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ABSTRAK 

 

 

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA SMALL MEDIUM 

ENTERPRISE DI PT. BANK PERMATA TBK PEKANBARU  

 

Oleh: 

 

ROHMAN SOFIAN NUR  

01770423383 

 

PT. Bank Permata Tbk adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki tahap-

tahapan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mengajukan 

permintaan pinjaman. Hal itu dikarenakan untuk meminimalisir pemberian 

pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi secara tepat waktu oleh sipeminjam baik 

pokok pinjama nmaupun bunga pinjaman yang telah ditetapkan. Sistem 

pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses 

pengajuan kredit bagi nasabah, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit pada SME di PT. Bank 

Permata Tbk. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Permata Tbk Pekanbaru 

dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan 

bahwa prosedur pemberian kredit pada small medium enterprise di PT. Bank 

Permata telah berjalan dengan efektif dan efisien.  

 

Kata Kunci:  Prosedur Pemberian Kredit Pada Small Medium Enterprise 

di PT. Bank Permata Tbk Pekanbaru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional yang selama ini dilakukan oleh pemerintah 

merupakan upaya pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan 

maksud utama yaitu agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Untuk 

tercapainya tujuan tersebut, kegiatan pembangunan harus dilaksanakan dengan 

memperhitungkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian di berbagai 

unsur dalam pembangunan. Yang di dalamnya termasuk ekonomi dan 

keuangan. Untuk tujuan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan 

pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka 

diperlukan suatu lembaga keuangan untuk menunjang hal tersebut, dan 

lembaga yang bisa menunjang hal itu adalah perbankan. Hal ini karna 

perbankan bergerak di bidang ekonomi yang nyatanya berhubungan langsung 

dan diperlukan oleh masyarakat. 

Masyarakat dituntut mampu melakukan usaha agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraannya. Tapi 

kenyataannya, tidak hanya masyarakat kelas menengah ke bawah saja yang 

memerlukan dana bantuan untuk membuka atau mengembangkan usahanya, 

bahkan masyarakat kelas menengah atas yang telah membangun usaha dan 

ingin mengembangkan usahanya juga memerlukan dana bantuan berupa kredit 

yang bisa mereka cari, salah satunya di suatu lembaga perbankan. Adapun 
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yang di maksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.” 

Kredit diperlukan oleh masyarakat baik itu perorangan atau badan 

usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun meningkatkan 

kegiatan produksinya. Kegiatan yang menyangkut produktif misalnya 

masyarakat meminjam kredit di bank untuk memperluas kegiatan usahanya. 

Sedangkan kegiatan yang bersifat konsumtif misalnya masyarakat meminjam 

kredit untuk pembelian rumah.  

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat, bisa dilihat dari fungsi utama yang dimiliki bank adalah sebagai 

lembaga yang  menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

ke masyarakat. Dari fungsi utama tersebut, maka bisa dikatakan sebagai 

lembaga yang menjadi penghubung antara orang yang memiliki uang dengan 

orang yang membutuhkan uang. Jika orang yang memiliki uang berminat 

menyimpan uang nya di bank, maka bank akan menghimpun dana dari 

masyarakat dan kemudian dana-dana itu disalurkan kembali ke masyarakat 

lainnya yang membutuhkan uang dalam bentuk kredit. 

Dalam mejalankan fungsinya sebagai lembaga penghubung, bank 

harus memegang teguh prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kedua prinsip 

tersebut harus digunakan untuk menekan kemungkinan terjadinya resiko 
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dalam melakukan kegiatan perkreditan. Seperti resiko kemungkinan terjadi 

tidak di kemabalikannya kredit yang telah diberikan kepada nasabah pencari 

kredit. Apabila dana yang di pinjamkan tidak bisa di kembalikan, maka bank 

bisa mengalami kerugian, dan apabila bank mengalami pailit maka simpanan 

nasabah yang lain bisa jadi tidak dapat di kembalikan. 

Seperti yang di jelaskan diatas, bahwa dana yang di salurkan ke 

masyarakat bukanlah dana milik bank sendiri tetapi berasal dari masyarakat, 

sehingga pemberian kredit harus di lakukan dengan sangat hati-hati, melalui 

analisa yang tepat dan akurat, serta penyaluran harus dilakukan tepat sasaran 

serta dengan pengawasan dan pemantauan yang baik. Begitu juga diperlukan 

perjanjian yang sah dan juga harus sesuai syarat hukum. Walaupun syarat lain 

diluar syarat hukum sudah di penuhi, tetapi jika syarat yang berkaitan dengan 

hukum tidak memenuhi syarat, maka semua ikatan perjanjian dalam 

pemberian kredit dapat gugur sehingga dapat menyulitkan pihak bank dalam 

menarik kembali kredit tersebut. Oleh karena itu perjanjian dan dokumentasi 

dari pengajuan kredit haruslah teratur dan lengkap, semuanya ini bertujuan 

agar kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga yang di salurkan ke 

masyarakat dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. 

Ada berbagai produk dari lembaga perbankan yang bisa di peroleh 

sesuai dengan kebutuhan perorangan atau badan usaha, salah satu nya produk 

SME (small medium enterprise) yang juga di kenal dengan usaha kecil 

menengah. Biasanya SME digunakan oleh masyarakata menengah ke atas 

karna besar pinjaman dan memiliki jaminan yang harus dipenuhi.  
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Penulis tertarik unutuk meninjau lebih dalam mengenai Bisnis SME 

dimana Bisnis SME itu tersendiri merupakan kepanjangan dari Small Medium 

Enterprise. Dalam Penyaluran kredit bagian Bisnis Small Medium Enterprise 

ini merupakan pemberian jasa kredit bank untuk para pengusaha atau untuk 

usaha makro, dimana dana yang dapat dikreditkan Bank untuk debitur ialah 

mulai dari 1 hingga 30 Milyar untuk setiap debitur. Agar pelaksanaan kegiatan 

kredit sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya proses pemberian 

kredit yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian kredit 

yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Prosedur pemberian 

kredit diharapakan adakomunikasi yang terjalin antara pihak Bank dengan 

pihak nasabah.  

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2014:143) yang pertama 

adalah Pengajuan Proposal, Penyelidikan Berkas Pinjaman, Penilaian 

Kelayakan Kredit, Wawancara Pertama, Peninjauan ke Lokasi (On The Spot), 

Keputusan Kredit, Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya hingga 

Realisasi Kredit. Secara umum Prosedur Pemberian Kredit setiap Bank hampir 

sama, namun kebijakan Pemberian kredit untuk nasabah tetap disesuaikan 

dengan masing-masing aturan setiap bank. 

Tetapi pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan 

baikseperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan 

untukmemintaangsurandari pihak debitur karena sesuatu hal.Oleh karena 

itu,pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan 

dibantupengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. 
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Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang 

terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak 

mungkin terhindar darikredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang 

merupakan penyebabkesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa 

kesulitan terutama yangmenyangkut tingkatkesehatan bank, karenanya bank 

wajib menghindarkandiri dari kredit macet. 

Tabel I.1  

Catatan atas Laporan Keuangan 

 
(Tabel di ambil dari idx.co.id)  

(dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus) 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 PT. Bank 

Permata mengalami kredit macet (mata uang rupiah) pada bagian modal kerja 

sebesar Rp. 462.666 dari total kredit yang diberikan Rp. 4.678.816 atau 

sebesar 0,1%. Sedangkan pada tahun 2019 PT. Bank Permata mengalami 

kredit macet pada bagian modal kerja sebesar Rp. 57.310 dari total kredit yang 

diberikan Rp. 2.243.805 atau sebesar 0,03%. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 PT. Bank 

Permata mengalami kredit macet (valuta asing) pada bagian modal kerja 

sebesar Rp. 49.393 dari total kredit yang diberikan Rp. 6.905.414 atau sebesar 

0,007%. Sedangkan pada tahun 2019 PT. Bank Permata mengalami kredit 

macet pada bagian modal kerja sebesar Rp. 143.865 dari total kredit yang 

diberikan Rp. 2.778.078 atau sebesar 0,05%.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui 

mengenai Prosedur Pemberian Kredit Pada Bagian Small Medium Enterprise 

PT. Bank Permata Tbk. Dengan demikian penulis memilih judul dalam Tugas 

Akhir ini yaitu “Prosedur Pemberian Kredit PadaSmall Medium 

Enterprise Di PT. Bank Permata Tbk Pekanbaru”. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Secara umum prosedur pemberian kredit pada Bank sama, namun 

setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pemberian kredit untuk 

masyarakat. Dengan demikian dapat ditarik suatu permasalahan yang terjadi 

pada Bank BTPN Cabang Palembang Sudirman yaitu sebagai berikut; 
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1. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada bagian small medium 

enterprise di PT. Bank Permata Tbk Pekanbaru? 

2. Bagaimana prosedur pencairan kredit pada bagian pada PT. Bank Permata 

Tbk Pekanbaru?  

3. Bagaimana akuntansi/pencatatan pemberian kredit pada SME di PT. Bank 

Permata Tbk Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

 Perlu ada suatu tujuan dalam penelitian agar apa yang hendak di penuhi 

dalam suatu penelitian bisa terwujud dan terarah. Oleh karenanya tujuan 

penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit padabagianSME pada 

PT.Bank Permata Tbk Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui prosedur pencairan kredit pada bagian pada PT. Bank 

PermataTbk Pekanbaru 

3. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi kredit SME pada PT. Bank 

Pertama Tbk Pekanbaru 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adanya latar belakang masalah yang telah diuraikan, perumusan 

masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, peneliti berharap 

dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi semua pihak, manfaatnya 

antara lain: 
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a) Manfaat teoritis 

1. Bagi Akademik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 

referensi dan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya. 

b) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. 

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

berupa pemikiran untukpenyelesaian kredit macet tehadap pemberian 

kredit. 

 

1.5 Metode penelitian 

a) Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil data pada PT. Bank 

Permata Tbk dari tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2020 

yang beralamat di Jl. Sudirman, Pekanbaru.  

1. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah:Data primer, data primer merupakan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara yang berupa keterangan lisan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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1.6 Metode Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan 

wawancara secara langsung kepada pemimpin perusahaan dan petugas 

yang terlibat dalam perusahaan tersebut. 

b) Perpustakaan 

Sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian ini, maka penulis membutuhkan sumber dari 

buku buku yang terkait dalam penelitian ini. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang 

dilakukan, penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab ini 

mempunyai subsub bab sehingga sistematika penulis adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menerangkan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan metode 

pengumpulan data. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bab ini menerangkan tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan 

misi perusahaan dan struktur perusahan. 

BAB III  TINJAU TEORI DAN PRATEK 

Bab ini menerangkan tentang tinjau teori yang terdiri dari 

pengertian perbankan, pengertian bank syariah, perbedaan bank 



 10 

syariah dan bank konvensional, pengertian kredit, pengertian small 

medium enterprise, jenis-jenis kredit, fungsi kredit, tujuan kredit, 

manfaat kredit, unsur-unsur kredit, prinsip kredit, jaminan kredit, 

pengelolaan kredit, pandangan islam terhadap kredit. Dan pada 

tinjauan praktek terdiri dari prosedur pemberian kredit SME, fungsi 

yang terkait, dokumen yang digunakan, sistem pencairan kredit, 

dana kuntansi/pencatatan pemberian kredit. 

BAB IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menerengankan tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Permata Bank  

2.1.1 Sekilas Tentang PermataBank 

Permata Bank merupakan bank hasil penggabungan dari lima 

bank di bawah pengelolaan Badan Penyehat Perbankan Nasional 

(BPPN), yaitu PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank 

Prima Express, PT. Bank Artamedia, dan PT. Bank Patriot, dimana 

PT. Bank Bali Tbk telah ditunjuk menjadi Bank Rangka (Platform 

Bank) dan pada tanggal 18 Februari 2002 berganti nama menjadi 

Permata Bank, sedangkan keempat bank lainnya sebagai bank yang 

menggabungkan diri.  

Penggabungan (merger) lima bank ini merupakan 

implementasi dari keputusan pemerintah mengenai Program 

Restrukturisasi Lanjutan yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 

2001. Proses merger dimulai dengan penandatanganan kesepakatan 

pendahuluan antara kelima bank peserta merger dan BPPN pada 

tanggal 20 Mei 2002 dan legal merger dinyatakan efektif pada tanggal 

30 September 2002 setelah dikeluarkannya persetujuan dari Bank 

Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 

Tujuan dari merger tersebut adalah untuk membentuk suatu 

bank yang memiliki struktur permodalan yang cukup kuat, kondisi 
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keuangan yang sehat dan berdaya saing yang tinggi dalam 

menjalankan fungsi intermediasi, dengan jaringan layanan yang lebih 

luas dan produk yang lebih beragam.Oleh karena itu, pola dari merger 

yang menghasilkan Permata Bank ini adalah dengan menggabungkan 

kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing bank peserta 

merger menjadi satu kekuatan sinergi yang positif. 

Adapun segmen pasar yang menjadi target utama 

PermataBank adalah nasabah yang memiliki tingkat pendapatan 

menengah ke atas (untuk segmen ritel), segmen usaha kecil dan 

menengah (UKM) melalui portofolio kredit terdiverifikasi dengan 

baik dan tetap mempertahankan pangsa pasar di segmen otomotif 

(untuk segmen komersial). Nama Permata Bank merupakan suatu 

kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai cerminan bank yang 

bersahabat, penuh perhatian dan mengutamakan kualitas dalam 

pelayanan, yang didukung oleh Permata Banker yang 

profesional.Sehingga tidak diragukan pada tanggal 26 April 2006 

Permata Bank dapat meraih peringkat teratas “Service Excellent” versi 

majalah Info Bank. 

Brand Name dan logo baru Permata Bank yang diluncurkan 

tanggal 18 Februari 2003 terdiri dari kumpulan tiga warna, yaitu biru, 

merah dan hijau. Biru mencerminkan keadilan, merah mencerminkan 

semangat dan hijau mencerminkan kemakmuran. 
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2.1.2 Lahirnya Unit Usaha Syariah PT. Bank Permata, Tbk 

Adanya perubahan pola pikir dan banyaknya permintaan akan 

layanan dengan prinsip syariah mendorong Permata Bank mendirikan 

Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Permata, Tbk. Grand Launching 

UUS PT. Bank Permata, Tbk. dilaksanakan pada hari Rabu 11 Mei 

2005 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC). 

Dalam acara Grand Launching UUS PT. Bank Permata, Tbk. tersebut 

dihadiri oleh Komisaris Utama Dr. Mulya P. Nasution DESS, direktur 

utama Permata Bank Agus Martowardojo, ketua MUI KH. Sahal 

Mahfuz, Deputi Gubernur BI Maulana Ibrahim, ketua DSN KH. 

Ma’ruf Amin, KH. Abdullah Gymnastiar serta tokoh masyarakat dan 

pengusaha serta undangan lainnya. 

Adapun UUS PT. Bank Permata, Tbk. telah beroperasi sejak 

10 Oktober 2004 ditandai dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah 

(KCS) di Jl. Arteri Pondok Indah No. 41 Jakarta dan kemudian disusul 

pembukaan KCS di Jl. Buah Batu No.238 Bandung pada tanggal 17 

Februari 2005. Hingga tahun 2006 UUS PT. Bank Permata, Tbk. 

Terus melakukan perluasan usaha melalui pembukaan Kantor Cabang 

Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah di kota Jakarta, 

Bandung, Surabaya, Medan dan Aceh. Sejak tanggal 1 Maret 2006 ini, 

sebanyak212 kantor cabang PermataBank meliputi Jabodetabekacil 

(160), Bandung (24) dan Surabaya (28) sudah dapat melayani produk 
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dan layanan syariah terutama pembukaan rekening, setor dan tarik 

secara tunai. 

Permata Bank Syariah sebagai unit usaha syariah yang 

pertamayang menerapkan kebijakan office channeling yang tercantum 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006. Penerapan 

Office Channeling itu diresmikan oleh Direktur Shared Distribution 

(Bapak Mahdi Syah buddin) disaksikan oleh Ketua Dewan Syariah 

Nasional (Bapak Mar’uf Amin), Head Syariah (Bapak Ismi 

Kushartanto) dan Dewan Pengawas Syariah Permata Bank Syariah 

(Bapak Prof Dr Amin Suma dan KH Masyhuri Sahid) serta sekitar 50 

undangan eksternal dan internal. Acara tersebut berlangsung pada 

tanggal 1 Maret 2006 di Permata Bank Tower I, Sudirman Jakarta. 

Dengan adanya office channeling ini, maka akan semakin 

mempermudah akses masyarakat pada produk dan layanan Permata 

Bank Syariah khususnya untuk pembukaan rekening dana pihak ke 

tiga (Tabungan, Deposito dan Giro) yang dapat dilakukan dicabang 

konvensional. Dengan menjadi nasabah Permata Bank Syariah, maka 

nasabah akan dapat menikmati fasilitas layanan Permata e-Banking 

meliputi Permata Mobile, Permata Tel, Permata Bank ATM dan 

Permata Net, yang merupakan layanan transaksi perbankan tanpa 

batas ruang dan waktu. Nasabah Permata Bank Syariah juga dapat 

menikmati layanan Permata Mobile (SMS Banking), transfer secara 

real time online ke 48 bank diantaranya BCA, BII, Danamon, Niaga, 
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Bukopin,BRI, Lippo, Mega, NISP, Bank Nusantara Parahiyangan, 

Bank HS1906, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan 

Bank Buana. 

2.1.3 Visi dan Misi Permata Bank  

Visi dari UUS PT. Bank Permata, Tbk adalah menjadi 

penyedia jasa keuangan syariah yang terkemuka dan profesional, yang 

memiliki hubungan yang erat dengan mitra dan secara konsisten 

memberikan pengalaman interaksi yang terbaik bagi nasabah. 

Sedangkan misi yang diemban oleh UUS PT. Bank Permata,Tbk 

adalah sebagai berikut: 

a) Menjalankan usaha dengan hati-hati dan berkesinambungan untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. 

b) Menyediakan produk dan jasa keuangan syariah yang 

memberikan solusi atas kebutuhan keuangan nasabah dengan 

menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. 

c) Memperkerjakan karyawan dengan membekali pelatihan-

pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja. 

d) Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan 

standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi panutan dalam 

pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (Good Corporate 

Governance). 
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2.1.4 Struktur Organisasi 

Setiap perusahaan maupun organisasi pasti mempunyai 

struktur organisasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi 

dan efektifitas dari tiap karyawan serta unit kerja melalui program 

kerja dan kegiatan operasional yang terperinci serta jelas agar dapat 

sukses dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Struktur 

organisasi UUSPT. Bank Permata, Tbk dipimpin oleh Shared 

Distribution Director yang dibantu oleh Business Head dan 

Bussiness and Development Support Head, yang masing-masing 

mengepalai tiga manager divisi,dan dari setiap divisi ada staff umum 

yang bertugas untuk membantu setiap divisi. Pengelolaan 

manajemen dan produk-produk perbankan syariah dari UUS PT. 

Bank Permata, Tbk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

Struktur organisasi dari UUS PT. Bank Permata, Tbk terdapat pada 

Lampiran 1. 

2.1.5 Job Description 

a. Komisaris utama 

Tugas-tugas dan tanggung jawab: 

1) Memberikan pengarahan atas setiap kebijaksanaan dan 

pelaksanaan tugas-tugas direksi dengan selalu 

memperhatikan setiap perkembangan aspek keuangan, 

ekonomi, dan perbankan. 
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2) Menyetujui rencana kerja dan anggaran yang disusun 

direksi. 

3) Melakukan pembentukan team comitte pembiayaan sesuai 

batas limit yang ditentukan. 

4) Melakukan pengawasan terhadap realisasi rencana kerja dan 

anggaran yang disusun oleh direksi. 

b. Direktur utama 

Tugas-tugas dan tanggung jawab: 

1) Membuat perencanaan kerja bidang pengawasan dan 

operasi bank. 

2) membuat proyeksi rencana dan anggaran baru. 

3) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. 

4) Mempersiapkan tenaga SDM yang terampil. 

5) menjaga keutuhan aset bank, mempertahankan kredibilitas 

bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank kearah 

yang lebih baik dan berkembang. 

c. Direktur operasional 

Tugas-tugas dan tanggung jawab: 

1) Membantu tugas-tugas direktur utama membidangi tugas-

tugas operasional. 

2) Menandatangani pencairan tabungan dan deposito. 

3) Melaksanakan penyusunan anggaran untuk tahun berikut 

bersama direktur utama. 
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4) Memeriksa laporan-laporan bulanan bank akhir tahun. 

d. Staff audit 

Tugas-tugas dan tanggung jawab: 

1) Memeriksa transaksi operasional. 

2) Memeriksa adanya selisih pembukuan. 

3) Menyusun laporan rekonsiliasi. 

e. Staff administrasi pembiayaan 

Tugas-tugas dan tanggung jawab: 

1) Melakukan entry data. 

2) Melakukan updata kartu pembiayaan. 

3) Melakukan perencanaan saldo pembiayaan. 

4) Mencetak dana tunggakan pembiayaan. 

f. Staff remedial 

Tugas-tugas dan tanggung jawab: 

1) Melakukan penagihan terhadap nasabah bermasalah. 

2) Melakukan proses rescheduling, restrukturisasi, dan 

sebagainya. 

3) Membuat laporan keuangan. 

4) Membuat surat teguran atas kelalaian pembayaran. 

g. Legal officer 

Tugas-tugas dan tanggung jawab: 

1) Menerima dan mencatat permohonan pembayaran. 

2) Memandu nasabah menyusun permohonan pembiayaan. 
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3) Mengevaluasi kelayakan pemberian pembiayaan. 

4) Melakukan montoring kelancaran pembiayaan account 

masing-masing nasabah. 

5) Memfollow up kelengkapan data nasabah yang dibutuhkan. 

h. Teller 

Tugas-tugas dan tanggung jawab: 

1) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai terkait 

transakasi. 

2) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang terkait 

dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum 

melalui counter bank. 

3) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai 

dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan 

saldo pada neraca harian. 

4) Menyortir uang sesuai standar persyaratan uang. 

2.1.6 Produk-Produk PermataBank  

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 

pasal 1ayat 38 produk-produk bank syariah yang bisa dilakukan 

dengan layanan syariah meliputi produk-produk penghimpunan 

dana, produk pembiayaan dan jasa bank lainnya, adapun produk-

produk layanan syariah UUS PT. Bank Permata, Tbk. Adalah 

sebagai berikut: 
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a) Permata Tabungan Syariah 

Permata Tabungan Syariah didasarkan pada prinsip 

mudharabah almuthlaqah.Dengan prinsip ini, tabungan nasabah 

diperlakukan sebagai investasi, dan nasabah sebagai pemilik 

danamember kebebasan penuh kepada UUS PT. Bank Permata, 

Tbk. Untuk mengolah investasi nasabah. Tabungan nasabah 

akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai 

dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan dibagi 

hasilkan antara nasabah dan bank sesuai porsi (nisbah) yang 

disepakati sebelumnya. Tabungan berbagi hasil ini memiliki 

kemudahan aksestransaksi yang luas. Dapat melakukan 

penarikan di ATM di seluruh Indonesia (Permata Bank ATM, 

BCA, ALTO, ATM Bersama, Visa Elektron) ATM Visa Plus di 

seluruh Indonesia. 

b) Permata Giro Syariah 

Permata Giro Syariah merupakan simpanan dalam bentuk 

giro yang memberikan fasilitas cek atau bilyet giro dengan 

fleksibilitas serta berbagai keistimewaan yang dirancang khusus 

bagi para usahawan. Permata Giro Syariah menggunakan prinsip 

al-wadiah yad addhamanah, yaitu nasabah sebagai pemilik dana 

telah menitipkan dananya kepada UUS PT. Bank Permata, Tbk. 

dan mengizinkan bank mengelola dana dengan tetap menjamin 

akan mengembalikan titipan tersebut bila sewaktu-waktu 
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nasabah membutuhkannya. Produk ini cocok bagi para 

pengusaha yang memerlukan pelayanan keuangan yang cepat, 

tepat dan aman. 

c) Permata Deposito Syariah 

Permata Deposito Syariah adalah produk khusus bagi 

nasabah yang menginginkan investasi dengan pola bagi hasil 

(nisbah) yang optimal. Permata Deposito Syariah menggunakan 

prinsip mudharabah muthlaqah dimana nasabah memberikan 

kebebasan penuh pada bank untuk mengelola dananya secara 

produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip syariah. 

Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi hasilkan 

sesuai dengan nisbah/porsi yang telah disepakati sebelumnya. 

d) Permata Payroll Syariah 

Permata Payroll Syariah merupakan tabungan dengan 

fasilitas layanan pembayaran gaji, keuntungan dari Permata 

Payroll Syariah adalah biaya relatif murah serta setor dan tarik 

tunai on-line diseluruh cabang Permata Bank. Ideal bagi nasabah 

yang menginginkan kemudahan dan keamanan dalam 

pembayaran gaji. 

e) E-Wallet Syariah 

E-Wallet Syariah adalah kartu prabayar sebagai pengganti 

uang tunai yang lebih memberikan keamanan dan keleluasaan 

bagi pemegangnya dengan jangkauan penggunaan secara 
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internasional. Kartu E-Wallet Syariah dapat digunakan untuk 

bertransaksi di lebih 21 juta visa electron merchant di seluruh 

dunia, lebih dari 11 ribu ATM di Indonesia dan transaksi 

melalui ponsel di mana saja dan kapan saja melalui Permata 

Mobile dari Permata Bank. 

f) Permata Pendidikan Syariah 

Permata Pendidikan Syariah merupakan tabungan 

berjangka dengan setoran bulanan dan jangka waktu menabung 

yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah 

dengan disertai manfaat perlindungan asuransi. Ada beberapa 

ketentuan-ketentuan penarikan Permata Pendidikan Syariah, 

yaitu: 

1. Tidak dapat melakukan penarikan dana sebelum jatuh 

tempo. 

2. Jika ingin melakukan penarikan sebelum jatuh tempo, 

dianggap sebagai menutup rekening dan nasabah akan 

dikenakan biaya administrasi serta biaya tutup rekening. 

3. Penarikan dana sebelum jatuh tempo yang dianggap sebagai 

penutupan rekening hanya dapat dilakukan di cabang 

tempat pembukaan rekening Permata Pendidikan Syariah. 

Seluruh nasabah Permata Pendidikan Syariah mendapat 

perlindungan asuransi secara cuma-cuma (premi gratis, 

ditanggung oleh Bussines Unit Syariah Permata Bank). 
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g) Permata Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Syariah Permata 

PPR Syariah dari Permata Bank Syariah merupakan program 

pembiayaan rumah, ruko, apartemen, villa, kavling, renovasi 

atau untuk konstruksi/pembangunan rumah. Dengan 

menggunakan akad murabahah, yaitu prinsip jual beli dimana 

harga jual ditetapkan berdasarkan harga beli ditambah 

keuntungan (margin) yang disepakati bersama. 

h) Permata Pembiayaan Pemilikan Mobil (PPM) Syariah Permata 

PPM Syariah merupakan program pembiayaan dari Permata 

Bank Syariah untuk kepemilikan kendaraan bermotor berupa 

mobil baru atau mobil bekas. Permata PPM Syariah 

menggunakan akad murabahah yaitu prinsip jual beli dimana 

harga jual ditetapkan berdasarkan harga beli ditambah 

keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Manfaat dan 

kelebihan yang didapat yaitu: besarnya angsuran tidak berubah 

sampai akhir masa pembiayaan, pembayaran angsuran dapat 

dilakukan secara tunai diseluruh cabang Permata Bank atau 

secara autodebet, pelunasan dapat dipercepat sebelum jangka 

waktu pembiayaan berakhir dan perlindungan asuransi secara 

Syariah dengan premi yang kompetitif. 
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i) Permata Syariah Pembiayaan Modal Kerja 

1. Mudharabah 

  Permata Syariah Pembiayaan Mudharabah 

merupakan program Permata Bank Syariah untuk membantu 

nasabah memenuhi kebutuhan modal kerja, dimana bank 

menyediakan seluruh modal untuk pembiayaan tersebut dan 

nasabah sebagai pengelola dana. Keuntungan yang diperoleh 

dibagihasilkan dengan tingkat nisbah yang disepakati. 

2. Musyarakah 

  Permata Syariah Pembiayaan Musyarakah adalah 

kerja sama penyertaan dana (syirkah) antara Permata Bank 

Syariah dengan nasabah untuk modal kerja. Dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah 

disepakati sebelumnya, sedangkan pembayaran bagi hasil 

setiap bulan, dihitung dari revenue per bulan(cash basis). 

j) Layanan Anda Beramal 

 Layanan Anda Beramal adalah suatu bentuk layanan 

perbankan dari PermataBank Syariah yang memberikan 

kemudahan bagi nasabah/karyawan dalam melakukan 

pembayaran zakat, infaq,shadaqah, dan waqaf, yang akan didebet 

langsung dari rekening nasabah/karyawan sebesar jumlah/nominal 

pembayaran yang diinginkan. Layanan Anda Beramal terbuka 

bagi siapa pun, baik nasabah maupun non nasabah. Dana yang 
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telah terkumpul akan disalurkan untuk program-program yang 

sesuai dengan tujuan pemberian dana zakat, infaq, shadaqah, dan 

waqaf. Pihak-pihak penerima dana zakat, infaq, shadaqah, dan 

waqaf sesuai dengan asnaf yang diperkenankan sesuai syariah.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

a. PT. Bank Permata Tbk adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang 

perbankan, yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan 

penyaluran dana kepada masyarakat guna menunjang proses pertumbuhan 

perekonomian dan memberikan pelayanan bagi pengusahaan kecil dan 

menengah dengan menerapkan prinsip-prinsip sesuai ketentuannya.  

b. Prosedur pemberian kredit di PT. Bank Permata Tbk telah berjalan dengan 

efektif dan efisien. 

c. Pelayanan pemberian kredit pada Bank Permata baik dari segi prosedur 

maupun jaminan telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini disebabkan 

kebijakan yang tepat dan prosedur yang tidak terlalu rumit. Namun dalam 

praktek perbankan pada umumnya PT. Bank Permata Tbk Pekanbaru tidak 

terlepas dari masalah-masalah bank baik dari internal maupun eksternal 

bank 

 

4.2 Saran  

a. PT. Permata Bank harus meningkatkan pengawasannya dalam 

memberikan kredit sehingga kredit yang diberikan tersebut dapat dilunasi 

oleh para debitur 

b. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah 

kredit yang disalurkan dimasa yang akan datang, sebaiknya PT. Permata 

Bank meningkatkan usaha-usaha dalam menghimpun dana dengan cara 

meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada 

nasabah.  
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DAFTAR WAWANCARA  

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit Small Medium Enterprise di PT. Bank 

Permata ? 

Jawab : Dalam pemberian kredit pada setiap bank hampir sama pada 

umumnya, awal melakukan kredit mengajukan permohonan kredit yaitu 

mengisi formulir permohonan pinjaman, kemudian melakukan uji kelayakan 

kredit, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, melakukan 

survey lapangan, mengecek dan mengevaluasi dokumen-dokumen kemudian 

mengotorisasi formulir permohonan kredit sebagai persetjuan awal, lalu 

dokumen yang telah disetujui diserahkan kepada direktur untuk diotorisasi. 

Setelah diotorisasi diserahkan kepada bagian kredit untuk dibuat surat 

perjanjian kredit dan surat kuasa usaha, setelah semua dokumen diterima, 

bagian kredit mencatat data nasabah dalam buku registrasi. Dan langkah 

terakhir yaitu pencairan kredit, dimana setelah dicatat dibuku registrasi 

dokumen tersebut diserahkan kepada bagian pembukuan untuk dibuatkan 

kartu pinjaman dan kartu angsuran pinjaman, dan kasir membuat bukti 

pengeluaran umum, setelah itu dokumen dikembalikan ke bagian pembukuan 

sebagai arsip. Langkah selanjutkan penyerahan uang kepada nasabah dan kasir 

mencatat data sehubungan dengan pengeluaran kredit pada buku rekapitulasi 

pengeluaran kas.  

2. Apasajasyarat bagi badan usaha yang ingin mengajukan kredit di PT. Bank 

Permata ? 

Jawab :Minimal usaha berjalan 3 tahun, Rencana atau prospek usaha, 



Gambaran umum usaha, Surat Izin Umum Perusahaan (SIUP), Surat Izin 

Tempat Usaha (SITU), Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akte pendiri perusahaan, 

Identitas pengurus (KTP/KK/NPWP), Laporan Keuangan, Bukti kepemilikan 

tempat usaha termasuk IMB tempat usaha 

3. Apa saja jaminan kredit yang diterima oleh PT. Bank Permata ? 

Jawab :Tanah-Bangunan, Mesin-mesin/peralatan (alat berat), Sertifikat 

Saham, Sertifikat Obligasi, Sertifikat Tanah, Sertifikat Deposito, Jaminan 

asuransi 

4. Apakah di PT. Permata Bank ada kredit macet ? 

Jawab : Ada, disetiap bank pasti ada kredit macetnya. Kredit macet yang 

terjadi di PT. Bank Permata bisa dilihat di laporan keuangan.  

5. Apa saja syarat bagi nasabah perorangan yang ingin mengajukan kredit di PT. 

Bank Permata 

Jawab : bukti identitas calon nasabah (KTP/SIM/Paspor), Foto copy Kartu 

Keluarga, Fotocopy Surat Nikah/Cerai, Surat keterangan bekerja, Slip gaji tiga 

bulan terakhir, Surat persetujuan Suami/Istri diatas materai, Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP),  

6. Berapa besaran bunga yang di kenakan saat mengajukan kredit SME di PT. 

Bank Permata? 

Jawab : besaran bunga 13% pertahun dan perhitungan bunga efektif 
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