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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA  

PT. BPR FIANKA REZALINA FATMA PEKANBARU 

 

Oleh : 

 

FIKHY ISWARI 

11870313703 

 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui dan menganalisis sistem 

pengendalian internal pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru . Metode 

penelitian analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, objek penelitian ini adalah PT . BPR Fianka Rezalina Fatma 

Pekanbaru. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian 

internal dalam pemberian kredit sudah berjalan cukup baik, tetapi masih terjadi 

kredit macet, kemudian  PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru tidak 

memberikan informasi yang sempurna tentang hak dan kewajiban debitur terkait 

dengan perjanjian kredit. Berdasarkan hasil penelitian BPR juga kurang 

komunikasi dengan debitur mengenai prosedur penyitaan jaminan sehingga 

terjadi tindakan non prosedural, jika BPR masih melakukan tindakan non 

prosedural, BPR dapat meminimalisir permasalahan ini dengan lebih banyak 

berkominikasi dengan debitur melalui Account Maintenance yang bertugas 

menagih tunggakan kredit. 

   

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, dan Kredit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta 

lembaga keuangan yang berada di dalamnya. Salah satu peran serta dari lembaga 

keuangan, khususnya dalam perbankan adalah Kredit. Menurut UU No. 10 Tahun 

1998, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Risiko terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh pihak kreditur (bank) 

maupun debitur. Terjadinya kredit macet kemungkinan karena adanya pengaruh 

negosiasi dari calon. debitur dengan petugas bank agar hasil kredit sesuai 

keinginan calon debitur, sehingga terkadang pemberian kredit lebih besar dari 

kebutuhan dan juga kemungkinan masih ada calon debitur yang memberikan 

keterangan yang baik-baik saja tentang usahanya. Risiko kemacetan kredit dapat 

dikurangi dengan menjalankan sistem pengandalian intern secara efektif. Sistem 

pengendalian intern merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem informasi 

akuntansi. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern serta sistem informasi 

akuntansi dibutuhkan untuk kelancaran proses pemberian kredit. 

Kasmir (2012) mengatakan bahwa penilaian kredit harus memperhatikan 

prinsip 5C yang terdiri dari: character, capasity, capital, collateral dan condition 

of economy untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, 
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sehingga adanya kredit bermasalah dapat diminimalkan. Kredit macet merupakan 

kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada tanggal jatuh tempo belum juga 

dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. 

Untuk mengatasi adanya kredit bermasalah maka dipandang perlu untuk 

melakukan analisis pengendalian internal sebelum dilakukannya suatu pemberian 

kredit. Pengendalian internal adalah system organisasi, metode dan ukuran-ukuran 

yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaanorganisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen (Mulyadi, 2013). Selain itu pengendalian internal juga 

dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses yang harus dijalankan oleh suatu 

entitas, yang mana proses tersebut mencakup kebijakan prosedur sistematis, 

bervariasi dan memiliki tujuan utama (Halim, 2011). 

Unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut M.Guy (2011: 229) 

dalam laporan COSO (Committee of Sponsoring Organization) antara lain : 

lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran resiko, informasi 

dan komunikasi, pemantauan. Agar tidak terjadi penyelewengan dan 

penyalahgunaan sistem, diperlukan suatu pengendalian intern sebagai fungsi 

control dan pengendalian daru sistem tersebut, sehingga sistem yang sudah 

didesain dan diimplementasikan dengan baik tidak disalah gunakan untuk hal-hal 

yang dapat merugikan perusahaan. 

Dalam upaya mendukung kesinambungan dan meningkatkan pelaksanaan 

pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang sangat 

pesat. Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan 
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perekonomian internasional, kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan 

dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar memberi manfaat bagi 

masyarakat, sehingga dapat ditumbuh kembangkan menjadi suatu kekuatan yang 

riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat. 

Sebagaimana kita ketahui saat ini peranan bank sangat dirasakan 

manfaatnya baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Karena bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2014 : 

25). Dalam menyalurkan kredit ke masyarakat pihak bank dan masyarakat 

membutuhkan informasi. Informasi-informasi tersebut kemudian akan membentuk 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian 

kredit. 

Menurut Mulyadi (2013:163) Sistem Pengendalian Internal meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Pengendalian internal tidak terlepas dari penjagaan pada prosedur pemberian 

kredit usaha dan tidak dimaksudkan menghilangkan semua kemungkinan terjadi 

kesalahan dan penyelewengan, tetapi bagaimana cara usaha-usaha pengkreditan 

dapat dihindarkan dari keborosan waktu, tenaga ataupun dana serta tidak 

tergantung pada sedikit dan banyaknya tahapan yang dilalui oleh debitur, tetapi 

pada tahapan yang telah dilakukan dengan baik dan benar. 
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Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran (Kasmir, 2014 : 35). Salah 

satu BPR yang ada di kota pekanbaru yaitu PT. BPR Fianka Rezalina Fatma 

Pekanbaru didirikan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan di segala bidang. Sebagai perusahaan yang 

usahanya di bidang jasa keuangan. PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru 

selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya 

dengan menyediakan berbagai macam simpanan dan kredit. Bagi sebuah bank 

pemberian kredit kepada nasabah merupakan sumber pendapatan atau 

keuntungan yang terbesar. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan setiap perusahaan 

untuk meningkatkan pendapatannya dan menjaga kelangsungan hidupnya, maka 

pemberian kredit merupakan hal yang pasti secara terus menerus akan dilakukan 

oleh bank. 

Pendapatan terbesar bagi bank perkreditan rakyat adalah berasal dari 

bunga kredit yang diberikan. Namun demikian pemberian kredit ini memiliki 

faktor resiko yang cukup tinggi seperti kredit macet, dan berpengaruh cukup besar 

pula terhadap tingkat kesehatan bank. Resiko ini timbul karena adanya tenggang 

waktu pengembalian kredit yang menyebabkan suatu resiko tidak tertagih/macet 

nya pembayaran kredit. 

Agar kegiatan perkreditan berjalan dengan lancar PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma Pekanbaru memerlukan sistem pengendalian internal yang baik 

dalam pemberian kredit untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dan 
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pengelolaan uang yang sesuai prosedur, terutama pada salah satu bidang usaha 

yang bergerak pada simpan pinjam. Pemberian kredit didasarkan pada Perjanjian 

Kredit yang dibuat dan disepakati antara bank sebagai kreditor dan masyarakat 

sebagai debitor. Bentuk dan besarnya kredit sangat beraneka ragam sesuai 

kesepakatan antara bank dan masyarakat penerima kredit. Dalam pemberian 

kredit,bank harus yakin dana yang dipinjamkan kepada masyarakat akan 

dikembalikan tepat waktu beserta bunganya  dan syarat- syarat yang telah 

disepakati bersama hal ini telah diatur dalam Pasal 8 UU Perbankan No. 1  maka 

dalam penyaluran kredit bank memerlukan jaminan dari debitur. 

Tujuan dari adanya BPR membantu golongan ekonomi lemah khususnya 

pengusaha kecil, memberi pinjaman guna menjalankan usaha-usaha, dan 

menambah pendapatan asli daerah. Sistem pemberian kredit pada PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma meliputi beberapa tahapan yaitu meliputi tahap permohonan 

kredit, wawancara, survey, analisa kredit, pencairan kredit administrasi kredit dan 

pengawasan kredit.  

Namun pada kenyataan nya pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma 

Pekanbaru masih terdapat beberapa kendala seperti kredit macet yang tidak bisa di 

hindari, untuk lebih jelasnya berikut jumlah kredit bermasalah pada PT. BPR 

Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru dapat di lihat pada table di bawah ini  : 

Table 1.1 

Kolektabilitas Kredit Tahun 2017-2020 Pada 

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru 
Tahun      Lancar    % Kurang        

Lancar 

   % Diragukan    %           Macet   %    D.P Khusus    % 

2017 7,863,461,340 82,27 183,517,408 1.92 380,128,026 3.97 1,150,198,580 12.03   

2018 44,830,098,280 95.23 130,371,816 0.27 334,059,591 0.70 1,776,619,385 3.77   

2019 36,258,728,948 80.44 959,174,486 2.12 334,473,723 0.74 935,675,850 2.07 6,585,315,134 14,61 

2020 45,640,223,144 94.19 2,020,304,732 4.17   88,812,107 0.18 706,132,981 1.46 

Sumber: PT. BPR Fianka Rezalina Fatma (2020) 
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Tabel I.2 

Ratio NPL Bank Perkreditan Rakyat Fianka 

RezalinaFatma Pekanbaru 2017-2020 

No Tahun Total NPL Total Kredit Ratio NPL 
1 2017 1,713,844,014 9,557,215,354       17,93% 
2 2018 2,241,050,792 47,071,149,072         4,77% 
3 2019 8,814,639,193 45,073,368,141            19,56% 
 4 2020 2,815,249,820 48,455,472,964             5,81 % 

Sumber PT. BPR Fianka Rezalina Fatma  

Dari table diatas  dapat dilihat  bahwa  presentase kredit  bermasalah yaitu  

kredit diragukan  dan kredit  macet  yang  disalurkan  oleh  pihak  PT. BPR Fianka  

Rezalina  Fatma Pekanbaru semakin  bertambah hingga akhir tahun 2019, karena 

banyaknya kredit tidak tertagih pihak bank menambah kolektibilitas kredit  

dengan DPK (dalam  perhatian khusus). Berdasarkan penelitian pada PT.BPR 

Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru ditemukan  beberapa  permasalahan antara lain: 

Pertama, dalam laporan kolektibilitas PT. BPR Fianka Rezalina Fatma 

Pekanbaru terdapat besar jumlah kredit bermasalah dari tahun 2017 hingga 2020. 

Kendala kredit macet terjadi karena adanya faktor ekternal maunpun  faktor  

internal. Faktor eksternal merupakan sistem diluar pengendalian misalnya 

kurangnya perencanaan keuangan oleh debitur, debitur terlalu memaksakan 

besaran jumlah kredit akhirnya membuat debitur terbebani dan melalaikan 

kewajibannya untuk membayar cicilan sesuai jatuh tempo dan pendapatan usaha 

debitur menurun karena dampak covid-19 sehingga debitur tidak dapat membayar 

angsuran kreditnya. menurut Pak Berlyangga selaku karyawan  BPR Fianka yang 

menyebabkan kredit bermasalah pada faktor internal adalah pada tahap analis 

kredit, karena proses persetujuan pemberian kredit (flowchart) pada prosedur 

analis kredit ada yang terlewati yakni pada tahap analisis data terjadi salah 
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penilaian dalam menyaring debitur yang mengajukan pinjaman atau yang lebih 

dikenal dengan 5C dan formulir indikasi penilaian nasabah ada yang tertinggal 

dan menganalisa debitur tidak sesuai dengan fakta dilapangan.  

Kedua, di PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru melakukan 

pelanggaran perjanjian kredit yaitu  debitur tidak  diberikan salinan perjanjian 

kredit, debitur tidak mendapatkan informasi yang sempurna tentang hak dan 

kewajibannya terkait hubungan hukumnya dengan BPR Fianka, sehingga nasabah 

terkejut dengan bunga 19% tersebut. Terlebih awalnya tidak disosialisasikan dan 

tidak diketahui, justru baru diketahuinya setelah membayar cicilan beberapa kali. 

(www.satuju.com) 

Ketiga, di PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru melakukan tindakan 

non presedural yaitu jaminan debitur tersebut sudah di lelang seharusnya marking 

ataupun pemasangan plang jaminan biasa dilakukan ketika debitur yang 

bersangkutan benar-benar pasrah dan tidak bisa membayar tagihan itu. Begitu 

juga dengan proses pengosongan jaminan, dalam hal ini tanah beserta bangunan 

atau rumah tersebut. Selain dikeluarkannya SP 1, SP 2, SP 3, pihak bank harus 

benar-benar on the track dan tidak dibenarkan melakukan tindakan yang sepihak 

apalagi adanya unsur intimidasi dan pengancaman. (www.riau.kabardaerah.com)  

Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan  di atas penelitian ini 

difokuskan dalam pemberian kredit, maka penulis tertarik untuk     melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal pada PT. BPR 

Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan   permasalahan   yang   telah   dikemukakan,   maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu, 

1. Bagaimanakah sistem pengendalian internal pada PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma Pekanbaru? 

2. Apakah penerapan sistem pengendalian internal pada PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian interal pada PT. 

BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan penerapan sistem 

pengendalian internal pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

berfikir atau mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya 

ilmiah, serta dapat menambah pemahaman tentang sistem informasi 

akuntansi. 

2. Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak akuntansi manajemen. 

3. Bagi akademik diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah 
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pengetahuan dan bisa menjadi bahan perbandingan bagi mahasiswa atau 

peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan variabel penelitian. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjadi bab pertama yang membahas masalah yang 

berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat tentang 

landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan penelitian, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, pengukuran variable dan  teknik analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang 

dilakukan. Hasil-hasil statistic diinterpretasikan dan  pembahasan 

dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian. 
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BAB V :  PENUTUP 

 Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan analisis penelitian yang 

telah dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta saran-

saran yang berguna bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan 

dengan hasil penelitian ini.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal 

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Pengertian pengendalian internal menurut (Alvin, 2014) adalah: 

“Sistem pengendalian intern terdiri dari beberapa kebijaksanaan dan 

prosedur spesifikasi yang dirancang untuk memberikan manajemen 

kepastian yang wajar bahwa sasaran dan tujuan penting bagi 

perusahaan untuk dipenuhi. Kebijaksanaan dan prosedur ini sering 

kali disebut pengendalian dan secara kolektif disebut pengendalian 

internal perusahaan.” 

 

Mulyadi (2013: 167) mendefinisikan bahwa: 

“ Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, 

mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. Sistem pengendalian intern pada hakikatnya adalah suatu 

mekanisme yang di desain untuk menjaga (preventuf), mendeteksi 

(detectif), dan memberikan mekanisme pembetulan (correctif), 

terhadap potensi terjadinya kesalahan (kekeliruan, kelalaian, error) 

maupun penyalahgunaan (kecurangan,fraud)” 

 

Menurut Diana (2011:82) Pengendalian internal adalah: 

“Semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih 

oleh kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannnya, 

mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, 

meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya 

kebijakan manajerial yang telah ditetapkan”. 

 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Santoyo 

Gondodiyoto (2012:247), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal 

adalah sebagai berikut: 
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“Sistem pengendalian intern merupakan organisasi, semua metode, 

dan ketentuan yang terkoordinir yang dianut dalam suatu perusahaan 

untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan 

kehandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi perusahaan dan 

mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan” 

 

Hal tersebut diperjelas dengan pengertian pengendalian intern menurut 

Institut Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(2011:319,2) dengan pengertiannya sebagai berikut: 

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen dan personel lain dalam suatu entitas yang 

didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

3. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku” 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan sebelumnya oleh 

beberapa para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa system pengendalian intern 

merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak dalam suatu organisasi 

demi mencapai efektivitas dan efesiensi operasi, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan asset, pencegahan pada kecurangan serta kepatuhan 

terhadap hukum yang berlaku guna memenuhi sasaran dan tujuan penting dari 

organisasi tersebut. 

2.1.1.2 Komponen-Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010:196) ada lima komponen 

pengendalian internal, yaitu sebagai berikut: 
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1. Lingkungan pengendalian internal (Contorol Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian internal atau merupakan pondasi dari komponen 

lainnya meliputi beberapa factor diantaranya: 

a. Integritas dan etika 

Integritas dan nilai etis adalah bentuk produk dari standar etika 

dan perilaku entitas serta sebagaimana standar itu dikomunikasikan dan 

diberlakukan dalam praktik. Integritas dan nilai etika ini 

mencangkup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau 

mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin membuat karyawan 

melakukan tindakan tidak jujur, illegal, atau tidak etis. 

b. Komitmen untuk meningkatkan kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi adalah pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

mengidentifikasikan pekerjaan seseorang. Komitmen pada kompetensi 

mencangkup pertimbangan manajemen tentang tingkat kompetensi 

bagi pekerjaan tertentu, dan bagaimana tingkatan tersebut 

diterjemahkan menjadi keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan. 

c. Dewan komisaris dan komite audit 

Dewan komisaris sangatlah berperan penting dalam suau tata 

kelola koprasi yang efektif karena memikul tanggung jawab akhir 

untuk memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan 

pengendalian intern dan proses pelaporan keuangan yang layak. 
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Dewan komisaris yang efektif independen dengan manajemen, dan 

para anggotanya terus meneliti dan terlibat aktifitas manajemen. 

 Meskipun mendelegasikan tanggung jawabnya atas 

pengendalian internal kepada manajemen, dewan harus secara teratur 

menilai pengendalian tersebut. Selain itu, dewan yang aktif dan 

objektif seringkali juga dapat mengurangi kemungkinan bahwa 

manajemen mengesampingkan pengendalian yang ada. Untuk 

membantunya melakukan pengawasan, untuk itu dalam membentuk 

komite audit yang diserahi tanggung jawabnya untuk mengawasi 

pelaporan keuangan. Komite audit juga bertanggung jawab untuk 

melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal 

maupun internal, termasuk menyetujui jasa audit dan non audit yang 

dilakukan oleh para auditor perusahaan publik yang memungkinkan 

para auditor dan direktur membahas berbagai masalah yang mungkin 

berhubungan dengan hal-hal seperti integritas atau  tindakan 

manajemen. 

d. Filosofi manajemen dan jenis operasi 

Manajemen melalui aktifitasnya memberikan isyarat yang kelas 

kepada para karyawan tentang pentingnya pengendalian 

internal.sebagai contoh apakah manajemen risiko yang cukup besar, 

atau justru menghindari resiko itu, apakah target penjualan dan laba 

tidak realistis, dan apakah karyawan di dorong untuk melakukan 

tindakan yang agresif guna mencapai target tersebut, dapatkah 

manajemen digambarkan sebagai “gemuk dan birokratis”, “ramping 
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dan picik” yang didominasi oleh satu atau segelintir individu ataukah 

“pas”. Memahami aspek ini serta aspek- aspek serupa dalam filosofi 

manajemen dan jenis operasi akan membuat auditor dapat merasakan 

sikap manajemen tentang pengendalian internal. 

e. Struktur organissi 

Struktur organisasi entitas menentukan garis-garis tanggung 

jawab dan kewenngan yang ada. Dengan memahami struktur 

organisasi klien, auditor dapat mempelajari pengolahan dan unsur-

unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian itu 

diimplementasikan. 

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

Aspek paling penting dari pengendalian internal adalah 

personil. Jika para karyawan kompeten, pengendalian lainnya dapat 

diabaikan, dan laporan keungan yang andal masih akan dihasilkan. 

Orang-orang yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat merusak 

sistem, meskipun ada banyak pengendalian yang diterapkan. Orang-

orang yang jujur dan efisien mampu mencapai kinerja yang tinggi 

meskipun hanya ada satu segelintir pengendalian yang lain untuk 

mendukung mereka. Akan tetapi orang-orang kompeten terpercaya 

sekalipun bisa saja memliki kekurangan sebagai contoh mereka dapat 

menjadi bosan atau tidak puas, yang mana masalah pribadi dapat 

mengganggu kinerja mereka. Karena pentingnya personil yang 

kompeten dan terpercaya dalam mengadakan pengendalian yang 

efektif, metode untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, 
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mempromosikan, dam memberi kompensasi kepada personil itu 

merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal. 

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Terdiri dariindentifikasi risiko. Identifikasi risiko meliputi 

pengujian terhadap factor-faktor eksternal seperti perkembangan 

terknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal 

diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari aktivitas bisnis, dan 

karakteristik pengolahan sistem informasi. Sedangkan analisis resiko 

meliputi menilai kemungkinsn terjadinya resiko, dan bagaimana pengelola 

resiko. Adapun unsur-unsur penilaian resiko yaitu: 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi 

Perubahan dilingkungan eksternal organisasi antara lain 

perubahan situasi politik, ekonomi, soasial, serta lingkungan dalam 

persaingan yang sangat ketat. Perubahan situasi internal organisasi 

meliputi visi, misi, strategi, struktur organisasi, dan tekhnologi. Oleh 

karena  itu, perlu adanya penilaian risiko atas hal ini agar organisasi 

harus mengetahui bagian-bagian organisasi yang harus diubah agar 

tetap dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berubah. 

b. Personel baru 

Adanya personel abru dalam perusahaan dapat merubah 

kinerjan perusahaanm perubahan positif adapun perubahan negatif. 

Perubahan positif tercaapi apabila personel baru tersebut bekerja 

dengan baik dan sesuai dengan acuan yang ada, dan sebaliknya negatif 
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terjadi apabila personel baru tersebut tidak dpat bekerja sesuai standar 

yang telah di tetapkan. 

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki 

Dalam perusahaan dibutuhkan sistem informasi untuk 

membantu kinerja manajemen dalam proses bisnid yang diterapkan 

maupun dalam proses pembukuan. Apabila terjadi pembaharuan 

sistem ataupun ada sistem yang rusak, maka perusahaan perlu 

melakukan yang memadai agar tidak mengganggu kegiatan 

perusahaan. 

d. Rekstrukturisasi korporasi 

Perubahan yang terjadi dalam restrukturisasi korporasi dapat 

berpengaruh pada kinerja manajemen karena kebijakan yang akan 

diterapkan dalam strukturisasi baru denga strukturisasi yang lama. 

Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk penilaian resiko selanjutnya. 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) 

Terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin karyawan 

melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas pengendalian meliputi review 

terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian 

terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap informasi meliputi dua 

cara yaitu general controls, mecangkup control  terhadap akses, perangkat 

lunak dan system development dan application control, mencangkup 

pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk 

menjamin completeness, accuracy, authorization dan validity dari proses 

transaksi. 



18 

 

 

4. Informasi dan komunikasi (Information dan Communication) 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, 

yang mencangkup sistem akutansi, terdiri atas metode dan catatan yang 

dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkasi, dan melaporkan 

transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara 

akuntabilitas bagi asset, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas 

informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap 

kemampuan manajemen untuk mwmbuat keputusan semestinya dalam 

menendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang 

handal.  

Komunikasi yang mencangkup penyediaan suatu pemahaman 

tentang peran dari tanggung jawab individual berkaitan dengan 

pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus 

memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem indormasi yang relevan 

dengan pelaporan keuangan untuk memahami bagaimana golongan 

transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan, 

bagaimana transaksi tersebut dimulai sampai dengan dimasukan ke dalam 

laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti computer dana 

electronic data interchange) yang digunakan untuk mengirim, memproses, 

memelihara, dan mengakses informasi. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah 

membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen 

memantau pengendalian internal untuk mempertimbangkan apakah 
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pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan 

kondisi mengehendakinya. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas 

kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini 

mencangkup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan 

pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan 

yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau 

dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor dan 

personel yang melakukan pekerjaan serpa demikian memberikan 

kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantau dapat 

mencankup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar 

seperti keluhan pelanggam dam komentardari badan yang dapat 

memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan 

perbaikan. 

2.1.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal 

Dalam pencapaian suatu sistem pengendalian intern yang baik terdapat 

beberapa unsur pokok yang harus ada dalam perusahaan agar perusahaan 

dapat mencapai tujuannya. Terdapat empat unsur-unsur sistem pengendalian 

intern yang harus dipenuhi menurut Mulyadi (2013:166) antara lain: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab secara tegas struktur 

organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian  tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk  untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam  perusahaan

 manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan 
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menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk 

departemen produksi, departemen pemasaran, dan departemen keyangan 

dan umum. Departemen-departemen ni kemudian terbagi-bagi lebih 

lanjut menjadi unit-unit organisasi yang  lebih kecil untuk melaksanakan

 kegiatan-kegiatan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional 

dalam organisasi ini didasarkan           pada prinsip-prinsip berikut ini: 

a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 

akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang 

unruk melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap 

kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi 

yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 

menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang 

memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 

b. Suatu fungus todak boleh diberi tanggung jawab penuh semua tahap 

suatu transaksi 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya 

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari 

pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang 

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus 

diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di pihak 
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lain, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk 

pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang 

baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam 

catatan akuntansi dengan ketelitian dan  keandalan (realibility) yang tinggi. 

Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen 

pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang 

dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan 

yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya 

bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan 

menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai 

kekayaan, utang, pendapatam, dan biaya suatu organisasi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan 

dalam menciptakan praktik yang sehat adalah 

a. Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir 

merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transaksi. 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang 

akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang 

atau unit organisasi lain 
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d. Perputaran jabatan (job rotation). perputaran jabatan yang diadakan 

secara rutin akan dapat menjaga indpedensi pejabat dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka 

dapat dihindari. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang 

berhak. Karyawan perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang 

menjadi haknya. 

e. Secara periodic diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. 

Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan catatan akuntansinya. 

f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 

efektivitas unsur-unsur pengendalian yang lain. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Untuk 

mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara 

berikut ini dapat ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjanya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan 

sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, 

manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam 

perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon 

karyawan yang menduduki jabatan tersebut. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

Misalnya untuk menjamin transaksi penjualan dilaksanakan oleh 

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, pada saat seleksi 
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karyawan untuk mengusung jabatan masing-masing kepala fungsi 

pembelian, kepala fungsi penerimaan, dan fungsi akutansi, manajemen 

puncak membuat uraian jabatan (job description) dan telah 

menetapkan persyaratan jabatan (job requiretments). Dengan demikian 

pada seleksi karyawan untuk jabatan-jabatan tersebut telah digunakan 

persyaratan jabatan tersebut sebagai kriteria seleksi. 

2.1.1.4 Tujuan Sistem Pengendalian Internal 

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2013:163) 

adalah  sebagai berikut: 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3. Mendorong efisiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Menurut James A.Hall yang diterjemahkan oleh Dewi Fitrasari dan 

Deny Arnos (2014;181) diterapkannya pengendalian internal untuk mencapai 

empat tujuan utama, yaitu: 

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan 

2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan 

informasi akuntansi 

3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan. 

4. Untuk mengukur kesesuian dengan kebijakan dan prosedur yang telah  di 

tetapkan manajemen 

Tujuan utama sistem pengendalian internal menurut La Midjan dan 

Azhar  Susanto (2011:58) adalah sebagai berikut: 
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1. Mengutamakan harta kekayaan perusahaan 

2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan 

3. Meningkatkan efesiensi operasi perusahaan 

4. Ketaatan pada kebijakan-kebijakan yang digariskan pimpinan perusahaan 

Dari tujuan system pengendalian yang telah diutarakan oleh Azhar 

Susanto (2011:58) dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengutamakan harta kekayaan perusahaan 

Harta perusahaan perlu diamankan dari segala kemungkinan yang 

akan merugikan perusahaan berupa pencurian, penyelewengan, 

kecurangan, dan lain-lain, baik secara fisik maupus secara administratif. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dirancang berbagai metode dan 

cara tertentu untuk mencegah terjadinya kecurangan. 

2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntasi perusahaan 

Informasi yang keluar dari catatan-catatan akuntansi dalam bentuk 

laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi keuangan dan laporan 

keuangan yang berisi informasi akuntansi keuangan dan laporan. 

Manajemen harus dapat dipercaya dan dapat diuji kebenarannya. Catatan 

akuntansi harus terus menerus diuji coba (internal check) agar kebenaran 

akuntansi dapat dipertahankan. 

3. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan 

Digunakannya berbagai metode dan prosedur untuk mengendalikan 

biaya yaitu dengan menyusun budget, biaya standar, itu semua akan 

menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya dengan tujuan akhir 

untuk menciptakan efesiensi. 
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4. Ketaatan pada kebijksanaan-kebijaksanaan yang digariskan pimpinan 

perusahaan Kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan dengan surat 

keputusan juga merupakan alat pengendalian yang penting dalam 

perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan. 

Menurut Elder, Beasky, Areens dan Yusuf (2011:316) sebuah sistem 

pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar 

manajemen mendampatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan 

mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur tersebut seringkali 

disebut dengan pengendalian, dan secara kolektif akan membentuk suatu 

pengendalian internal yaitu sebgai berikut: 

1. Keandalan laporan keuangan 

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan 

bagi para investor, kreditor, dan para pengguna lainnya. Manajemen 

memiliki tanggung jawab hukum maupun professional untuk meyakinkan 

bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam 

pelaporan seperti misaknya GAAP. Tujuan pengendalian internal yang 

efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi yanggung 

jawab pelaporan keuangan ini. 

2. Efesiensi dan efektivitas kegiatan operasi 

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong 

penggunaan sumberdaya perusahaan secara efesien dan efektif untuk 

mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan, sebuah tujuan penting 

atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan non 
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keuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan 

dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

Perusahaan publik, perusahaan non publik maupun organisasi 

airlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan 

peraturan. Beberapa peraturan ada yang terkait dengan akuntansi secara 

tidak langsung, misalnya perlindungan terhadap lingkungan dan hukum 

sipil. Sedang yang terkait erat dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak 

penghasilan data kecurangan. 

Manajemen merancang sistem pengendalian internal agar mencapai 

ketiga tujuan diatas. Fokus auditor dalam pengauditan atas laporan keuangan 

maupun audit atas pengendalian internal terletak pada pengendalian terhadap 

keandalan laporan keuangan ditambah beberapa pengendalian terhadap 

kegiatan operasional dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang dapat 

berdampak secara signifikan pada laporan keuangan. 

Sedangkan menurut Horngren Harrison (2012:233) tujuan 

pengendalian internal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga asset 

Perusahaan harus menjaga asetnya dari pemborosan, inefisiensi, dan 

kecurangan. 

2. Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan 

Semua orang dalam organisasi manajer dan karyawan harus bekerja 

mencapai tujuan yang sama. Sistem pengendalian yang efektif akan 

meminimalkan pemborosan, yang menurunkan biaya dan meningkatkan 

laba. 
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3. Mempromosikan efesiensi operasional 

Perusahaan tidak boleh memboroskan sumber dananya. Perusahaan  

bekerja keras untuk melakukan penjualan, dan tidak ingin menyia- nyiakan 

setiap manfaat yang ada. Pengendalian yang efektif akan meminimalkan 

pemborosan, yang menurunkan biaya dan      meningkatkan laba. 

4. Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan catatan 

yang akurat merupakan hal yang penting. Tanpa pengendalian yang 

memadai, catatan mungkin tidak dapat diandalkan, yang membuatnya 

tidak mungkin menyatakan bagaimana dari perusahaan yang 

menguntungkan dan bagaimana yang memerlukan perbaikan perusahaan 

dapat kehilangan uang atas setiap produk yang terjual kecuali catatan 

yang akurat mengenai biaya produk tersebut telah    dibuat. 

5. Menaati persyaratan hukum 

Perusahaan, seperti manusia, merupakan hukum, seperti agen regulator 

yang mencakup securities exchange commission atau SEC (di AS), bursa 

saham, otoritas pajak, dan badan pengatur negara bagian lokal serta 

internasional. Jika mengabaikan hukum, perusahaan akan dikenai denda. 

Pengendalian internal yang efektif akan membantu memastikan ketaatan 

terhadap hukum dan membantu menghindari kesulitan   hukum. 

Berdasarkan tujuan sistem pengendalian internal diatas maka 

diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan dan mampu menyajikan 

laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. 
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2.1.1.5 Ciri-ciri Pengendalian Internal yang Kuat 

Menurut Amin Widjaya Tunggal (2010:210) menjelaskan ciri-ciri dari 

pengendalian intern yang kuat, yaitu: 

1. Karyawan yang kompeten dan jujur, antara lain, menguasai standar 

akuntansi, peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal. 

2. Transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (transaksi abash). 

3. Transaksi dicatat sengan benar (jumlah, estimasi, dan perlakuan 

akuntansi). 

4. Pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi, 

yang mencatat dan yang menyimpan. 

5. Akses terhadap asset dan catatan perusahaan sesuai dengan fungsi dan 

tugas karyawan. 

6. Perbandingan secara periodik antara saldo menurut buku dengan  jumlah 

secara fisik. 

Ciri-ciri diatas harus memenuhi 3 kriteria pengenalian yang efektif yaitu: 

1. Bersifat preventive control. Pengendalian untuk pencegahan yaitu 

mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. 

Memperkerjakan personil akuntansi yan berkualitas tinggi, pemisahan 

tugas pegawai memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas 

asset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendlaian pencegahan yang 

efektif. 

2. Bersifat detektif ontrol. Karena tidak semua masalah mengenai 

pengendalian dapat dicegah, maka pengendalian untuk pemeriksaan 

dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul: 
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Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan 

atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap 

bulan. 

3. Bersifat corrective control. Pengendalian korektif memecah masalah yang 

ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini 

mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab 

masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan 

mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat 

diminimalisasikan atau dihilangkan. 

2.1.1.6 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Santoyo Gondodiyoto (2011:140) ada beberapa keterbatasan 

dari sistem pengendalian internal, sehingga sistem pengendalian internal tidak 

dapat berfungsi yaitu sebagai berikut: 

1. Persekongkolan (Kolusi) 

Pengendalian internal mengusahakan agar persekongkolan dapat 

dihindari sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan giliran 

bertugas, larangan dalam menjalankan tugas-tugas yang bertentangan oleh 

mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil 

cuti dan seterusnya. Akan tetapi pengendalian internal tidak dapat 

menjamin bahwa persekongkolan tidak terjadi. 

2. Perubahan 

Struktur pengendalian internal pada suatu organisasi harus selalu 

diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi dan teknologi. 
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3. Kelemahan manusia 

Banyak kebobolan terjadi pada sistem pengendalian internal yang 

secara teoritis sudah baik. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya 

pelaksanaan yang dilakukan oleh personil yang bersangkutan. Oleh karena 

itu personil yang paham dan kompeten untuk menjalankannya merupakan 

salah satu unsur terpenting dalam pengendalian internal. 

4. Asas biaya manfaat 

Pengendalian juga harus mempertimbangkan biaya dan 

kegunaannya. Biaya untuk mengendalikan hal-hal tertentu mungkin 

melebihi kegunaannya, atau manfaat tidak sebandung dengan biaya 

yang dikeluarkan (cost-benefit analysis). Mengenai pengendalian internal, 

seringkali dihadapi dilema antara menyusun sistem pengendalian yang 

komprehensif sedemikian rupa dengan biaya yang semakin mahal, atau 

seoptimal mungkin dengan risiko, biaya dan waktu yang memadai. 

Keterbatasan pengendalian internal sebuah entitas menurut Standar 

Profesional Akuntansi Publik (2011: 319) yakni terlepas dari bagaimana 

bagusnya desain operasinya, pengendalian internal hanya dapat memberikan 

keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan 

pencapaian tujuan pengendalian internal entitas kemungkinan pencapaian 

tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam 

pengendalian internal. 

Faktor lain yang membatasi pengendalian internal adalah biaya 

pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan 

dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan 

kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesain pengendalian 
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internal, pengukuran tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin 

dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan 

kuantitatif serta pertimbangan menilai hubungan biaya manfaat tersebut. 

2.1.2 Prosedur Pemberian Kredit 

2.1.2.1 Pengertian Kredit 

Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena 

itu, peranan kredit dalam operasi bank sangat besar/penting. Sebagian besar 

bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis 

perkreditan. 

Pengertian kredit menurut Kasmir (2012:73), menurut asal mulanya, 

kata kredit berasal dari kata credere yang artinya adalah kepercayan, 

maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka 

memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya 

memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan 

pasti kembali. 

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh 

barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau 

memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari 

dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. 

Pengertian kredit dirumuskan dalam Undang-Undang No. 10 1998 tentang 

perbankan pasal 1 ayat 11, yaitu: 

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
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peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga” 

 

Pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Muljono (2013:10) yaitu 

sebagai berikut: 

“Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau 

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan 

dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktut yang disepakati” 

 

Menurut Gatot Supramo (2012:153), kredit adalah: 

“Penyediaan uang yang dilakukan oleh bank dipinjamkan kepada 

nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga” 

 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit merupakan 

penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang kepada 

nasabah, dengan mewajibkan kepada nasabah untuk mengembalikan 

utangnya disertai dengan bunga. Dalam perjanjian kredit bunga merupakan 

keuntungan bank. Kredit yang diberikan harus didasarkan atas kepercayaan, 

yang berarti bank akan memberikan kredit kepada nasabah apabila bank yakin 

bahwa nasabah tersebut akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya 

sesuai dengan jangka waktu dan   syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah 

pihak. 

2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit 

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Artinya prestasi yang 

diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan 

waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, 

unsur-unsur dalam kredit menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:198) adalah 

sebagai berikut: 
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1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. Hubungan 

pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang 

saling menguntungkan. 

2. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang 

didasarkan atas credit rating penerima kredit. 

3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak 

lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi 

kredit. Janji membayar tersebut berupa dapat berupa janji lisan, tertulis 

(akad kredit), atau berupa instrumen (credit instrument) 

4. Terdapat penyerahan barang dari pemberi kredit kepada penerima kredit. 

5. Terdapat unsur waktu (time element). Unsur waktu merupakan unsur 

esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi 

kredit maupun penerima kredit. Misalnya penabung memberikan kredit 

sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen 

memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan 

konsumsi. 

6. Terdapat unsur risiko (degree of risk) baik dipihak pemberi kredit  maupun 

di pihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah gagal 

bayar (risk of default), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) 

atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena 

ketidaktersediaan membayar. Risiko dipihak debitur adalah adanya 

kecurangan dari pihak kreditor, yaitu berupa pemberian kredit yang berupa 

yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok 
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perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan. 

7. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Bagi 

pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya 

modal (cost of capital), biaya umum (overhead cost), risk premium, dan 

sebagainya. Jika credit rating penerima kredit tinggi, risk premium dapat 

dikurangi dengan safety discount. 

Sedangkan menurut Kasmir (2011:73), unsur-unsur kredit adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit 

yang diberikan bank berupa uang, barang, atau jasa akan benar- benar akan 

diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini 

diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sedang dilakukan 

penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian 

dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan 

kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. 

2. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga 

mengandung unsur kesepakan antara si pemberi kredit dengan si penerima 

kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana 

masing-masing pihak mendatatangani hak dan kewajibannya. Masing-

masing kesepakatan penyalur kredit dituangkan dalam akad kredit yang 

ditandatangani oleh kedua pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 

3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang 
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telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang 

tidak memiliki jangka waktu. 

4. Risiko, faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko 

kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya 

padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena  nasabah tidak 

sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab 

tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya tenggang waktu 

pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit 

semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini 

menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang 

tidak disengaja. 

5. Balas jasa, akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu 

mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas 

pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama 

bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, 

biaya previsi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan 

keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip 

syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.” 

2.1.2.3 Tujuan Kredit 

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan menurut H. 

Veithzal Rivai, ddkk (2013:199), yaitu sebagai berikut: 

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa 

keuntungan yang di raih dari bunga yang dibayar oleh debitur. Oleh karena 

itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini 
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mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam 

faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (safety) 

dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) suatu kredit sehingga 

kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan 

merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga 

yang telah diterima. 

2. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar- 

benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai 

tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi 

yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul 

terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (profitability) yang 

diharapkan dapat menjadi kenyataan. 

Selain itu menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:199) juga disebutkan 

bahwa tujuan kredit dapat dilihat menurut pelaku utama yang terlibat dalam 

pemberian kredit, sebagai berikut: 

1. Bank (Kreditor) 

a. Pemberian kredit merupakan bisnis terbesar pada sebagian besar 

bank. 

b. Pemberian bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank 

merupakan sumber pendapatan terbesar. 

c. Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan 

pelayanan pada nasabah. 

d. Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi 

dalam pembangunan. 
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e. Kredit merupakan salah stu komponen dari asset alication approach. 

2. Nasabah (Pengusaha) 

a. Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha. 

b. Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

c. Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan. 

3. Negara 

a. Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan. 

b. Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar. 

c. Kredit dapat menigkatkan pertumbuhan perekonomian. 

d. Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak. 

Sedangkan menurut Kasmir (2011:100) tujuan dari pemberian kredit 

adalah sebagai berikut: 

1. Mencari keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. 

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, jika 

bank yang terus menerus menderita kerugian maka besar kemungkinan 

bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan). 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembalikan dan 

memperluaskan usahanya. 
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3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. 

2.1.2.4 Jenis-jenis Kredit 

Dalam praktiknya kredit yang ada dalam masyarakat terdiri berbagai 

jenis. Dalam menjalankan fungsi nya sebagai penyalur kredir leasing juga 

memberikan berbagai jenis pilihan kredit yang diberikan. Pemberian fasilitas 

kredit oleh leasing dikelompokan kedalam jenis masing-masing dilihat dari 

berbagai segi. Pembagian jenis kredit ini bertujuan untuk mencapai sasaran 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Adapun pengelompokan jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti 

(2011:10), yaitu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kredit menurut tujuan penggunaanya 

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya. 

3. Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau non tunai) 

4. Kredit menurut jangka waktunya. 

5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali. 

6. Kredit menurut sektor ekonominya. 

7. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya. 

8. Kredit menurut organisasi pemberiannya. 

9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya. 



39 

 

 

10. Kredit menurut sumber dananya. 

11. Kredit menurut negara pemberinya. 

12. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitasnya. 

13. Kredit menurut status subjek hukum debiturnya. 

14. Kredit yang pemberinya melebihi satu bank. 

15. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur. 

Adapun jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2011:76), adalah sebagai 

berikut: 

1. Dilihat dari kegunaanya; untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah 

untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit; kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian 

suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai 

untuk kepentingan pribadi. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu; artinya lamanya masa pemberian kredit 

mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. 

4. Dilihat dari segi jaminan; setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus 

dilindungi dengangsuatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai 

dengan kredit yang diberikan. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha; setiap sektor usaha memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. 

2.1.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Dalam setiap pemberian kredit perusahaan leasing harus merasa yakin 

bahwa setiap kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan 

tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisis kredit yang dilakukan 
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perusahaan leasing dengan menggunakan berbagai prinsp untuk mendapatkan 

keyakinan tentang nasabahnya. Jaminan yang diberikan nasabah kepada 

perusahaan leasing hanyalah tambahan untuk melindungi kemungkinan terjadi 

kredit bermasalah, dapat dikatakan jaminan tersebut berfungsi untuk berjaga-

jaga sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian. 

Ada beberapa prinsip penilaian pemberian kredit yang sering diterapkan 

pada setiap bank yaitu menggunakan prinsip 5C dan 7P. menurut Thamrin 

Abdullah dan Francis Tantri (2012:173), untuk mendapatkan penilaian kredit 

terhadap kriteria calon debitur dapat dilakukan dengan analisis 5C, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Character 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar 

belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, mauun yang bersifat 

pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan 

keluarga, hobi dan social standing nya. 

2. Capacity 

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan bidang pendidikannya, kemampuan bisnis juga 

diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan- 

ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam 

menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya 

akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan. 
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3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari 

laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan 

pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas, dan 

ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang 

ada sekarang ini. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melibihi jumlah kredit 

yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak 

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat 

dipergunakan secepat mungkin. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang 

dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor 

masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang 

dijalankan. 

Selain menggunakan penilaian 5C tersebut, menurut Thamrin 

Abdullah dan Francis Tantri (2012;173) penilaian pemberian kredit dapat 

menggunakan 7P, yaitu sebagai berikut; 

1. Personality 

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari- hari 

maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan 

sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. 
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2. Party 

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. 

3. Purpose 

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis 

kredit yang diinginkan nasabah 

4. Prospect 

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan 

atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah dia ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian 

kredit. 

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan 

asuransi. 

2.1.2.6 Kualitas Kredit 

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan 

menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi 

kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjamannya 

kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah 
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waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok 

pinjaman. Perinciannya menurut Veithzal Rivai, ddkk (2013:211) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kredit lancar (pass) 

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti dibawah ini: 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

c. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) 

2. Perhatian khusus (Special Mention) 

Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila 

memenuhi kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 

melampaui 90 hari; atau 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 

c. Mutasi rekening rekatif aktif; atau 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; 

atau 

e. Didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kurang lancar (Substandard) 

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila 

memenuhi kriteria; 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90 hari; atau 

b. Sering terjadi cerukan; atau 
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c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;atau 

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 

hari; atau 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah 

4. Diragukan (Doubtful) 

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi 

kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui180 hari;atau 

b. Terjadi cekukan yang bersifat permanen; atau 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau 

d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau 

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit  

maupun pengikatan jaminan. 

5. Macet (Loss) 

Kredit yang digolongkan ke dalam macet apabila memenuhi kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 270 hari; atau 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar. 
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2.2 Peneltian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat 

digunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern 

pemberian kredit adalah: 

Tabel II.I 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 (Wijoyo, 

2020) 

Analisis 

Pengendalian 

Internal Dalam 

Pemberian Kredit 

Pada PT Bank 

Perkreditan Rakyat 

(BPR) Indomitra 

Mandiri 

Pengendalian 

Internal dan 

Kredit 

Pihak kreditur kurang bagus 

dalam melakukan analisa 

kebiasaan-kebiasaan terhadap 

calon nasabah. Pihak kreditur 

dalam memberikan kredit 

tidak melakukan prinsip-

prinsip 5C 

secara baik dan komitmen 

untuk menjalankan secarah 

utuh. Kebijakan yang kurang 

tepat terutama dalam 

pemberian kredit 

tanpa agunan, karena para 

nasabah dalam 

mengembalikan pinjaman 

masih terlalu sering terlambat 

dengan berbagai alasan. 

2 (Bimelda 

Afrian 

Nasution, 

2020) 

Analisis Sistem 

Pengendalian 

Internal Dalam 

Pemberian 

Kredit Pada PT. 

Bank Perkreditan 

Rakyat 

Bina Barumun 

Pengendalian 

Internal dan 

Kredit 

Hasil penelitian menunjukkan 

prosedur pemberian kredit 

pada PT. BPRS Bina Barumun 

sudah berjalan dengan baik,  

perlu adanya analisis dalam 

pemberian kredit untuk 

kelancaran bisnis dalam 

perusahaan. Kendala dalam 

penagihan kredit bermasalah 

pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Bina Barumun Dari 

pihak perbankan Misalnya 

dalam melakukan analisis, 

pihak manajer atau bagian 

kredit kurang teliti, sehingga 

apa yang seharusnya terjadi, 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

tidak diprediksi sebelumnya. 

Dari pihak nasabah Dari pihak 

nasabah sendiri kemacetan 

kredit dapat terjadi akibat dua 

hal, yaitu: Adanya unsur 

kesengajaan 

3 (Fibriyanti 

and Wijaya, 

2018) 

Analisis Sistem 

Pengendalian 

Internal Pemberian 

Kredit Pada PD. 

BPR Bank Daerah 

Lamongan 

Pengendalian 

Internal Dan 

Kredit 

Hasil Penelitian Ini 

Menunjukkan Bahwa Prosedur 

Pemberian Kredit Yang 

Dilakukan Oleh PD. BPR 

Bank Daerah Lamongan 

Kepada Debiturnya Sangat 

Efektif 

Dengan Prosentase Sebesar 

89,86% Karena Telah Sesuai 

Dengan Kebijakan-Kebijakan 

Yang Diterapkan Oleh Bank 

PD. BPR Bank Daerah 

Lamongan. Sistem 

Pengendalian 

Internal Yang Diterapkan Pada 

PD. BPR Bank Daerah 

Lamongan Sebesar 74,6 % 

Sehingga Dapat Dikatakan 

Cukup Efektif Karena Telah 

Memenuhi Unsur-Unsur 

Pengendalian Internal Yang 

Ada. 

4 (Sawori, 

Morasa and 

Tangkuman, 

2018) 

Analisis Penerapan 

Sistem Informasi 

Akuntansi Dalam 

Menunjang 

Pengendalian 

Internal 

Pembiayaan Kredit 

Usaha Mikro Pada 

PT.Bank Sulutgo 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi, 

Pengendalian 

Internal dan 

Kredit 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa penerapan sistem 

informasi kredit keuangan 

mikro pada PT Bank SulutGo 

telah 

telah dilaksanakan dengan 

baik dan telah mendukung 

pengendalian internal kredit 

usaha mikro pembiayaan. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya 

elemen sistem informasi 

akuntansi yang mendukung 

setiap komponen pengendalian 

internal. 

5 (Farisi and 

Saifi, 2017) 

Analisis Sistem 

Dan Prosedur 

Sistem, 

Pengendalian 

Hasil analisis sistem dan 

prosedur pemberian kredit 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Pemberian Kredit 

Modal Kerja 

Dalam Rangka 

Mendukung 

Pengendalian 

Kredit Bank 

(Kasus Pada PT. 

KBPR Pancadana 

Batu Tahun 

2012,2013,2014) 

 

Internal dan 

Kredit 

modal kerja yang 

diterapkan pada PT. KBPR 

Pancadana Batu secara umum 

dapat dinilai cukup 

baik.Dalam prosedur 

pengajuan 

kredit terdiri atas 7 tahapan 

diantaranya, permohonan 

kredit, wawancara, survey, 

analisa kredit, putusan kredit, 

pencairan kredit, dan 

administrasi kredit. 

6 (Choirina, 

2016) 

 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Pemberian Dan 

Pelunasan Kredit 

Pada PT. BPR 

Delta Malang 

 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

dan Kredit 

Sistem pemberian kredit yang 

dilaksanakan oleh PT. BPR 

Delta Malang sudah 

dilaksanakan dengan baik 

akan tetapi masih terdapat 

fungsi ganda, dan dokumen 

yang digunakan belum dibuat 

rangkap 

7 (Prastisyaputri 

et al., 2016) 

 

Evaluasi Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Pemberian dan 

Pelunasan Kredit 

Pada PT. Bank 

Negara Indonesia 

Wilayah 

Banjarmasin 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

dan Kredit 

Wilayah Banjarmasin sudah 

sesuai dengan teori yang ada 

sehingga mendorong 

tercapainya kredit yang 

efektif, akan tetapi masih 

bagian kredit lebih 

memaksimalkan lagi 

penerapan sistem dengan cara 

pemeriksaan dan pemantauan 

terhadap proses kredit agar 

tidak terjadinya kredit macet 

8 (Poputra and 

Salim, 2015) 

Analisis Penerapan 

Sitem Informasi 

Akuntansi Dalam 

Mendukung 

Pengendalian 

Internal Pemberian 

Kredit Pada 

Pt. Bank Bukopin 

Manado 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi, 

Pengendalian 

Internal dan 

Kredit 

Penerapan sistem informasi 

akuntansi dalam mendukung 

pengendalian internal 

pemberian kredit pada PT. 

Bank Bukopin Cabang 

Manado sudah dijalankan 

dengan baik. 

Selama PT. Bank Bukopin 

Cabang Manado melakukan 

proses dan tehnik sesuai 

dengan unsur-unsur 

pengendalian intern yang 

layak dan memadai sesuai 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

dengan teori pengendalian 

internal oleh COSO, maka 

pihak 

bank dapat mengatasi kredit 

macet dan bank tidak akan 

mengalami kerugian yang 

besar. Pihak manajemen bank 

sebaiknya dapat 

mempertahankan kinerjanya 

atau lebih meningkatkan 

kinerja bank. 

9 (Budijayanto, 

2013) 

 

Judul : 

Sistem Akuntansi 

Pemberian Kredit 

Pada PD. BPR 

BKK Ungaran 

Kabupaten 

Semarang 

 

 

 

Sistem 

Akuntansi 

dan Kredit 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 

sistem akuntansi pemeberian 

kredit pada PD. BPR BKK 

Ungaran Kabupaten Semarang 

sudah cukup baik namun 

terdapat kelemahan pada saat 

memverifikasi data daftar gaji 

dari instansi dan kurang 

maksimalnya analisis 5C 

10 (Gesha Tri 

Winarto, 

2010) 

Evaluasi Sistem 

Pemberian dan 

Pelunasan Kredit 

Pada Koperasi 

Harum Desa 

Kuniran 

Kecamatan 

Batangan 

Kabupaten Pati 

 

Sistem 

Pemberian 

dan 

Pelunasan, 

Kredit 

Dari analisis yang diperoleh 

pada koperasi harum sudah 

terdapat struktur organisasi 

yang jelas dengan adanya 

pemisahan tugas dan sudah 

terdapat satuan intern yang 

mempunyai wewenang untuk 

mengadakan pemeriksaan 

pada setiap bagian dan 

bertanggungjawab pada rapat 

anggota. Akan tetapi masih 

terdapat kelemahan pada 

koperasi harum dimana masih 

terdapat fungsi ganda dan 

dokumen pemberian kredit 

belum bernomor urut cetak 

dan survey yang dilakukan 

juga belum maksimal 
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2.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat 

Dalam  Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank perkreditan rakyat 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Menurut Muhammad Djumhana (2012:106),  kegiatan 

usaha bank perkreditan rakyat meliputi: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu; 

2. Memberikan kredit; 

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. 

Adapun hal-hal yang dilarang dilakukan oleh BPR, yaitu adalah: 

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran 

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 

3. Melakukan penyertaan modal; 

4. Melakukan usaha perasuransian; 

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 Undang Undang No. 10 Tahun 1998. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/nprt/667/undangundang-nomor-7-tahun-1992
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2.4 Teori Sumber Hukum Islam 

Didalam Al- Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran, 

diantaraanjuran tersebut adalah melakukan pencatatan terhadap transaksi yang 

dilakukan,dalam al-quran anjuran mengenai pencatatan tersebut terdapat dalam 

(Al-Quran dan Terjemahannya, 2010) surat Al-baqarah ayat 282, mengetahui 

tentang pencatatan yang dianjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan islam 

mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratandalam pencatatan tersebut. 

Dalam Al quran surah Al Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan 

dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat, dan saksi dalam pencatatan.  

                                  

                               

                                  

                                       

                                   

                                 

                                    

                                    

                                 

      

 

Artinya : 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 
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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. 

 

Ayat ini dikenal oleh para ulama dengan ayat al-Mudayanah (ayat utang 

piutang). Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini secara 

khusus ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang 

piutang. Selain itu, dijelaskan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak 

untuk menuliskan transaksi utang piutang tersebut. 

Sedangkan dalam al-Tafsir al-Munir fi al-„Qidah wa as-Syari‟ah wa al- 

Manhaj menurut Wahbah Zuhaily, Al Baqarah ayat 282 ini membicarakan orang-

orang Mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran 

kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan 

terhadap batas waktu tertentu. Maka, Allah pun memerintahkan agar menulis 

transaksi tersebut dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran yang 

dijanjikan dengan sejelas-jelasnya.  
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Mengutip buku Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keurangan oleh Abdullah 

Amrin berikut ini Kandungan Al Baqarah Ayat 282. Setiap transaksi yang 

mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika 

tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Jika ternyata 

tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkan adanya jaminan. Prinsip 

saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan 

keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Tapi 

jika semua pihak saling mempercayai, atau dalam transaksi tunai yang tidak akan 

menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau 

jaminan asalkan tetap menjaga amanah. 

Orang yang mengetahui fakta harus bersedia menjadi saksi. Bersaksi 

dalam kebenaran merupakan bentuk ibadah. Sebaliknya, yang menyembunyikan 

kesaksian akan terancam siksa. Sedangkan bersaksi palsu termasuk dosa besar. 

Taqwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam jual beli, utang 

piutang, atau mu‟amalat lainnya mesti didasari taqwa. Taqwa juga harus amanah 

dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak manapun. Allah SWT maha 

mengetahui segalanya, maka dari itu setiap manusia harus menampakkan fakta 

sebenarnya bila diminta persaksian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan serta menganalisis data yang diperoleh 

dari perusahaan/instansi yang kemudian ditelaah kembali untuk mendapatkan 

deskripsi atau gambaran yang jelas dari masalah yang dibahas pada penelitian ini 

yaitu sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma Pekanbaru. 

 

3.2 Tempat Penelitian 

Objek Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Fianka Rezalina Fatma 

Pekanbaru yang beralamat di Jl. SM. Amin Kelurahan No. 148, Simpang Baru, 

Kec. Tampan, Kota Pekanbaru. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatitf, data kualitatif yaitu data 

informasi yang berbentuk kata atau kalimat verbal, bukan berupa simbol atau           

angka bilangan. 

3.3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah : 

1. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara, data sekunder pada 
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umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan histori yang telah tersusun 

dalam arsip yang ada hubungannya dengan objek penulisan skripsi ini 

sebagai dasar untuk memperoleh landasan teori (Arfan Ikhsan, DKK, 

2014:128) . Data sekunder dalam penelitian ini berisi tentang gambaran 

umum PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. 

2. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau 

pihak pertama (Arfan Ikhsan, DKK, 2014:122).Data primer dalam 

penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. BPR 

Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan tentu 

kita harus mencari data, informasi, dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta- 

fakta yang terjadi dilapangan dan lokasi penelitian. Adapun teknik-teknik 

pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Yaitu mengadakan peninjauan langsung kelapangan dengan tujuan 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila  

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
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permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil. Wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikontruksikan dalam topi tertentu Sugiyono: 2015:231. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger agend dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam 

penelitian ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk pengumpulan data. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data akan dilakukan dengan cara membuat abstraksi data, 

jadi setelah membaca, mempelajari dan menelaah data penulis akan 

merangkum data inti dengan tetap menjaga vasiliditas dan obyektifitas 

data. 

3. Interpretasi Data 

   Langkah ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan langkah 

kedua. Dalam tahap ini mebutuhkan kecermatan dan konsentrasi 

sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Dilakukan dengan menarik kesimpulan yang menerangkan secara 

ringkas tentang hasil penelitian serta solusi yang akan ditawarkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Lingkungan pengendalian yang ada pada PT.BPR Fianka Rezalina Fatma 

Pekanbaru yang mencakup filosofi manajemen dan gaya operasi serta 

pendelegasian tanggung jawab dan wewenang sudah berjalan, namun terdapat 

bagian yang merangkap jabatan yaitu bagian administrasi dengan bagian 

pengarsipan, yang dapat memicu adanya kecurangan yang terjadi pada 

perusahaan . 

2. Penilaian resiko akan terjadinya kredit macet salah satu aspek penting dalam 

melakukan analis kredit adalah dengan berlandaskan 5C tetapi PT. BPR 

Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru masih terjadi salah penilaian dalam 

menyaring debitur dan menganalisa debitur tidak sesuai dengan fakta 

dilapangan sehingga menyebabkan kredit macet. BPR belum menggunakan 

flowchart dokumen, flowchart seperti ini disarankan agar memudahkan 

pemahaman alir pemberian kredit supaya tidak ada poin yang terlewati untuk 

semua yang terkait di dalam alir pemberian kredit dan juga memahami 5C 

untuk mencapai sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan tujuan. Untuk 

mengatasi kredit macet, BPR dapat melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: Mengidentifikasi bagaimana 5C dapat terlaksana sesuai dengan teori 

dan melakukan penagihan secara intensif. 

3. Pada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanabaru terdapat permasalahan 

kurangnya informasi dan komunikasi dimana debitur tidak mendapatkan 
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informasi yang sempurna tentang hak dan kewajibannya terkait hubungan 

hukumnya dengan  PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru, jika BPR 

belum bisa memberikan informasi dengan detail, BPR dapat memberitahu 

berulang kali mengenai hak dan kewajiban debitur serta BPR wajib 

menanyakan apakah debitur sudah mengerti dokumen-dokumen apa saja yang 

wajib diberikan salinan kepada debitur,  kemudian BPR juga kurang 

komunikasi dengan debitur mengenai prosedur penyitaan jaminan sehingga 

terjadi tindakan non prosedural. Jika BPR masih melakukan tindakan non 

prosedural, BPR dapat meminimalisir permasalahan ini dengan lebih banyak 

berkomunikasi dengan debitur melalui Account Maintenance yang bertugas 

menagih tunggakan kredit. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran dari peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi PT.BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru agar dapat meningkatkan 

tingkatkan kualitas pengendalian internal pemberian kredit agar kredit 

bermasalah atau kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin. 

2. Penambahan karyawan yang memiliki komitmen terhadap kompetensi, 

dengan merekrut karyawan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Agar tidak 

terjadi perangkapan tugas. 

3. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan debitur terkait dengan hak dan 

kewajiban debitur supaya tidak terjadi lagi kesalapahaman antar debitur 

dengan pihak BPR. 
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