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“ANALISIS STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN DALAM 

PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS PADA UNIT SIMPAN PINJAM 

SWAMITRA DI KOPERASI PERDAGANGAN DAN JASA SAIL JAYA 

2018-2019)” 

 

ABSTRAK 

 

Peranan swamitra sebagai lembaga keungan mikro sangat besar sekali 

manfaatnya, terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Dengan 

swamitra kredit dapat lebih mudah diperoleh sehingga pengusaha kecil yang 

selama ini menghadapi kendala permodalan dapat mengatasinya dan pada 

akhirnya laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui usaha ekonomi 

berbasis kerakyatan akan tumbuh dengan sendirinya. Untuk itu Swamitra harus 

melakukan pengelolaan kredit dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan 

jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisa 

pemberian kredit sampai pengendalian kredit macet. Adapun tujuan dilaksanakan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur pengendalian intern 

dalam pemberian kredit pada Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi 

perdagangan dan Jasa Sail Jaya Pekanbaru sudah berjalan secara efektif. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah USP Swamitra Koperasi 

Perdagangan dan Jasa Sail Jaya Pekanbaru merupakan salah satu bentuk 

realisasi dari misi Bank Bukopin untuk ikut berperan aktif mengembangkan usaha 

kecil dan koperasi, melalui kerjasama dengan koperasi untuk membentuk kantong 

(outlet) untuk pelayanan anggota Swamitra. Di dalam analisis unsur struktur 

pengendalian intern dalam prosedur pemberian kredit terdapat lima unsur yaitu: 

lingkungan pengendalian yang meliputi nilai integritas dan etika, komitmen 

terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, filosofo dan 

gaya operasi perusahaan, struktur organisasi, pembagian wewenang dan 

pembebanan tanggung jawab, kebijakan dan praktek sumber daya manusia, 

kemudian penafsiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian 

dan yang terakhir pemantauan. Secara keseluruhan struktur pengendalian intern 

pada Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Perdagangan dan Jasa Sail Jaya 

Pekanbaru telah berjalan secara efektif namun dalam hal pelaksanaannya masih 

di jumpai kredit macet, hal ini disebabkan karena pemisahan fungsi yang belum 

memadai didalam struktur organisasi sehingga menyebabkan Account Ofiicer 

masih belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pemantauan kepada 

debitur sehingga permasalahannya baru diketahui pada saat jatuh tempo, pada 

akhirnya berakibat terhadap kewajiban debitur kepada Swamitra. 

 

Kata Kunci:  Struktur Pengendalian Inter, Prosedur Pemberian Kredit.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang di 

rancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan 

sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini 

seringkali di sebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk Struktur 

Pengendalian Intern suatu satuan usaha. 

Struktur pengendalian intern merupakan suatu proses yang di jalankan 

oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut 

ini: keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efesieansi operasi dan 

kepatuhan terhadap hukun dan peraturan yang berlaku. 

Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah 

kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk 

mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif, serta 

pengamanan aktiva dan catatan aktiva perusahaan dari pencurian, penyalahgunaan 

atau pengrusakan kalau tidak dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Dan 

juga dengan struktur pengendalian intern yang efektif dapat menjamin perusahaan 

patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Struktur pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait 

yaitu: lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, 

informasi dan komunikasi serta pemantauan. 
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Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang 

lain, menyediakan disiplin dan struktur. 

Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 

penaksiran risiko yang terkadang dalam asersi tertentu dalam laporan keungan dan 

desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi 

risiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan 

manfaat. 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat 

untuk memberikan meyakinkan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan 

yang di perlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian 

tujuan entitas. 

Kualitas imformasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak kemampuan 

manajemen untuk mengambil keputusan semestinya dalam mengelola, 

mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan. 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang 

terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan 

dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada didalam maupun diluar organisasi. 

Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja struktur 

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel 

yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun 
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pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah 

struktur pengendalian intern beroperasi bagaimana yang diharapkan, dan untuk 

menentukan apakah struktur pengendalian intern tersebut telah memerlukan 

perubahan karna terjadinya perubahan keadaan. 

Secara khusus, dengan struktur pengendalian intern yang efektif dalam 

pemberian kredit akan menciptakan sistem peringatan dini, sehingga gejala-gejala 

yang menjurus pada hal-hal yang tidak dikehendaki seperti terjadinya kredit 

bermasalah bahkan kredit macet akan segera diketahui. Jadi berjalan baiknya 

suatu sistem pengendalian kredit sangat menentukan keberhasilan manajemen 

perkreditan suatu bank. 

Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Perdagangan dan Jasa (KPJ) “Sail 

Jaya” Pekanbaru merupakan salah satu dari 36 Swamitra pola PEMDA yang 

tersebar di seluruh Riau baik di Riau daratan maupun di Riau Kepulauan. Disebut 

pola PEMDA karean adanya penyertaan modal dari Dinas Koperasi & Usaha 

Kecil Menengah dalam rangka menunjang ekonomi kerakyatan. 

Adapun Jenis kredit yang terdapat di USP. Swamitra KPJ "Sail Jaya" ada 

dua yaitu: kredit investasi dan kredit modal kerja, fasilitas kredit ini diberikan 

kepada pengusaha kecil (pedagang pasar) yang ingin memajukan usahanya, yang 

sebelumnya sudah terdaftar sebagai anggota koperasi dengan membayar simpanan 

pokok dan simpanan wajib. 

Struktur organisasi pada USP. Swamitra KPJ “Sail Jaya” terdiri dari 

Manager Komersil,  Manager Operasi,  Account Officer (pembina kredit), Teller 

dan Credit Support. Di dalam struktur organisasi ini belum terlihat adanya 
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pemisahan fungsi yang memadai, masih terdapat tugas rangkap yaitu Account 

Officer yang merangkap tugas sebagai Collector dan juga mempunyai tugas dan 

tanggungjawab melakukan analisis kredit, pembinaan dan pemantauan sedangkan 

Account Officer pada USP. Swamitra hanya dijabat oleh satu orang sehingga 

menyebabkannya belum optimal dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya, dikarenakan terlalu banyaknya tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan kepada Account Officer. Tetapi penempatan karyawan sudah 

sesuai dengan ilmu dan kemampuannya masing-masing yang bertujuan agar 

kinerja Swamitra dapat berjalan dengan lancar. 

Penaksiran risiko, terdapat tiga unsur risiko audit, yaitu: risiko bawaan, 

risiko pengendalian dan risiko deteksi. Pada USP. Swamitra, analisa kredit 

dilakukan oleh account officer dengan menggunakan konsep 5 C yaitu: character, 

capacity, capital, colleteral, dan condition. Dengan analisis kredit ini dapat 

memberikan keyakinan kepada pihak Swamitra bahwa usaha yang akan dibiayai 

cukup layak untuk diberikan kredit. Dan juga telah dilakukan risiko pengendalian 

dan risiko deteksi. Risiko deteksi berguna untuk mengetahui ketepatan 

penggunaan kredit oleh debitur. 

Aktivitas pengendalian, prosedur pemberian kredit pada USP. Swamitra 

KPJ “sail jaya” ada enam tahap yaitu: permohonan kredit, pemeriksaan 

pendahuluan dan analisis kredit, pengambilan keputusan layak atau tidaknya 

kredit diberikan, pemberian kredit dan penyelesaian kredit. Dan dalam 

pelaksanaannya ke enam tahap prosedur pemberian kredit tersebut belum 

sepenuhnya ditaati dengan serius oleh setiap karyawan Swamitra. 
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Informasi dan komunikasi serta pemantauan, Pada USP. Swamitra account 

officers harus melakukan pemantauan terhadap kredit yang telah diberikan kepada 

debitur, agar tidak terjadi penyalahgunaan kredit dan untuk mengetahui 

perkembangan usaha debitur, apabila debitur mengalami kesulitan dalam 

usahanya maka account officer ikut mencarikan solusi yang terbaik. 

Pemantauan ini hanya dapat dilakukan satu kali dalam sebulan oleh 

account officer karena selain melakukan pemantauan, account officer juga 

melakukan proses kredit, mulai solisit usaha calon debitur, analisa calon debitur 

(check list) untuk selanjutnya diajukan kepada komite kredit Swamitra, disamping 

tugas-tugas yang lain, sehingga menyebabkan account officer belum optimal 

dalam melakukan pemantauan dan pada akhirnya informasi dan komunikasipun 

belum berjalan secara efektif. 

Berdasarkan peraturan yang diberikan oleh Bank Bukopin, ada lima 

kriteria kolektibilitas kredit pada USP. Swamitra KPJ “Sail Jaya” yaitu: kredit 

lancar, kredit kurang lancar, kredit perhatian khusus, kredit diragukan dan kredit 

macet. Adapun kredit bermasalah, digolongkan kepada kolektibilitas kredit 

kurang lancar, kredit perhatian khusus, kredit diragukan dan kredit macet. Adapun 

kredit bermasalah pada USP. Swamitra terdapat pada kedua jenis kredit yaitu 

kredit modal kerja dan kredit investasi. 

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran 

a. Lancar (kolektibilitas 1) yaitu apabila tidak terdapat tunggakan 

pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga. 
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b. Kurang Lancar (kolektibilitas 2) yaitu apabila terdapat tunggakan 

pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. 

c. Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 3) yaitu apabila terdapoat 

tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari. 

d. Diragukan (kolektibilitas 4) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran 

pinjaman baik pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari. 

e. Macet (kolektibilitas 5) yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran 

pokok dan atau bunga diatas 180 hari. 

Kredit akan digolongkan bermasalah apabila telah masuk dalam kualitas kurang 

lancar, dalam perhatian khusus, diragukan atau macet. 

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kredit bermasalah di USP. 

Swamitra KPJ “Sail Jaya” dapat dilihat pada tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 

 

 

Tabel 1.1 

USP. Swamitra KPJ “Sail Jaya” 

Daftar Posisi Kredit 

Per Desember 2018 

 

Kolektabilitas Jumlah % 

Kredit Modal Kerja 

- Lancar 

- Kurang Lancar 

- Perhatian Khusus 

- Diragukan 

- Macet 

 

Rp 188.176.293,00 

Rp 182.402.011,00 

Rp  63.446.171,00 

Rp    10.333.334,00 

Rp        11.018.324,00 

 

41,32 

40,06 

13,93 

2,27 

2,42 

Jumlah Rp 455.376.133,00 100,00 
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Kredit Investasi 

- Lancar 

- Kurang Lancar 

- Perhatian Khusus 

- Diragukan 

- Macet 

 

Rp         516.781.808,00 

Rp             569.197.511,00 

Rp         243.767.222,00 

Rp           15.552.862,00 

Rp         28.480.313,00 

 

37,62 

41,43 

17,74 

1,14 

2,07 

Jumlah Rp        1.373.779.716,00 100,00 

Total Rp   1.829.155.849,00  

Sumber: Data diolah 2020 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kredit modal 

kerja yang diberikan oleh USP. Swamitra tahun 2018 sebesar Rp 455.376.133,00. 

Dari jumlah tersebut, kredit yang lancar pengembaliannya sebesar Rp 

188.176.293,00 atau sebesar 41,32% dan sisanya 58,68% adalah kredit 

bermasalah. 

Selanjutnya begitu juga dengan kredit investasi, jumlah kredit investasi 

yang diberkan oleh USP. Swamitra tahun 2018 sebesar Rp 1.373.779.716,00. Dari 

jumlah tersebut, kredit yang lancar pengembaliannya sebesar Rp 516.781.808,00 

atau sebesar 37,62% dan sisanya sebesar 62,38% adalah kredit bermasalah. 

Tabel 1.2 

USP. Swamitra KPJ “Sail Jaya” 

Daftar Posisi Kredit 

Per Desember 2019 

 

Kolektabilitas Jumlah % 

Kredit Modal Kerja 

- Lancar 

- Kurang Lancar 

 

Rp 431.692.200,00 

Rp 72.874.936,00 

 

65,24 

11.,01 
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- Perhatian Khusus 

- Diragukan 

- Macet 

Rp  4.374.991,00 

Rp    102.650.679,00 

Rp        50.058.494,00 

0,66 

15.51 

7,56 

Jumlah Rp 661.651.300,00 100,00 

Kredit Investasi 

- Lancar 

- Kurang Lancar 

- Perhatian Khusus 

- Diragukan 

- Macet 

 

Rp         2.175.758.942,00 

Rp             172.795.165,00 

Rp         9.781.650,00 

Rp           108.338.854,00 

Rp         180.564.435,00 

 

82,19 

6,52 

0,36 

4,09 

6,82 

Jumlah Rp        2.647.239.046,00 100,00 

Total Rp   3.308.890.346,00  

Sumber: Data diolah 2020 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kredit modal 

kerja yang diberikan oleh USP. Swamitra tahun 2019 sebesar Rp 661.651.300,00. 

Dari jumlah tersebut, kredit yang lancar pengembaliannya sebesar Rp 

431.692.200,00 atau sebesar 65,24% dan sisanya 34,76% adalah kredit 

bermasalah. 

Selanjutnya begitu juga dengan kredit investasi, jumlah kredit investasi 

yang diberkan oleh USP. Swamitra tahun 2019 sebesar Rp2.647.239.046,00. Dari 

jumlah tersebut, kredit yang lancar pengembaliannya sebesar Rp 

2.175.758.942,00 atau sebesar 82,19% dan sisanya sebesar 17,81% adalah kredit 

bermasalah. 

Dengan melihat data di atas, terjadi penurunan kredit bermasalah pada 

tahun 2019 dari tahun 2018, tapi dengan masih besarnya jumlah kredit yang 
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bermasalah pada USP. Swamitra, maka hal ini menandakan kemungkinan masih 

kurangnya struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit yang dilakukan 

oleh USP. Swamitra. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa dicarikan 

solusi yang terbaik, maka pada akhirnya Unit Simpan Pinjam Swamitra akan 

mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya dimasa yang akan datang. 

Data yang kami lampirkan di atas bersumber dari USP. Swamitra KPJ 

“Sail Jaya” dalam bentuk laporan tunggakan pokok dan bunga yang kami olah 

menjadi daftar posisi kredit bersama salah seorang karyawan di koperasi tersebut. 

Berdasarkan dari masalah yang dijumpai, dan untuk mengetahui 

bagaimana struktur pengendalian intern di USP. Swamitra KPJ “Sail Jaya”, maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“ANALISIS STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN DALAM PEMBERIAN 

KREDIT PADA UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA KOPERASI 

PERDAGANGAN DAN JASA (KPJ) SAIL JAYA” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di rumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

Apakah strukur pengendalian intern kredit pada Unit Simpan Pinjam Swamitra 

Koperasi Perdagangan dan Jasa (KPJ) “Sail Jaya” telah berjalan secara efektif? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa, 

apakah struktur pengendalian intern kredit pada Unit Simpan Pinjam Swamitra 

Koperasi Perdagangan dan Jasa (KPJ) “Sail Jaya” telah berjalan dengan efektif. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang penerapan 

struktur pengendalian intern yang efektif dalam pemberian kredit pada suatu 

kopersi. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi USP. Swamitra KPJ “Sail 

Jaya” didalam menciptakan struktur pengendalian intern yang lebih efektif 

dalam pemberian kredit. 

c. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama 

dimasa yang akan datang. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistem penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sabagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
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  Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian struktur 

pengendalian intern, komponen struktur pengendalian intern menurut 

COSO, sumber permodalan koperasi, prosedur pemberian kredit, 

kredit bermasalah serta upaya penyelesaian kredit bermasalah, 

peneletian terdahulu dan diakhiri dengan hipotesis. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber, 

teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini berisi tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, 

dan kegiatan usaha tempat penelitian. 

Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang dilakukan pada 

perusahaan yang meliputi: jenis-jenis kredit, sumber permodalan, 

lembaga komite, analisis unsur struktur pengendalian intern dalam 

prosedur pemberian kredit, penyebab terjadinya kredit bermasalah, 

serta penyelesaian kredit macet pada Unit Simpan Pinjam Swamitra 

Koperasi Perdagangan dan Jasa “Sail Jaya” 

Bab VI : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu yang 

kemudian akan di buat saran. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2013:163) sistem pengendalian intern  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. Definisi 

sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan 

bukan pada unsuFr-unsur yang membentuk sistem tersebut. 

Menurut Diana (2011:82) pengendalian intern adalah semua rencana 

organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha 

untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan 

data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan 

mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. pengendalian 

intern meliputi beberapa aktivitas, yaitu: 

a. Perencanaan 

b. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi 

c. Komunikasi informasi 

d. Pengambilan keputusan 

e. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar perilaku sesuai dengan 

tujuan organisasi 

f. Pengendalian 
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g. Penilaian kerja 

2.1.2 Komponen Pengendalian Intern. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

atau disingkat COSO, adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada 

tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk 

mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk 

pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan 

untuk menilai sistem pengendalian mereka. 

Adapun lima komponen / bagian pengendalian intern yang saling 

berhubungan menurut COSO, yaitu: 

2.1.2.1 Lingkungan pengendalian (control environment) 

Setiap Organisasi, tidak perduli apakah organisasi tersebut perusahaan besar 

ataupun perusahaan kecil, harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. 

Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan 

kelemahan dalam komponen pengendalian intern yang lain.  

Lingkungan pengendalian memiliki tuju komponen, yaitu:  

a. Filosophi manajemen dan gaya operasi.  

b. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.  

c. Komitmen terhadap kompetensi.  

d. Komite audit dari dewan direksi.  

e. Struktur organisasi.  

https://id.wikipedia.org/wiki/1985
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_pengendalian&action=edit&redlink=1
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f. Metode penetapan otoritas dan tanggung jawab.  

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2.1.2.2 Penaksiran risiko 

Semua perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti menghadapi risiko 

internal maupun eksternal dalam usahannya mencapai tujuan perusahaan.  

Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini:  

a. Tindakan tidak sengaja.  

b. Kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan karyawan, kegagalan 

karyawan untuk mengikuti prosedur tertentu, dan karyawan yang tidak 

atau kurang terlatih. 

c. Tindakan sengaja.  

d. Kecurangan karyawan dengan mencuri atau menyalahgunakan harta 

perusahaan.  

e. Bencana alam atau kerusuhan politik.  

f. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer.  

2.1.2.3 Aktivitas pengendalian  

Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa 

petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan.  

Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain 

meliputi:  

a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut tercetak. 
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b. Pemisahan tugas. 

c. Otorisasi yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi. 

d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan. 

e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan 

lain 

2.1.2.4 Informasi dan komunikasi  

Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan kepersonil 

yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung 

jawab dengan baik.  

2.1.2.5 Pemantauan  

Proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. 

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi:  

a. Supervisi yang efektif.  

b. Akuntansi pertanggungjawaban  

c. Pengauditan internal 

2.1.3 Sumber Permodalan Koperasi 

Koperasi mempunyai prinsip Member Based Oriented Activity, bukan 

Capital Based Oriented Activity, sehingga pembentukan modal sendiri (equity) 

tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah 

anggota koperasi tersebut. 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, dalam Tiktik Sartika 

Partomo (2002:79) modal koperasi adalah sebagai berikut: 
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a. Modal Sendiri 

a. Simpanan pokok 

b. Simpanan wajib 

c. Dana cadangan 

b. Modal pinjaman 

c. Modal penyertaan 

Berikut ini dijelaskan satu persatu, sumber permodalan koperasi: 

a. Modal Sendiri 

Yaitu modal yang menanggung resikon atau disebut equity. Modal ini 

diperoleh dari beberapa simpanan yaitu sebagai berikut: 

a. Simpanan pokok 

Sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayarkan 

olehanggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan 

pokok tidak dapat diambil kembali selama yang besangkutan masih menjadi 

anggota. 

b. Simpanan wajib 

Jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh 

anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan 

wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 

anggota. 
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c. Dana cadangan 

Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang 

dimaksud untuk menutup modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi 

bila diperlukan. 

b. Modal Pinjaman 

Modal yang berasal dari para anggota sendiri atau dari koperasi lain atau dari 

lembaga-lembaga keuangan untuk bank. Selain hal tersebut, maka dapat 

diperoleh modal dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya 

sesuai perundangan yang berlaku 

c. Modal Penyertaan 

Modal yang bersumber dari pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk 

investasi, terutama dalam hubungan ini diatur bahwa para pemilik modal 

penyertaan tidak mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam 

menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, namun pemilik modal 

tersebut dapat diikutkan dalam pengelolahan dan pengawasan usaha investasi 

sesuai perjanjian. 

2.1.4 Prosedur Pemberian Kredir 

Menurut Kasmir (2012:100) Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh 

dunia perbankan secara umum antar bank yang satu yang lain tidak jauh berbeda. 

Yang menjadi pembeda mungkin terletak hanya terletak pada prosedur dan 

persyaratan yang ditetapkan. 
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Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman 

perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula 

ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. 

Secara umum akan diijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum 

sebagai berikut: 

2.1.4.1 Pengajuan berkas-berkas. 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang 

dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang 

dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain: 

a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, 

jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut 

pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta 

relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.  

b. Maksud dan tujuan   

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan 

kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru, perluasan serta tujuan 

lainnya.  

c. Besarnya kredit dan jangka waktu  

d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara 

nasabah dalam pengembalian kreditnya apakah dari hasil penjualan 

ataukah yang lainnya.  
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e. Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko 

terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik dengan unsur 

kesengajaan atau dengan tanpa unsur kesengajaan.   

f. Akte Notaris  

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT atau yayasan.  

g. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)   

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 (lima) tahun. 

h. N.P.W.P (nomor pokok wajib pajak)  

Nomor pokok wajib pajak dimana sekarang ini setiap pemberian kredit 

harus dipantau oleh Bank Indonesia adalah nomor pokok wajib pajaknya.  

i. Neraca dan laporan laba rugi terakhir  

j. Bukti diri dari pimpinan perusahaan  

k. Foto kopi sertifikat jaminan  

Selanjutnya dilakukan penilaian kuantitatif pada neraca dan laporan laba rugi  

oleh pihak Acount Officer. 

2.1.4.2  Penyelidikan berkas 

Tujuan adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 

lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak perbankan belum 

lengkap, maka nasabah disuruh untuk melengkapinya dan apabila sampai batas 

waktu tertentu nasabah tidak sangup melengkapi kekurangan tersebut maka 

sebaiknya permohonan kredit di batalkan 

2.1.4.3 Wawancara 
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Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas 

tersebut sudah sesuai dengan yang di inginkan bank , wawancara ini juga untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. 

2.1.4.4 On the Spot 

Merupakan keinginan pemeriksanaan ke lapangan dengan meninjau 

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the 

spot di cocokan dengan hasil wawancara I, pada saat hendak melakukan on the 

spot hendaknya jangan di beritahukan pada nasabah, sehingga apa yang kita lihat 

dilapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

2.1.4.5 Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah di lakukan on the spot di lapangan, catatan yang ada 

pada pemohon dan pada saat wawancara I dicocokan dengan hasil on the spot 

apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran 

2.1.4.6 Keputusan kredit  

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan 

diberikan atau di tolak, jika di terima, maka di persiapkan adminitrasinya, 

keputusan kredit merupakan keputusan team, begitu pula bagi kredit yang di 

tolak, maka hendaknya di kirim surat penolakan sesuai dengan alas an masing-

masing. 
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2.1.4.7 Penandatangan akad kredit / perjanjian lainya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari dipuskanya kredit, maka sebelum 

kredit dicairkan akan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, 

mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang di 

anggab perlu. 

2.1.4.8 Realisasi kredit 

Realisasi kredit di berikan setelah penandatangan surat-suratyang di 

perlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang 

bersangkutan 

2.1.4.9  Penyaluran / penarikan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari 

pemberian kredit dan dapat di ambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit. 

2.1.5 Kredit Bermasalah 

Menurut Ismail (2013:125) menyatakan faktor penyebab kredit bermasalah 

sebagai berikut:  

2.1.5.1 Faktor intern lembaga keuangan  

a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan 

terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, misalnya, kredit 

diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga masalah tidak mampu 

membayar angsuran yang melebihi kemampuan.  

b. Adanya kolusi antara pejabat lembaga keuangan yang menangani kredit 

dan nasabah, sehingga lembaga keuangan memutuskan kredit yang tidak 

seharusnya diberikan.  
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c. Keterbatasan pengetahuan pejabat lembaga keuangan terhadap jenis usaha 

debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.  

d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, 

direktur lembaga keuangan sehingga petugas tidak independen dalam 

memutuskan kredit.  

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.  

2.1.5.2 Faktor ekstern lembaga keuangan  

a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada 

lembaga keuangan, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam 

memenuhi kewajibannya.  

b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan 

terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan 

dalam memenuhi modal kerja.  

c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah yang menggunakan dana kredit 

tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.  

d. Debitur mau melaksanakan sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan 

perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.  

e. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan 

menurun dan perusahaan rugi.  

f. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada 

usaha debitur.  

g. Bencana alam yang dapat merugikan debitur. 
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2.1.6 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah  

Meurut Ismail (2013:127) upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk 

menyelamatkan terhadap kredit bermasalah antara lain:  

2.1.6.1 Rescheduling   

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan untuk 

menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. 

Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempuyai iktikad baik 

akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun 

angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali 

dilakukan oleh lembaga keuangan dengan harapan debitur dapat membayar 

kembali kewajibannya.  

2.1.6.2 Reconditioning  

Reconditioning merupakan upaya lembaga keuangan dalam menyelamatkan 

kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian penjanjian yang telah dilakukan 

oleh lembaga keuangan dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan 

tersebut harus disesuaikan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam 

menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan 

bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.  

2.1.6.3 Restructuring 

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

dalam penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengubah sruktur 

pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. 
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2.1.6.4 Kombinasi 

a. Reschelduling dan restructuring  

Upaya gabungan antara dilakukan Reschelduling dan restructuring  

misalnya, lembaga keuangan memperpanjang jangka waktu kredit dan 

menambah jumlah kredit.  

b. Reschelduling dan reconditioning  

Lembaga keuangan dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan 

memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga.   

c. Restructuring dan reconditioning  

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau 

pembebasan tunggakan bunga akan mendorong pertumbuhan usaha 

nasabah.  

d. Reschelduling, Restructuring dan reconditioning  

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan cara maksimal yang 

dilakukan oleh lembaga keuangan misalnya jangka waktu diperpanjang, 

kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan. 

2.1.6.5 Eksekusi  

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh lembaga 

keuangan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan 

penjualan agunan yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Hasil penjualan 

anggunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban baik kewajiban atas 

pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa hasil penjualan agunan, akan dikembalikan  
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kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi 

tanggungan debitur. 

2.1.7 Ayat dan Hadist 

Dalam transaksi utang piutang Allah memberikan perintah agar berjalan 

sesuai prinsip syari‟ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang 

Allah lainnya serta melakukan apa yang telah di perintahkan oleh Allah SWT. 

Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan 

secara tertulis. Allah telah mengatakan dalam kitab suci Al-Qur‟an dan Hadist 

Nabi Besar Muhammad SAW. 

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:  

 

َُُكىۡ  ۡٛ ۡنَٛۡكتُت ثَّ َٔ ٗ فَٱۡكتُجُُُِٕۚ  ًّّٗ َس َٰٓ أََجٖم يُّ  ٗ ٍٍ إِنَ ۡٚ ْا إَِرا تََذاَُٚتُى ثَِذ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ أََُّٚٓب ٱنَِّزٚ
َٰٓ َكبتُِتُۢ ثِٱۡنَعۡذِلُۚ  َٚ 

 َ ۡنَٛتَِّق ٱّللَّ َٔ ِّ ٱۡنَحقُّ  ۡٛ هِِم ٱنَِّز٘ َعهَ ًۡ ۡنُٛ َٔ ُُۚ فَۡهَٛۡكتُۡت  ُّ ٱّللَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ََل َٚۡأَة َكبتٌِت أٌَ َٚۡكتَُت َك ََل َٔ َٔ  َُ  َسثَّّ

ُّ َشۡٛ  ُۡ ٔۡ َعِعٛي ب   ّٗ َٚۡجَخۡس ِي ِّ ٱۡنَحقُّ َفيِٛٓ ب أَ ۡٛ ٌَ ٱنَِّز٘ َعهَ هِۡم بُۚ فَنٌِ َكب ًۡ َٕ فَۡهُٛ مَّ ُْ ًِ ٔۡ ََل َٚۡستَِطُٛع أٌَ ُٚ أَ

 ٌِ ٱۡيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٞم  ۡٛ َجبنُِكۡىۖۡ فَنٌِ نَّۡى َُٚكََٕب َسُجهَ ٍِ ِيٍ سِّ ۡٚ َٛذ ِٓ ُِٓذْٔا َش ٱۡفتَۡش َٔ َُ ثِٱۡنَعۡذِلُۚ  نُِّّٛ َٔ ًٍَّ  ِي

َش إِحۡ  ب فَتَُزكِّ ًَ ُٓ ََٓذآَِٰء أٌَ تَِضمَّ إِۡحَذى  ٍَ ٱنشُّ ٌَ ِي ٕۡ  تَۡشَع
ُۚ
ََٓذآَُٰء إَِرا َيب ُدُعْٕا ََل َٚۡأَة ٱنشُّ َٔ  

ُۚ  ٖ ب ٱۡۡلُۡخَش ًَ ُٓ َذى 

ََل تَسۡ  َذِح   َ َٔ  َٓ ُو نِهشَّ َٕ أَۡس َٔ  ِ نُِكۡى أَۡسَس ُ ِعَُذ ٱّللَّ
َٰٓ أََجهِِّ ُۚ َر   ٗ ا إِنَ ٔۡ َكجِٛش  ا أَ ْا أٌَ تَۡكتُجُُِٕ َغِيٛش  َٰٕٓ َٰٓ أََلَّ ًُ  ٗ أَۡدََ َٔ

َٰٓ أٌَ تَُكٕ ْا إَِلَّ َٰٕٓ ْا إَِرا تَۡشتَبثُ َٰٔٓ ُذ ِٓ أَۡش َٔ ُكۡى ُجَُبٌح أََلَّ تَۡكتُجَُْٕۗب  ۡٛ َس َعهَ ۡٛ َُُكۡى فَهَ ۡٛ َشح  َحبِعَشحّٗ تُِذُٚشَََٔٓب ثَ ٌَ تَِج 

 ُٚ َٔ  َۡۖ ٱتَّقُْٕا ٱّللَّ َٔ  ثُِكۡىۗ 
َُ فُُسُٕقُۢ إٌِ تَۡيَعهُْٕا فَنََِّّ َٔ  

ِٓٛٞذُۚ ََل َش َٔ ََل َُٚضبَٰٓسَّ َكبتِٞت  َٔ ُكُى ٱتَجَبَٚۡعتُۡىُۚ  ًُ ُ ثُِكمِّ َعهِّ ٱّللَّ َٔ  ُۗ ّللَّ

ٍء َعهِٛىٞ  ۡٙ   ٢٨٢ :  َش
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang 

itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). 

Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali 

jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 282) 
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Dalam hadits Nabi Muhammad SAW: 

: سبل سفٕل هللا غهٗ هللا عهّٛ ٔفهى  : عٍ أثٙ ْشٚشح سعٙ هللا عُّ سبل  

“ ِّٙ ظهى ٔإرا أُْتجع أحذكى عهٗ َيهِئٍيهَْٛتجع. َيْطم انيُ ” 

Dari abi hurairoh rodhiallhu „anhu berkata: Rosulullah shalallahu „alaihi wasalam 

bersabda: 

 “Menunda pembayaran hutang  dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. 

Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang 

mampu, maka hendaklah dia mengikutinya” [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim 

III/1197 nomor 1564,] 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1 Edi Suseno (2015) 

Univesitas Bina 

Darma 

Analisis Sistem 

Pengendalian Intern atas 

Pemberian Kredit Gadai 

Pada PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang 

Pegadaian Syariah 

Simpang Patal 

Sudah berjalan cukup 

efektif, karena 

pemberian kredit gadai 

dari tahap permohonon 

sampai tahap 

pemantauan sudah 

melaksanakan prosedur 

yang sudah dibuat oleh 

perusahaan, sehingga 

memudahkan karyawan 

dalam melakukan 

kegiatan operasional 



28 
 

 
 

perusahaan 

2 Ayu Dwi 

Purwatiasih (2014) 

Universitas 

Pendidikan Ganesha 

Singaraja 

Analisis Pengendalian 

Internal dalam 

Pemberian Kredit pada 

PT. BPR. Kanaya 

Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 

penerapan pengendalian 

internal dalam 

pemberian kredit pada 

PT. BPR. Kanaya telah 

memadai. Kendala yang 

dialami yaitu: jaminan 

hilang, bad character, 

bercerai, bangkrut, salah 

analisa kredit. Upaya 

yang telah dilakukan 

yaitu: tagih terus, 

addendum, restructure, 

recondition, rescedulle 

3 Yuliawati 

Puspitaningrum 

(2016) Universitas 

Nusantara Persatuan 

Guru Republik 

Indonesia Kediri 

Analisis Penerapan 

Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap 

Penyaluran Kredit pada 

PT. Pegadaian 

(PERSERO) Cabang 

Kediri Tahun 2014-2015 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

prosedur pemberian 

kredit di PT Pegadaian 

(Persero) Cabang Kediri 

belum sesuai dengan 

teori yang ada, 

sedangkan penyelamatan 

kredit macet pada PT. 

Pegadaian (Persero) 

Cabang Kediri sudah 

baik dan sesuai peraturan 

yang ada. Serta sistem 

pengendalian intern 
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pemberian kredit gadai 

yang diterapkan oleh PT. 

Pegadaian (Persero) 

Cabang Kediri sudah 

cukup baik. Namun  

masih ada kekurangan 

pada pemisahan tugas 

yang mengakibatkan 

adanya  rangkap jabatan 

antara bagian kasir dan 

tata usaha serta  bagian 

penyimpanan  dan 

bagian pencatatan 

(gudang) 

Sumber: Data diolah 2020 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan beberapa teori yang di jelaskan dalam 

berbagai buku dan penelitian terdahulu, dimana dapat di simpulkan bahwa pada 

Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Perdagangan dan Jasa Sail Jaya masih 

banyak nasabah yang melakukan peminjaman dan terlambat melakukan 

pembayaran yang di sebabkan oleh beberapa alasan yang terdapat di dalam teori. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah diajukan hipotesis sebagai berikut: 

“Diduga Struktur Pengendalian Intern pada Unit Simpan Pinjam Swamitra 

Koperasi Perdagangan dan Jasa Sail Jaya Belum Berjalan Secara Efektif”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Perdagangan dan 

Jasa (KPJ) “Sail Jaya” berada di Jalan Hangtuah Pasar Sail Pekanbaru. 

3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini berlansung selama kurang lebih 10 bulan, mulai dari 

bulan maret sampai dengan bulan desember 2020. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 

melakukan pendekatan studi kasus yaitu melakukan pengamatan secara langsung 

kepada obyek yang akan diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan data yang 

relevan. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mengarahkan 

peneliti untuk mendapat informasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, rinci, 

dan mendalam (Sugiyono, 2015). 

Pengertian data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat 

verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui 

suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh 

secara langsung. 
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Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak 

membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, 

observasi, diskusi atau pengamatan. 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2013) penelitian kualitatif adalah proses 

pengumpulan data untuk memperoleh sumber yang lengkap dan akurat dari suatu 

kondisi. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

meneliti obyek yang alamiah, pengambilan sampel data dilakukan berdasarkan 

purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan gabungan, analisis 

datanya bersifat induktif, dan hasil penelitiannya menekankan pada makna 

3..3.2 Sumber Data 

Adapun data yang diperoleh dalam dalam penyusunan proposal ini adalah 

bersumber dari catatan, dokumen dan keterangan yang diperoleh dari pimpinan 

dan para karyawan USP. Swamitra KPJ Sail Jaya yang berhubungan dengan 

penelitian yang penulis lakukan. 

Sedangkan jenis data yang dikumpulkan dalam bentuk: 

3.3.2.1 Data Primer 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2013) data primer merupakan data yang 

dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Dan data yang 

diperoleh secara langsung dari responden yang berupa wawancara di lokasi 

penelitian atau obyek penelitian 

Data primer, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk belum jadi dan masih 

memerlukan pengolahan. Data ini antara lain: 
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a. Sejarah berdirinya Swamitra 

b. Daftar Posisi Kredit 

3.3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak 

langsung berupa dokumen yang dipublikasikan maupun dokumen yang tidak 

dipublikasikan (Mudrajad  Kuncoro, 2013). 

Data sekunder, yaitu data yang didapat dalam bentuk yang telah jadi. Data ini 

antara lain: 

a. Laporan Tunggakan Pokok dan Bunga 

b. Struktur Organisasi 

c. Laporan Laba Rugi 

d. Neraca 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini 

adalah metode interview dan metode dokumentasi. 

3.4.1 Interview 

Yaitu mengadakan wawancara lansung kepada pihak-pihak yang terkait 

yang ada didalam perusahaan. 

3.4.2 Dokumentasi 

Yaitu data-data yang diperoleh lansung dari karyawan yang terkait di USP. 

Swamitra, seperti jenis kredit yang diberikan dan struktur organisasi. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Selanjutnya dalam menganalisa data penulis menggunakan metode analisa 

deskriptif yaitu menganalisa data dengan menelaah dan membandingkan dengan 

berbagai teori yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas, yang selanjutnya dapat diambil keputusan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Berdasarkan dengan MOU antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Bank 

Bukopin No.580/EK/3117 dan No.206/DIR/XI/2000 Tanggal 13 November 2000 

Tentang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pola Swamitra. 

Dan MOU antara Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau 

dengan Bank Bukopin No.507/Dinaskop/XI/2001 & No.690/Pimp -Pkb/XI/2001 

Tanggal 03 November 2001 Tentang Penyertaan Modal dalam menunjang 

Ekonomi Kerakyatan Pola Swamitra. 

Serta MOU antara Bank Bukopin dengan Koperasi peserta Swamitra 

Tanggal 03 Nopember 2001 Tentang Pengelolaan Kegiatan Unit Simpan Pinjam 

Pola Swamitra Unit simpan pinjam Swamitra memiliki tiga pola yaitu Pola 

PEMDA, Pola Bank Bukopin dan Pola Investor. Dan Koperasi Perdagangan dan 

Jasa "Sail Jaya" merupakan salah satu peserta Swamitra Pola Pemda yang 

didirikan pada tanggal 13 Februari 2002. 

Jadi, Swamitra merup akan nama dari suatu bentuk kerjasama/kemitraan 

antara Bank Bukopin dengan Koperasi, untuk memodernisasi usaha simpan 

pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem 

manajamen yang profesional sehingga memiliki kemampuan memberikan 

pelayanan jasa-jasa keuangan yang lebih luas. 

Swamitra berasal dari Kawi yang artinya kerjasama atas keingnan sendiri 

(tanpa paksaan) dengan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan. 
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Swamitra sebagai suatu unit ekonomi tersendiri (entity) milik koperasi dan 

bukan merupakan bagian atau anak perusahaan dari Bank Bukopin. Kemitraan 

yang dibangun didasarkan pada pertimbangan kepentingan untuk mencapai nilai 

tambah bagi kedua belah pihak baik Koperasi atau bank Bukopin. 

Tujuan didirikannya Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Perdagangan 

dan Jasa "Sail Jaya" adalah sebagai berikut: 

a. Menumbuhkembangkan usaha simpan pinjam dikalangan anggota Koperasi 

guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

anggota dan masyarakat sekitarnya. 

b. Membuka peluang akses permodalan bagi Koperasi yang selama ini 

menghadapi banyak kendala dalam kerjasama dengan Bank atau lembaga 

keuangan lainnya.  

c. Mencip takan jaringan kerja antara kantor Swamitra di seluruh Indonesia guna 

menghasilkan: 

1. Efisiensi dan optimalisasi usaha yang tinggi. 

2. Kontrol yang lebih baik dalam penyelenggaraan dana. 

3. Kecepatan dan keamanan transaksi (mekanisme giralisasi) yang lebih baik, 

mengikuti kebutuhan pelaku ekonomi saat ini. 

4. Volume transaksi yang lebih besar. 

4.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dengan struktur organisasi dapat memberikan rerangka perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas perusahaan. Pengembangan 

struktur organisasi suatu perusahaan mencakup pembagian wewenan dan 
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pembebanan tanggungjawab didalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

Adapun susunan organisasi pada Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperası 

Perdagangan dan Jasa (K P J) "Sail Jaya" terdiri dari: 

a. Manager 

b. Koordinator operasional 

c. Account Officers 

d. Credit Support 

e. Teller 

Untuk lebih jelasnya bentuk struktur organisasi yang telah disusun dan 

digunakan oleh Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Perdagangan Dan Jasa 

"Sail Jaya" dapat diperhatikan pada gambar berikut : 
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GAMBAR IV.1 

STRUKTUR ORGANISASI  

UNIT SIMPAN PINJAM SWAMITRA 

KOPERASI PERDAGANGAN DAN  JASA “SAIL JAYA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UPS Swamitra KPJ Sail Jaya 

 

 

PENGELOLA 

BANK BUKOPIN 

MANAGER 

KOORDINATOR 

OPERASIONAL 

ACCOUN 

OFFICERS 

CREDIT 

SUPPORT 

TELLER 

PENGELOLA 

BANK BUKOPIN 

PENGURUS 

KOPERASI 
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Dari gambar di atas dapat dijelaskan tugas dan tanggungjawab masing-

masing karyawan yaitu sebagai berikut: 

4.2.1 Manager 

4.2.1.1 Area Tugas 

Seluruh usaha komersil swamitra di wilayahnya. 

4.2.1.2 Fungsi 

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan komersil 

Swamitra di wilayahnya mulai dari penyusunan rencana kegiatan bisnis 

Swamitra yang mengacu kepada program kerja dan anggaran Swamitra, 

yang sudah ditetapkan oleh pengelola Swamitra bersama dengan 

Pengurus Koperasi, serta berdasarkan pada pedoman-pedoman Swamitra, 

sampai dengan pelaksanaan serta pencapaian rencana kegiatan bisnis 

tersebut. 

4.2.1.3 Tugas dan Tanggungjawab Utama 

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan komersil Swamitra di 

wilayahnya, termasuk didalamnya rencana ekspansi pinjaman dan 

mobilisasi dana atau simpanan serta merealisasikannya, mengacu 

kepada program kerja dan anggaran Swamitra yang sudah ditetapkan 

oleh pengelola Swamitra. 

b. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja komersil Swamitra di 

wilayahnya. 
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c. Melaksanakan fungsi supervisi dan pembinaan bagi aparat atau 

Account Officers dan Collector Swamitra yang berada di bawah 

supervisinya. 

d. Melaksanakan administrasi bidang komersil Swamitra berkoordinasi 

dengan Manager Operasi. 

e. Bersama dengan Manager Operasi melakukan koordinasi berkaitan 

dengan rencana investasi atau pengadaan barang dan koleksi biaya 

supporting bagi bagian komersil. 

f. Memonitor dan memeriksa kebenaran serta melaksanakan pelaporan. 

g. Sebagai partner bagi kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

dan pemeriksaan lainnya. 

h. Mewakili dan mendampingi Pengelola Swamitra dan atau Pengurus 

Koperasi dalam membina hubungan dengan pihak eksternal dalam 

kaitan dengan pelaksana kebijakan komersil Swamitra di wilayahnya. 

i. Memenuhi dan atau mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh 

Pengelola Swamitra. 

j. Bersama-sama dengan Pengelola Swamitra dan Pengurus Koperası 

membina dan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal, Bank 

Indonesia, Menteri Negara Koperasi dan PKM dan instansi lainnya 

dalam kerangka bisnis Swamitra. 

k. Memonitor pelaksanaan penjualan harta (ex jaminan). 
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4.2.2 Koordinator Operasional 

4.2.2.1 Area Tugas 

Seluruh usaha aktivitas operasi Swamitra di bawahnya. 

4.2.2.2 Fungsi 

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua kegaitan Koperasi 

Swamitra, mengacu kepada program kerja dan anggaran Swamitra yang 

sudah ditetapkan oleh Pengelola Swamitra bersama dengan pengurus 

Koperasi, serta berdasarkan pada pedoman-pedoman Swamitra sampai 

denga pelaksanaan serta pencapaian. Rencana kegiatan Tahunan Operasi 

Swamitra. 

4.2.2.3 Tugas dan Tanggungjawab Utama 

a. Mengkoordinir, memonitor dan melakukan approval atas pembukaan 

dan penutupan vault, penyediaan dana, kas harian, penyediaan dan 

pengadministrasian slip dan form transaksi operasional Swamitra 

secara rutin setiap harinya. 

b. Memimpin, Mengawasi, memonitor, dan memeriksa pelaksanaan 

pedoman, ketentuan serta sistem dan prosedur operasi Swamitra. 

c. Mengevaluasi pelaksanaan pedoman operasi swamitra, untuk 

kebutuhan pengambilan kebijakan selanjutnya yang bersifat operasi 

Swamitra. 

d. Bertugas sebagai pelaksanan pengganti aparat operasional Swamitra 

di wilayahnya. 
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e. Menyusun Rencana kegiatan Tahunan Operasi Swamitra di 

wilayahnya. 

f. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan operasi Swamitra terkait 

dengan bisnis Swamitra secara kontinyu dan berkoordinasi dengan 

bagian terkait di swamitra. 

g. Melaksanakan administrasi bidang operasi Swamitra berkoordinasi 

dengan bagian komersil Swamitra. 

h. Memonitor dan memeriksa kebenaran serta melaksanakan pelaporan. 

i. Bertugas sebagai partner bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan 

lainnya oleh akuntan publik dan sebagainya, khususnya apabila 

berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sistem, prosedur dan operasi 

serta laba/rugi. 

j. Menghitung dan menyediakan likuiditas Swamitra. 

k. Mengelola dana untuk menjaga keseimbangan jangka waktu efektif 

antara simpanan dan pinjaman serta meminimalkan resiko yang dapat 

ditimbulkan dari adanya perubahan tingkat suku bunga. 

l. Mewakili dan mendampingi Pengelola Swamitra dan atau Pengurus 

Koperasi dalam membina hubungan dengan pihak eksternal 

khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan operasi 

Swamitra di wilayahnya. 

m. Memenuhi dan atau mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh 

Pengelola Swamitra. 
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n. Bersama-sama dengan Pengelola Swamitra dan atau Pengurus 

koperasi membina dan menjaga hubungan baik dengan pihak 

eksternal, Bank Indonesia, Menteri Negara Koperasi, dan PKM dan 

instansi lainnya dalam kerangka bisnis Swamitra. 

4.2.3 Account Officers 

4.2.3.1 Area Tugas 

Seluruh usaha aspek pembiayaan dan pendanaan Swamitra kepada 

anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan 

anggotanya. 

4.2.3.2 Fungsi 

Melakukan fungsi dan tanggungjawab terhadap semua kegiatan usaha 

pembiayaan dan usaha penghimpunan dana Swamitra di wilayahnya 

mulai dari penyusunan target pembiayaan dan pendanaan sampai 

pelaksanaan serta pencapaian target tersebut sesuai dengan pedoman 

umum bisnis Swamitra dan kebikasanaan pelaksanaan dari pengelola 

Swamitra. 

4.2.3.3 Tugas dan Tanggungjawab Utama 

a. Melakukan proses pinjaman, mulai solisit atas usaha calon debitur, 

analisa calon debitur (check list) untuk selanjutnya diajukan kepada 

komite pinjaman Swamitra. 

b. Menyusun target dan rencana pencapaian pembiayaan dan pendanan 

bisnis di wilayahnya, serta merealisasikannya setelah memperoleh 

persetujuan Pengelola Swamitra. 
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c. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja bisnis Swamitra di 

wilayahnya. 

d. Melaksanakan fungsi supervisi dan pembinaan bagi debitur Swamitra 

yang berada di bawah supervisinya berkoordinasi dengan tagian lain 

di Swamitsa. 

e. Memonitor dan memeriksa kebenaran serta melaksanakan pelaporan. 

f. Wakil Swamitra dalam membina hubungan dengan pihak eketernal 

khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan pembiayaan dan 

pendanaan Swamitra. 

g. Membina dan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal, 

debitur, dan instansi atau pihak lainnya. 

h. Memenuhi dan atau mencapai target kinerja yang ditetap kan oleh 

Pengelola Swamitra. 

i. Melakukan up-dating atas administrasi penyelesaian pinjaman serta 

harta (ex pinjaman), khususnya administrasi pada file pinjaman dan 

jaminan,berkoordinasi dengan collector dan Credit Support. 

j. Mengkomitekan Permohonan pinjaman calon debitur Swamitra. 

4.2.4 Credit Support 

4.2.4.1 Area Tugas 

Seluruh aktivitas Supporting proses pinjaman Swamitra. 

4.2.4.2 Fungsi 

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan proses 

pinjaman di Swamitra mulai dari analisa yuridis, agunan, perjanjian 
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pinjaman sampai pencairan pinjaman serta administrasi terhadap 

pencairan pinjaman tersebut sesuai pedoman kegiatan operasi Swamitra 

dan kebijakan pelaksanaan dari pengelola Swamitra. 

4.2.4.3 Tugas dan Tanggungjawab Utama 

a. Melakukan analisa yuridis mengenai subyek dan obyek hukum calon 

nasabah atau debitur Swamitra. 

b. Melakukan penilaian agunan yang dijaminkan oleh nasabah atau 

debitur. 

c. Mendokumentasikan, mengadministrasikan file pinjaman dan agunan, 

mulai dari permohonan sampai dengan pelunasan pinjaman, sesuai 

dengan ketentuan yang ada. 

d. Menyimpan agunan secara fisik sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

e. Mempersiapkan akad perjanjian pinjaman dan jaminan dengan calon 

nasabah atau debitur, baik secara intern maupun notariel, setelah 

mendapat persetujuan dari Credit Comitee. 

f. Mempersiapkan dokumen pendroppingan pinjaman. 

g. Memonitor dan memeriksa kelengkapan dokumen pinjaman dan 

jaminan sesuni ketentuan operasi Swamitra. 

h. Bertugas sebagai pelaksanan pengganti dalam rangka supporting 

teknis proses pinjaman di Swamitra. 
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i. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan pinjaman Swamitra yang 

terkan dengan bisnis Swamitra, secara continue dan berkoordinasi 

dengan pembina pinjaman Swamitra. 

j. Melaksanakan administrasi pinjaman Swamitra berkoordinasi dengan 

pembina pinjaman Swamitra berdasarkan pada pedoman umum 

operasi Swamitra serta kebijakan dari pengurus koperasi peserta 

Swamitra. 

k. Memonitor dan memeriksa kebenaran serta melaksanakan pelaporan. 

l. Mewakili Swamitra dalam kaitannya dengan bidang analisa, evaluasi, 

pengadministrasian dan monitoring proses pinjaman dan jaminan di 

Swamitra dalam rangka koordinasi dengan bagian komersial 

Swamitra, khususnya pembina pinjaman Swamitra, serta pihak 

eksternal lainnya. 

m.  Memenuhi dan atau mencapai target penyelesaian pinjaman serta 

harta ex jaminan atas pinjaman yang macet. 

n. Bertugas sebagai sekretaris committee pinjaman dan remedial di 

Swamitra. 

o. Melakukan pencairan atau pendroppingan dana pinjaman kepada 

debitur Swamitra berkoordinasi dengan manager operasi dan teller 

Swamitra. 

4.2.5 Teller 

4.2.5.1 Area Tugas 

Seluruh aktivitas pelayanan kepada nasabah atau debitur Swamitra 
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4.2.5.2 Fungsi 

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan 

operasional pelayanan simpan pinjam di Swamitra mulai dari pelayanan 

informasi simpan pinjam, pelayanan setoran dan penarikan dana serta 

pembukuan dan administrasi terhadap operasional pelayanan tersebut 

sesuai pedoman kegiatan operasi Swamitra dan kebijaksanaan 

operasional lainnya dari pengelola Swamitra. 

4.2.5.3 Tugas dan Tanggungjawab Utama 

a. Mempersiapkan sarana dan prasarana (pembukuan vault, dana kas, 

slip-form transaksi, brosur dan sebagainya) bagi pelayanan setoran 

dan penarikan dana sampai dengan akhir hari kerja atau penutupan 

vault setiap harinya. 

b. Memberikan pelayanan transaksi penarikan dan setoran dana di 

Swamitra. 

c. Melakukan administrasi dan pembukuan transaksi setoran dan 

penarikan dana sampai dengan pembentukan neraca dan laba/rugi 

Swamitra. 

d. Memberikan informasi simpan pinjam dan jasa transaksi keuangan 

lainnya yang dilayani Swamitra. 

e. Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan calon nasabah 

Swamitra yang akan membuka, menarik dan menyetor dana di 

Swamitra. 
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f. Mendokumentasikan, mengadministrasikan file transaksi setoran dan 

penarikan dana di Swamitra sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk 

selanjutnya diserahkan ke internal control. 

g. Mengadministrasikan slip transaksi secara fisik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

h. Bertugas sebagi pelaksana pengganti dalam rangka supporting teknis 

pelayanan kepada nasabah Swamitra. 

i. Memenuhi dan mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh 

pengelola Swamitra. 

j. Mewakili Swamitra dalam kaitannya dengan bidang operasional 

pelayanan kepada nasabah atau debitur. 

4.3 Aktivitas Perusahaan 

Swamitra merupakan salah satu bentuk realisasi dari misi Bank Bukopin 

untuk turut berperan aktif mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil, melalui 

kerjasama dengan Koperasi untuk membentuk kantong (outlet) untuk pelayanan 

anggota Swamitra, adapun hal-hal yang ingin dicapai dalam pengembangan 

Swamitra adalah sebagai berikut: 

a. Jangka Pendek 

Pelayanan transaksi keuangan (transactions mechanism) seperti: simpanan, 

pinjaman, kiriman uang. 

b. Jangka Menengah 

Media informasi dan komunikasi bisnis (business information system). 
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c. Jangka panjang 

Memberikan dukungan pada transaksi jual beli antar wilayah daerah dengan 

memanfaatkan fasilitas jaringan teknologi terpadu (physical distribution). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

a. Secara keseluruhan pada USP Swamitra KPJ “Sail Jaya” belum berjalan 

cukup efektif, dimana dalam struktur organisasi ini belum terlihat adanya 

pemisahan fungsi yang memadai, masih terdapat tugas rangkap yaitu Account 

Officer yang merangkap tugas sebagai collector dan juga mempunyai tugas 

dan tanggung jawab melakukan analisa kredit, pembinaan dan pemantauan 

sedangkan Account Officer pada USP Swamitra hanya dijabat oleh satu orang 

sehingga menyebabkannya belum optimal dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, dikarenakan terlalu banyaknya tugas dan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Tetapi penempatan karyawan sudah sesuai dengan 

ilmu dan kemampuannya masing-masing yang bertujuan agar kinerja 

swamitra dapat berjalan dengan lancar. 

b. Secara keseluruhan pada USP Swamitra KPJ “Sail Jaya” telah berjalan secara 

efektif terbukti dilakukannya analisis kredit terhadap setiap kredit yang akan 

diberikan kepada debitur yang disertai dengan agunan, tetapi agunan bukan 

merupakan prioritas pertama Karena yang paling menjadi pertimbangan utama 

adalah kelayakan usaha calon debitur. 

c. Aktivitas Pengendalian yang terjadi pada USP Swamitra KPJ “Sail Jaya” 

secara keseluruhan belum berjalan secara efektif, karena walaupun telah 

terdapat review kinerja, pengendalian fisik dan pengendalian pengolahan 
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informasi yang telah menggunakan teknologi komputerisasi, tetapi dalam 

pemberian kredit masih terdapat karyawan yang belum mentaati sepenuhnya 

prosedur pemberian kredit. 

d. Informasi yang didapatkan oleh USP Swamitra KPJ “Sail Jaya” belum 

sepenuhnya tepat karna masih ada debitur yang tidak transparan dalam 

penyampaian informasi baik itu dalam penggunaan dana maupun dalam masa 

kredit, sehingga permasalahan yang sebenarnya baru diketahui pada saat jatuh 

tempo, pada akhirnya berakibat terhadap kewajiban debitur kepada Swamitra. 

e. Sistem Komunikasi pada USP Swamitra KPJ “Sail Jaya” belum berjalan 

secara efektif karena masih adanya komunikasi antara Accoun Officer dengan 

Debitur, dimana tugas tersebut tidak seharusnya dilalakukan oleh Account 

Officer sehinggan banyak menyebabkan debitur tidak transfaran dalam 

penyampaian informasinya. 

f. Pemantauan pada USP Swamitra KPJ “Sail Jaya” belum berjalan secara 

optimal, karena masih adanya rangkap tugas dimana Account Officer selain 

melakukan pembinaan dan pemantauan juga melakukan proses kredit. 

Pembinaan dan pemantauan ini menyebabkan USP Swamitra mempercayai 

Informasi yang disampaikan oleh debitur, sedangkan ada debitur yang tidak 

transparan dalam penyampaian informasi baik itu dalam penggunaan dana 

maupun dalam masa kredit, sehingga permasalahan yang sebenarnya baru 

diketahui pada saat jatuh tempo, pada akhirnya berakibat terhadap kewajiban 

debitur kepada Swamitra. 
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6.2 Saran 

a. Unit Simpan Pinjam Koperasi Perdagangan dan Jasa “Sail Jaya” sebaiknya 

dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para karyawannya 

melalui pelatihan dan pendidikan sehingga karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya dapat berjalan secara efektif. 

b. Pada Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi Perdagangan dan Jasa “Sail 

Jaya” sebaiknya dalam pemberian kredit Setiap karyawan dapat mematuhi 

pedoman kredit, baik kebijakan ataupun prosedurnya yang telah ditetapkan 

oleh pengelola, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pemberian kredit 

kepada calon debitur. 

c. Untuk kelancaran aktivitas pada Unit Simpan Pinjam Swamitra Koperasi 

Perdagangan dan Jasa “Sail Jaya” di masa yang akan datang sebaiknya 

diperhatikan lagi tentang pemisahan fungsi yang memadai terutama 

pemisahan fungsi antara personil yang melakukan penagihan, analisa kredit, 

pembinaan dan pemantauan sehingga akan dapat meminimalisasi kredit 

permasalah yang akan terjadi. 
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