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ABSTRAK 

 
AKUNTANSI P DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 

PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BALAM 

SEMPURNA ROKAN HILIR 

 
 

Oleh : WISMA RAMADINA 
 

 
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit 

balam sempurna yang berlokasi di Jalan Lintas Riau Sumut Balam KM. 26, 

Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah Provinsi Riau. 

Penelitian ini berfokus kepada penyaluran yang diterapkan perusahaan tersebut 

khususnya pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam penyaluram 

dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun yang menjadi perumusan masalahnya 

adalah bagaimana sistem akuntansi penyaluran dana kredit usaha rakyat pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyaluran 

dana Kredit  Usaha  Rakyat  yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  

Unit balam sempurna rokan hilir telah efektif. Sedangkan manfaat dari 

penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan sistem 

akuntansi penyaluran dana kredit usaha rakyat agar lebih baik lagi kedepannya. 

Dalam  penelitian   ini   penulis   menggunakan   data   primer   dan   

data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 

studi dokumen.analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu membahas 

data-data yang informasinya diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang 

ada. 

Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi 

penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Unit  Balam Sempurna Rokan Hilir  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  

serta prosedur pemberian kreditnya telah efektif dan sesuai dengan teori dan 

standar Bank Indonesia. 

 
Kata kunci : akuntansi penyaluran dana 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.      Latar Belakang  Masalah 
 

 

Perbankan   di  Indonesia  yang  berazaskan  demokrasi   ekonomi  

dengan fungsi utama sebagai penghimpun dana dan penyalur  dana 

masyarakat, mempunyai peran yang strategis untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan  ekonomi  dan  

stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan taraf   hidup   rakyat     banyak.   

Sehubungan    dengan     itu   pelayanan   jasa perbankan  merupakan  

salah  satu  sasaran  yang  diharapkan  dapat  memenuhi peranan   strategis   

yang   dimaksud. Namun   demikian   krisis   ekonomi   secara nasional   

yang   tak   kunjung   usai   berdampak   pula   pada   krisis   kinerja 

keuangan   khususnya   dunia   perbankan. 

Bank  bagi  masyarakat  yang  hidup  di  negara-negara  maju, bank  

sudah merupakan   suatu   kebutuhan   dasar   yang   harus   dipenuhi   dan   

dijadikan sebagai   tempat   untuk   melakukan   beberapa   teransaksi   

yang   berhubungan dengan   keuangan   seperti   tempat   pengaman   uang,   

melakukan   investasi, mengirim  uang, melakukan  pembayaran  atau  

penagihan. (Sinungan M. dalam Ibrahim, 2003 : 26) 

Berbeda dengan negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, 

pemahaman  tentang  bank di negeri ini belum utuh. Sebagian masyarakat 
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hanya memahami  bank  sebatas  tempat  penyimpanan  dan meminjam  

uang. 

Dari   pengertian   di   atas   secara   umum   bank   merupakan   

lembaga keungan yang berfungsi sebagai penghimpunan dana dari 

masyarakat dan penyaluranya     kepada     masyarakat.     Fungsi     utama     

dari     bank     adalah menyediakan  jasa  yang  menyangkut  penyimpanan  

nilai  dan  perluasan  kredit (Kasmir:2004:8).  Penghimpunan  dana  dari  

masyarakat  dalam  bentuk simpanan,   dalam   hal   ini   bank   sebagai   

tempat   penyimpanan   uang   atau berinvestasi   bagi   masyarakat. Tujuan   

utama   masyarakat   menyimpan   uang biasanya   adalah   untuk   

keamanan   uangnya. Kemudian   untuk   melakukan investasi  dengan  

harapan  memperoleh  bunga  dari  hasil  simpanannya. tujuan lainnya  

untuk  memudahkan  melakukan  transaksi  pembayaran. 

Dalam  menyalurkan  dana kemasyarakat, dalam  hal  ini  bank  

memberikan pinjaman. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi 

masyarakat yang membutuhkan  dalam  bentuk  pinjaman  dan  kredit  

sesuai  dengan  keinginan nasabah.  Dan  yang  telah  di  himpun  akan  

disalurkan  kepada  masyarakat  dan di   kelola   secara   efektif   dan   

efisien   dengan   mempersiapkan   strategi penetapan dan untuk mencapai 

tingkat protabilitas yang cukup dan mempertahankan kepercayaan 

masyarakat. Bank   menyediakan   dana   untuk perindustrian,  

perdagangan,   pertanian,   pemerintahan  dan konsumen. (Jasma,2012:2) 
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Dana  di  salurkan  dalam  bentuk  kredit  memiliki  analisis  kredit  

dimana analisis ini bertujuan  untuk pihak bank atau lembaga keuangan 

lainya harus mempunyai    proses    analisis    kredit   terlebih    dahulu,    

baru    kemudian    di tentukan    keputusan    persetujuan    kreditnya  di  

setujui  atau  tidak.  Tujuan utama  dari  proses  ini  agar  bank  

mempunyai  suatu  keputusan  kredit  yang baik  dan  benar  ”make 

agood loan”  sehingga  terhindar  dari  keputusan  kredit yang keliru  

yang  menyebabkan   bermasalah.  (Jusuf, 2005:4). 

Sistem     akuntansi     perbankan     yang     kegiatanya     berfokus     

dalam memberikan jasa yang meliputi penerimaan dana, penyimpanan 

dana dan pemberian  kredit. (Mulyadi, 2004:2)  Proses  akuntansi  bank  

berkembang  dari tekni-teknik    sederhana    untuk    kepentingan    

pencatatan, penafsiran, penganalisaan data keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan berbagi pihak yang berminat  dan  membutuhkan  informasi  

tersebut. Transaksi  yang  dicatat  oleh bank  meliputi  transaksi  keuangan  

maupun  yang  lain  yang  mengakibatkan adanya   peristiwa   keuangan   

yang   akan   terjadi   dimasa   yang   akan   datang. Hasil  dari  transaksi  

akuntansi  berupa  laporan  keungan  bank. Laporan  bank bertujuan  untuk  

menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi  keungan, kenerja  

bank,  perubahan  posisi  keuangan,  arus  kas  serta  informasi  lainya yang  

bermanfaat  bagi  pengunaan  laporan  keuangan.  Pengunaan  laporan 

keuangan  bank  memerlukan  informasi  keuangan  sebagai  pertimbangan 

pengambilan  keputusan  (Ismail, 2009:14) 
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Dari  analisa  dan  keterampilan  teknis  harus  berkualitas  demi 

keberhasilan   dalam   penyelanggaraan   akuntansi bank. Akuntansi bank 

harus melakukan penilaian untuk menentukan tingkat kewajaran dibanding 

dengan standar-standar   dalam   yang   keadaan   berbeda   penerapanya.   

Sesuai   dengan sistem  kerjanya, member  jasa  kepada umum.  

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir 

merupakan suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan 

pengelolaan dana dari masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam hal ini Bank Rakyat  Indonesia  Unit  Balam Sempurna 

Rokan Hilir memberikan  fasilitas  pelayanan kredit, yakni   Kredit Modal 

Kerja, Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Multi 

Guna, Kredit Investasi, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Golongan 

Berpenghasilan Tetap, dan lain-lain. Selain itu Bank Rakyat Indonesia Unit 

Balam Sempurna Rokan Hilir juga memiliki produk Tabungan, Deposito, 

Giro, ataupun fasilitas layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Salah satu kegiatan Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna 

Rokan Hilir adalah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada usaha 

mikro kecil menengah. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan 

modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan 

Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif dan layak namun belum 

bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta (total eksposur) 

dan dijamin oleh perusahaan penjamin. 
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Segmen perbankan komersial BRI difokuskan pada layanan bagi 

sektor usaha   kecil   dan   menengah.   Untuk   usaha   kecil   dan   

menengah,   rentang plafond kredit dibatasi dibawah Rp. 20 Juta, 

sedangkan untuk usaha menengah keatas  diberikan  plafond  kredit  hingga  

Rp.  50  Juta.  Pinjaman  untuk  sektor usaha  kecil  dan  menengah  

dilayani  melalui  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) yang juga terdapat di 

setiap unit kerja BRI di Indonesia. 

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 

tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor 

Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman 

bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan 

Kredit / Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 

2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi 

UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan 

di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program 

Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan 

pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. 

Pada masa krisis keuangan global sekarang ini banyak usaha baik 

bank maupun perusahaan-perusahaan yang mengalami kepailitan atau 

dilikuidasi. Hal ini dipengaruhi banyak hutang dari bank-bank dan 

hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank. Namun hal ini tidak terjadi 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir di 

sebabkan                                                   oleh : 
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1. Bank Rakyat Indonesia  Unit Balam Sempurna Rokan Hilir tetap 

menjaga eksistensinya dan tetap menerapkan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). 

2.   Mempunyai letak yang strategis. 

 
3.   Tetap mempertahankan image yang baik pada nasabah. 

 
4.   Menanamkan tingkat kepercayaan dalam menjaga stabilitas perusahaan. 

Aliran kredit merupakan faktor yang sangat menjadi perhatian bagi 

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir maka perlu 

ditumbuh kembangkan   dengan   memberikan   kredit   kepada   sektor-

sektor   usaha   yang produktif  untuk  skala  Usaha  Mikro  Kecil  

Menengah  (UMKM)  serta  selalu menjaga hubungan  yang harmonis 

antara nasabah dengan  Bank dalam rangka menghindari terjadinya kredit 

macet yang dilakukan oleh nasabah. Berikut ini adalah data tentang jumlah 

target dan realisasi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna di Rokan Hilir tahun 2017 

s/d 2019 dapat dilihat pada table 1.1 berikut : 

Tabel.1.1 : Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank 

Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir. 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2017 900

000

00 

989 0,92 % 

2018 1.626 2.000 105 % 

2019 2.175 2.737 122 % 

 
Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk unit Balam Sempurna Rokan 

Hilir. 
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Dari Tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit 

usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balam 

Sempurna Rokan Hilir mengalami peningkatan dari tahun ketahun dari 

target yang ditentukan. Mengindikasikan bahwa banyaknya nasabah Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana kredit usaha rakyat. 

Dalam pemberian kredit (penyaluran kredit) kepada penerima kredit 

(debitur) atau dalam hal ini adalah nasabah, PT. Bank Rakyat Indonesia 

Unit Balam Sempurna Rokan Hilir selaku kreditur harus benar-benar 

menganalisa debitur baik secara  intern  maupun  secara  ekstern  agar  

tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan dikemudian hari. 

PT.  Bank  Rakyat Indonesia unit Balam Sempurna Rokan Hilir  dalam  

menyalurkan  dana kepada debutir terdapat sedikit permasalahan dimana 

keputusan penganalisian banyak  terjadi  kesalahan  akibat  ada  sedikit  

kecurangan   yang  ditimbulkan oleh    debutir  dan  ada  sesekali yang 

tidak    membayar    kredit    dengan semestinya.  Dari  tujuan  yang  

didapat  PT.  Bank  Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir 

ini  tidak  mengunakan  prinsip  “ 5C” principle of credit”  dengan 

semestinya  yang  berfungsi  untuk  melihat  sejauh  mana  kelayakan  

kredit  yang akan  diberikan  kepada  calon  debutir  dan  dapat  

dipertanggung jawabakan. 

PT.  Bank  Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir 

penganalisaan  kerdit lebih  dominan  dengan   prinsip  condition  

(kondisi)  kondisi  disini  meliputi dari  segi  ekonomi.  Bank  akan  lebih  
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percaya  dengan  kondisi  debitur  yang akan  dapat  berjalan  dimasa  yang  

akan  datang,  dan  dari  peninjauan  praktek lapangan   PT.   Bank Rakyat 

Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir  menganalisa prinsip  

Collateral ( jaminan)  hanya dilihat  dari  besar  kecilnya  jaminan  yang 

akan   di   uangkan   sesuai   harga   pasar   tidak   mempertimbangkan   

apakah jaminan  tersebut  mudah  diperjual  belikan.  Jaminan  sangat  

berfungsi  sebagai solusi terakhir apabila debitur bermasalah atau tidak 

dapat mengembalikan pinjaman.  Hal  ini  seharusnya  lebih  diperhatikan  

oleh  PT. Bank  Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir untuk  

mengurangi  resiko  terjadinya  kerdit   yang macet. 

Berdasarkan hal tersebut maka tugas akhir ini berjudul 

“AKUNTANSI PENYALURAN DANA  KREDUT USAHA 

RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT 

BALAM SEMPURNA ROKAN HILIR”. 

 
B.   Rumusan  Masalah 

 

 

Berdasarkan  dari  pembahasan  hal-hal  yang telah  dikemukakan  

dalam latar   belakang   masalah   di atas,   maka   rumusan   

masalahnya   sebagai berikut  :  “  Bagaimana  Sistem    akuntansi    

penyaluran dana kredit usaha rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Balam Sempurna Rokan Hilir?”. 

C. Manfaat Penelitian 

 
a. Dapat memberikan masukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia 

 
Unit        Balam   Sempurna   Kec.  Balai    Jaya    Rokan       Hilir. 
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b. Sebagai wadah bagi penulis untuk menerapkan dan 

mengembangkan ilmu yang diperoleh selama masa pendidikan. 

c. Sebagai  bahan  pedoman  atau  referensi  lebih  lanjut  bagi  pihak- 

pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada perusahaan 

tersebut. 

d. Merupakan syarat untuk menyelesaikan studi program Diploma III 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN SUSKA 

Riau. 

D. Metode dan waktu pelaporan 

1. Lokasi dan waktu pelaporan. 

Pelaporan dilakukan di Rokan Hilir yaitu pada tanggal 01 februari 

sampai 31 maret 2020 dengan objek pelaporan yaitu di PT. Bank 

Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna yang terletak di Jl. Lintas 

Riau Sumut Balam KM. 26 Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. 

2. Jenis dan Sumber Data. 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Data Primer 

Merupakan  data    yang    belum    diolah    yang    

langsung diperoleh  peneliti,  yaitu  berupa  dokumen  atau pun  

keterangan yang  diperoleh   dari  wawancara  dengan   karyawan   

yang   telah di tunjukan   oleh   PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Balam Sempurna Rokan Hilir. 
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2. Data sekunder 

Merupakan  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dalam  bentuk 

jadi   yaitu   berupa   laporan   keuangan   harian   yang   di   

sajikan pada lampiran 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang diambil melalui: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan 

melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap objek 

pelaporan untuk mendapat gambaran secara langsung tentang kegitan-

kegiatan yang akan dilaporkan. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara dengan karyawan 

dan pihak managemenn PT. Bank Rakyat Indonesai Unit Balam 

Sempurna yang diberikan langsung oleh penulis ini. 

3. Jenis dan Sumber Data. 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Data Primer 

Merupakan  data    yang    belum    diolah    yang    

langsung diperoleh  peneliti,  yaitu  berupa  dokumen  atau pun  

keterangan yang  diperoleh   dari  wawancara  dengan   karyawan   
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yang   telah di tunjukan   oleh   PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Balam Sempurna Rokan Hilir. 

2. Data sekunder 

 
Merupakan  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dalam  

bentuk jadi   yaitu berupa  laporan  keuangan  harian  yang  di  

sajikan pada lampiran. 

F. Analisi Data 

Dalam menganlisis data penulis menggunakan metode deskriptif 

yaitu menggambarkan situasi, kondisi, dengan jalan membahas data-data 

yang informasinya diperoleh dengan menghubungkan teori-teori yang 

ada. 

G. Sistematis Penulisan  

Sebagai pedoman agar lebih terarah dalam penulisan masalah 

secara terperinci, maka penulis membagi menjadi empat bab, dimana 

masing-masing bab berisikan: 
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BAB I   : Pendahuluan  

                                      Pada bab ini berisikan pendahuluan diuraikan mengenai 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaan    penelitian, metodologi penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II                        : Gambaran Umum Perusahaan 

                                    Pada bab ini berisikan tentang sejarah singkat berdirinya 

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan 

Hilir, Visi dan Misi BRI, Struktur Organisasi, Deskripsi 

Jabatan, dan        Kegiatan Bank 

.BAB III  : Tinjauan teori dan Praktek 

                                      Dalam bab ini menguraikan tentang tujuan teori dalam 

laporan peneltian yaitu Pengertian bank, pengertian 

kredit, pengertian UMKMK, unsur-unsur kredit, tujuan 

dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jamina kredit, faktor-

faktor penentuan dalam pemberian kredit, prosedur 

penyaluran kredit, kredit bermasalah/macet, penyelesaian 

dan penyelamatan kredit macet, kredit ditinjau dalam 

hukum islam, pengertian KUR, prosedur penyaluran 

kredit usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit 

Balam Sempurna, dan langkah-langkah yang diambil oleh 
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PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan 

Hilir dalam menganin kredit bermasalah/macet. 

BAB IV  : Penutup 

Pada bab ini merupakan bab penutup dimana akan 

dikemukakan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A.  Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia 

Awal  mulanya  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  didirikan  di  

Purwokerto, Jawa Tengah oleh    Raden    Aria    Wirjaatmadja    dengan    

nama    Hulp-en Spaarbank       der   Inlandsche   Bestuurs   Ambtenaren   

(Bank   Bantuan   dan Simpanan   Milik   Kaum   Priyayi   purwokerto). 

Suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan 

indonesia/pribumi. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, 

yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 

menyebutkan   bahwa   BRI   adalah   Bank   Pemerintah   pertama   di   

Republik Indonesia.  Akibat  situasi  perang  pada  tahun  1948  kegiatan  

Bank  Rakyat Indonesia  sempat  terhenti  dan  aktif  kembali  setelah  

perjanjian  Renville  pada tahun   1949   dan   berubah   nama   menjadi   

Bank   Rakyat   Indonesia   Serikat. Pada   waktu   itu   melalui   Perpu   

Nomor   41   Tahun   1960   dibentuk   Bank Koperasi  Tani  dan  Nelayan  

(BKTN)  yang  merupakan  peleburan  dari  Bank Rakyat Indonesia, Bank 

Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian, 

berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan 

ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi 

Tani                                               dan                                           Nelayan. 
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Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 

1965 tentang  pembentukan  Bank  tunggal  dengan  nama  Bank  Negara  

Indonesia. Dalam   ketentuan   baru   itu,   Bank   Indonesia   Urusan   

Koperasi, Tani dan Nelayan  (eks  BKTN)  diintegrasikan  dengan  nama  

Bank  Negara  Indonesia unit I bidang Rural sedangkan NHM menjadi 

Bank Negara Indonesia Indonesia unit II bidang ekspor impor. 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang 

Undang undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 

1968 tentang Undang-undang     Bank     Sentral,     yang     intinya     

mengembalikan     fungsi Bank  Indonesia  sebagai  Bank  Sentral  dan  

Bank  Negara  Indonesia  Unit  II Bidang   Rular   dan   Ekspor   impor   

dipisahkan   masing-masing   menjadi   dua Bank   yaitu   Bank   Rakyat   

Indonesia   dan   Bank   Ekspor   Impor   Indonesia. Selanjutnya   

berdasarkan   Undang-undang   No.   21   tahun   1968   menetapkan 

kembali   tugas-tugas   pokok   Bank   Rakyat   Indonesia   sebagai   Bank   

umum. Sejak   tanggal   1   Agustus   1992   berdasarkan   Undang-undang   

Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 

tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero). 

 

Bank   BRI   sudah   berdiri   sejak   lama   dan   tahu   mengenai   

masalah perbankan di Indonesia, dan yang merupakan Bank milik negara 

dan Bank BRI bukan Bank Sentral Indonesia. Sebagian besar Bank di 
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Indonesia, Bank BRI lah yang mempunyai Unit Kerja atau Cabang 

terbanyak di Negara ini. Karena Bank BRI selalu peduli terhadap rakyat 

miskin yang masih banyak tinggal di Daerah Pedesaan dan tak 

mengutamakan orang kaya saja. Dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak 

membeda – bedakan mana orang kaya dan mana orang miskin, semuanya 

di mata Bank BRI sama saja. 

B.  Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia 

1)  Visi 
 

Menjadi  Bank  komersial  terkemuka  yang  selalu  mengutamakan 

kepuasan nasabah semua para nasabah yang ada diseluruh 

Indonesia  agar selalu mempercayai Bank Rakyat Indonesia sebagai 

Bank terbaik di Indonesia ini. 

 

2)  Misi 
 

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan   kepada   usaha   mikro,   kecil   dan   

menengah   untuk menunjang peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

b. Memberikan  pelayanan  prima  kepada  nasabah  melalui  

jaringaan kerja yang tersebar luas  dan didukung oleh 

sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan 

praktek good corporate governance, 

c.   Memberikan keuntungan dan manfaat yang seoptimal kepada 

pihak-                      pihak                  yang         berkepentingan. 
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C.  Struktur Organisasi BRI Unit Balam Sempurna 
 

Struktur  organisasi  formal  pasti  memiliki  struktur  organisasi  

merupakan suatu  wadah  atau  fungsi  dalam  manajemen  yang  

menetapkan  dan  membagi tugas      pekerjaan      yang      dilakukan      

antara      unsur–unsur      organisasi. Sehingga memungkinkan untuk 

mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. 

 

Dengan   adanya   organisasi,   manajemen   dapat   mengadakan   

kegiatan yang   diciptakan   dari   suatu   susunan   organisasi   sehingga   

secara   formal dimana     setiap     pejabat     dari     fungsi–fungsi     dalam     

organisasi     dapat  

melaksanakan fungsi sebagai wadah serta alat untuk mewujudkan tujuan 

yang dialami dan telah disetujui bersama. 

 

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balam 

Sempurna Rokan Hilir. 
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Sumber  :  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Unit Balam Sempurna Rokan Hilir.  

 

D.  Deskripsi Jabatan 
 

Struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting dalam 

mencapai tujuan dari PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Balam Sempurna 

Rokan Hilir yang disusun sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  

berlaku.  Intinya  menjelaskan  segala fungsi kewajiban dan tanggung 

jawab masing-masing personil pada setiap bidang yang ditempati. Tugas 

masing – masing personil anatara lain : 

 

 
1.   Kepala BRI Unit 

 
Melaksanakan  fungsi  manajemen  di  BRI  Unit  dalam  

mengimplemen- tasikan strategi pengembangan kinerja bisnis mikro 

dengan menciptakan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai RKA dan 

meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro. 

Tugas : 

 
a) Mengembangkan,   memonitor   dan   mengevaluasi   bisnis   

BRI   Unit diwilayah kerjanya untuk mencapai target. 

b) Melaksanakan  pembinaan  nasabah  BRI  Unit  baik  pinjaman  

maupun simpanan. 

Wewenang : 

 
a)  Memutus   permintaan   KUR,   Kupedes,   dan   BRInet   sesuai   

dengan kewenangan yang diberikan. 

b)  Memutus /memfiat biaya promosi. 

 
c)  Memfiat pencairan/ penarikan simpanan. 

 
d)  Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus. 
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2.   Mantri 
 

Tugas : 

 
a) Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan 

dan jasa bank lainnya). 

b) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai 

ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak. 

c) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman 

mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas. 

Wewenang : 

 
a) Memprakarsai permintaan pinjaman 

 
b) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman. 

 

 
3.   Assisten Mantri KUR 

 
Tugas : 

 
a) Merencanakan  dan  melaksanakan  aktivitas  penawaran  dan  

penjualan KUR Mikro kepada calon debitur dalam rangka 

mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan. 

b) Melaksanakan    aktivitas    penagihan    secara    efektif    dan    

efisien terhadap  debitur  KUR  Mikro  yang  bermasalah  atau  

yang  memiliki indikasi akan bermasalah. 

4.   Customer Service 
 

Tugas : 

 

a.  Memberikan   pelayanan   administrasi   kepada   nasabah   atau   

calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI. 
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b. Memberikan     informasi     kepada    nasabah     atau     calon     

nasabah mengenai produk BRI Unit. 

c.  Melaksanakan   pemeriksaan   dan   registrasi   permohonan   

pinjaman BRI Unit dan simpanan serta jasa bank. 

 

5.   Teller 

 
Tugas : 

 
a) Memberikan    pelayanan    transaksi    kas    ataupun    over    

booking, serta   memberikan   pelayanan   pembayaran   dari   dan   

ke   nasabah untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan sistem 

yang jelas dan prosedur operasional BRI. 

b) Memberikan   pelayanan    transaksi   kas    baik    penerimaan   

setoran, pengambilan  maupun  pembayaran  dari  dan  ke  nasabah  

atau  calon nasabah. 

c) Melakukan  pengurusan  kas  BRI  Unit  bersama  Kepala  Unit  

untuk mengamankan asset bank. 

d) Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan 

keaslian uang yang diterima. 

 

E.  Kegiatan Bank Rakyat Indonesia 

 
1.      Menghimpun Dana (Funding) 

 

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 

masyarakat.     Kegiatan     ini     dikenal     juga     dengan     kegiatan     

funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara 

menawarkan berbagai jenis. simpanan. Simpanan sering disebut dengan 
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nama rekening atau account. Jenis- jenis simpanan yang ada dewasa ini 

adalah: 

a. Simpanan Giro (Demand Deposit), 

 
b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit),  

c. Simpanan Deposito (Time Deposit), 

2.      Menyalurkan Dana (Lending) 
 

Sebelum  kredit  dikucurkan  bank  terlebih  dulu  menilai  kelayakan  

kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek 

penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya 

tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit 

sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama 

bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara 

umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi : 

a.    Kredit Investasi, 

 
b.    Kredit Modal Kerja,  

c.    Kredit Perdagangan  

d.    Kredit Produktif, 

e.    Kredit Konsumtif, 

 

3.      Memberikan Jasa- Jasa Bank Lainnya (Services) 
 

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk 

mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. 

Sekalipun sebagai kegiatan  penunjang,  kegiatan  ini  sangat  banyak  

memberikan  keuntungan  bagi bank  dan  nasabah,  bahkan  dewasa  ini  

kegiatan  ini  memberikan  kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi 

keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, 
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bahkan cenderung negatif spread (bunga sim panan lebih besar dari bunga 

kredit). 

Semakin   lengkap   jasa-jasa   bank   yang   dapat   dilayani   oleh   

suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan ini  ditentukan dari 

permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang 

handal. Disamping itu ,juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi 

yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan 

meliputi : 

a. Kiriman Uang (Transfer) 

 
b. Kliring (Clearing)  

c. Safe Deposit Box  

d. Bank Notes 

e. Letter of Credit (L/C) 

 
f.   Cek Wisata (Travellers Cheque) 

 

g. Menerima setoran-setoran. 

 
h. Melayani pembayaran-pembayaran.  

i.  ATM, dll 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

 

1. PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan lembaga keuangan yang 

menyalurkan dana kepada masyarakat  yang kekurangan  dana 

2.   Proses  akuntansi  menyalurkan  dana  pada PT.  Bank  Rakyat 

Indonesia Unit Balam Sempurna Rokan Hilir  sudah  baik dan  

merupakan  proses  dilakukan  secara komputerisasi. 

3.   Dana dari   masyarakat   merupakan   sumber   dana   

terpenting   bagi kegiatan    operasi  suatu  bank  dan  

merupakan  ukuran  keberasilan bank jika mampu membiayai 

operasinya dari sumber dana ini. Penghimpun  dari  masyarakat  

relatif  lebih  mudah  apabila memberikan   fasilitas   yang   

menarik   seperti   hadiah   atau   Grand prize,  sarana  ATM  

dan  pelayanan  yang memuaskan. 

4.   Penyaluran dana pada PT.  Bank Rakyat Indonesia Unit Balam 

Sempurna Rokan Hioir adalah akuntansi   pemberian   kredit   

untuk   masyarakat. Akuntansi  untuk  kredit  tersebut  harus  

dilakukan  dengan  cermat agar  dapat  memberikan  informasi  

kredit  pada  manajemen  secara afektif dan  efisien. 
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5.   Penyaluran  dana  pada  PT.  Bank  Rakyat Indoneisa Unit 

Balam Sempurna Rokan Hilir dapat  dilakukan  dengan  cara  

pemberian  kredit  kepada masyarakat  berupa : Kupedes (jenis 

usaha yang bersifat umum), Kur (Kredit usaha rakyat), 

BRIGuna (kredit tanpa anggunan). 

 

B.   Saran 

 

1.   Dalam  usaha  untuk  menciptakan  suatu  sistem  akuntasi  

yang  baik pada PT.   Bank   Rakyat Indonesia Unit Balam 

Sempurna Rokan Hilir, maka   pihak   manajemen   harus 

memerlukan   informasi   akuntansi yang   akurat   sehingga   

dapat     memenuhi   kebutuhan   manajemen dalam   

mengambil   keputusan sehingga bisa menguntungkan kedua 

belah  pihak  antara  perusahaan  dan  konsumen. 

2.   Dana yang  telah  berhasil  dihimpun  dari   berbagai   sumber  

perlu dikelola secara afektif dan efisien dengan mempersiapkan 

strategi penempatannya sehingga PT.   Bank   Rakyat Indonesia 

Unit Balam Sempurna Rokan Hilir bisa bermanfaat bagi PT. 

Bank Rakyat Indoneisa Cabang Balam Sempurna. 
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