah terjadi tersebut telah dicatat, 

dibukukan, diadministrasikan dengan prosedur yang benar? 

c) Apakah transaksi yang terjadi tersebut telah diselesaikan dengan 

prosedur yang benar? 

3)  Joint/dual custody 

Merupakan suatu sistem pengamanan penyimpanan Folder Jaminan 

Kredit dengan menggunakan dua kunci pengaman dan formulir 

checklist. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a) Folder Jaminan Kredit disimpan di strong room, dimana kunci 

untuk masuk ke dalam ruangan dikuasai oleh operation manager, 

atau head teller. 

b) Di ruangan strong room, Folder Jaminan Kredit dimasukkan ke 

dalam Filing Cabinet yang mempergunakan kunci kombinasi 

yang dikuasai oleh Loan Administration Supervisor. 

c) Peminjaman atau pengembalian folder mempergunakan formulir 

checklist memo penyerahan/peminjaman dokumen. 

d) Setiap kali folder dipinjam dan dikembalikan harus 

mempergunakan satu formulir checklist diisi sesuai kebutuhan 

dan di-counter sign oleh dua pihak yaitu peminjam dan pengelola 

dalam hal ini Loan Administration dan dibubuhi tanggal 

peminjaman dan pengembalian. 
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4) Number controls 

Pengawasan internal dapat dilaksanakan melalui sistem penomoran 

dokumen-dokumen pada kegiatan perkreditan dengan tujuan untuk 

memudahkan pengecekan dan menghilangkan peluang tindakan 

manipulasi. 

5) Limitation outside activities of bank personnel 

Aktivitas karyawan di luar pekerjaannya sangat mempengaruhi 

kinerja dan produktivitasnya dalam melaksanakan tugas. Internal 

auditor maupun para pejabat di cabang/kantor pusat dalam memantau 

kegiatan karyawan di luar pekerjaannya adalah bertujuan untuk 

memastikan hal-hal berikut: 

a) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang bersifat mencari 

keuntungan pribadi, misalnya melakukan pekerjaan part time 

pada kantor/instansi lain yang menimbulkan pertentangan 

kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab selaku 

pejabat/pegawai bank. 

b) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan tugas kedinasan, tetapi mempergunakan 

fasilitas milik bank, seperti mempergunakan mobil dinas untuk 

kepentingan pribadi. 

c) Pejabat/karyawan tidak terlibat pergaulan dengan kelompok 

kelompok yang sering meresahkan masyarakat, seperti kelompok 

penjudi, premanisme, dan peminum minuman keras. 
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d) Pejabat/karyawan tidak melakukan kegiatan yang cenderung dan 

mengakibatkan dilanggarnya prinsip-prinsip kerahasiaan bank, 

dan kerahasiaan perusahaan. 

6) Rotation of duty assignment 

Mutasi pejabat bank mempunyai manfaat yang besar, baik bagi 

pejabat yang bersangkutan maupun bagi bank. Manfaat tersebut 

antara lain: 

a) Menghilangkan kejenuhan/kebosanan sebagai akibat bekerja 

secara rutin untuk jangka waktu yang relatif lama 

b) Memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pada  

kegiatan yang lain sehingga apabila yang bersangkutan 

mendapatkan promosi untuk jabatan yang lebih tinggi, ia telah 

mempunyai kualitas (kecakapan, pengalaman, pengetahuan, dan 

keterampilan). 

c) Menghindarkan seorang pejabat bank menguasai suatu pekerjaan 

secara terus menerus yang memungkinkannya menyembunyikan 

suatu manipulasi karena dengan adanya mutasi, berarti ada 

petugas pengganti apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan akan 

segera dapat dideteksi. 

d) Menduduki suatu jabatan terlalu lama membuat seseorang dapat 

membentuk suatu persekongkolan baik disengaja ataupun tidak. 

e) Melalui mutasi tercipta adanya hubungan baik dengan para 

nasabah maupun pihak eksternal lainnya yang mengakibatkan 
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timbulnya self dialing dan mengorbankan prinsip-prinsip 

perkreditan yang sehat, dapat diakhiri. 

7) Independence balancing 

Setiap petugas terutama petugas Accounting Information Processing 

di cabang harus memastikan bahwa sistem, prosedur, dan proses 

akuntansi telah berjalan sesuai norma-norma akuntansi, aktif 

memantau keseimbangan angka-angka laporan keuangan, serta 

lampiran lampirannya  

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

  Kerangka pikir merupakan uraian terkait dengan masalah yang diteliti 

dan sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian ini dilaksanakan untuk 

menganalisis implementasi kebijakan kredit dan prinsip kehati-hatian sudah 

dilaksanakan  pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso Jombang.  

Fasilitas pemberian kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam 

Usaha Mulya Ploso Jombang  merupakan aset terbesar dari Koperasi. Oleh 

karena itu kebijakan dalam pemberian kredit harus dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan 

pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar kredit 

yang diberikan sesuai dengan sasaran. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan 

dan teori-teori yang dibahas, didapatkan Gambaran kerangka pikir. Kerangka 

pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir di bawah dapat dijelaskan bahwa analisis 

mengenai kondisi perkembangan kredit dan kredit yang bermasalah pada 

Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso Jombang dan kebijakan yang 

ditetapkan oleh koperasi untuk menghindari terjadi kredit bermasalah. 

Berdasarkan hasil dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan 

kredit yang tepat pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mulya Ploso 

Jombang. 
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