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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian kredit pemilikan rumah subsidi 

dalam upaya mengantisipasi terjadinya tunggakan kredit yang digunakan BTN cabang Kediri. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan catatan – catatan penting yang mendukung 

dalam pengolahan data mengenai sistem pemberian kredit pemilikan rumah subsidi. Hasil dari 

penelitian diketahui bahwa penerapan sistem pemberian kredit pemilikan rumah subsidi pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Kediri telah memadai, namun pada saat permohonan 

kredit sebaiknya ada penambahan personal Loan Service (LS) dan bantuan dari Loan Service Officer 

(LSO) dalam melaksanakan tugas dan tanggugjawab pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

subsidi. Sehingga pada saat pelayanan nasabah untuk permohonan atau pengajuan kredit tidak 

memakan waktu lama disaat terjadinya proses pemberian kredit.  
 

KATA KUNCI  : Sistem Informasi Akuntansi, Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Subsidi 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan KPR yang pesat di 

satu pihak menciptakan peluang bagi dunia 

perbankan untuk membiayainya. Masalah 

ini pada dasarnya disebabkan oleh 

sebagian besar komposisi sumber dana 

yang diperoleh industri perbankan di 

Indonesia untuk membiayai KPR saat ini 

yaitu berasal dari dana pihak ketiga yang 

berjangka waktu pendek dan relatif 

berfluktuasi tingkat bunganya. Disamping 

menyediakan kredit yang sifatnya terkait 

secara langsung dengan industri 

perumahan yaitu KPR dan kredit 

konstruksi. PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero), Tbk merupakan salah satu bank 

badan usaha milik negara di Indonesia 

yang selama ini telah memberikan dan 

menawarkan produk maupun fasilitas 

pelayanan yang bervariasi kepada 

pelanggannya untuk meningkatkan mutu 

dengan pelanggan dan untuk kemudahan 

pelanggan dalam melakukan transaksi 

perbankan. Salah satu fasilitas PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero),Tbk yang 

ditetapkan untuk melayani kebutuhan 

pelanggan adalah Kredit Kepemilikan 

Rumah. Salah satunya adalah 
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programKredit Kepemilikan Rumah (KPR) 

Bersubsidi merupakan bagian dari inisiatif 

pemerintah yang telah dicanangkan sejak 

tahun 2003 melalui GerakanNasional 

Pembangunan Sejuta Rumah dan Program  

1000  Tower  Rumah Susun 

Sederhanayangditunjukbagimasyarakatden

gandayabelirendah.Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) merupakan suatu fasilitas 

kredit konsumtif yang diberikan oleh pihak 

bank kepada para nasabah yang ingin 

membeli atau memperbaiki rumah dan 

pembayarannya dilakukan secara angsuran 

berdasarkan jangka waktu dan bunga yang 

telah ditentukan. 

Menurut Ibrahim (2004:229) dalam 

Natalia (2015) “Kepemilikan tempat 

tinggal merupakan salah satu sarana 

angsuran bagi orang yang berkeinginan 

untuk memiliki rumah dengan sistem 

angsuran dengan pertambahan bunga”. 

PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. Cabang Kediri merupakan 

salah satu cabang Bank di Indonesia yang 

memberikan pelayanan pembiayaan Kredit 

Pemilikan Rumah Subsidi.Kredit juga 

memiliki berbagai resiko dalam 

pemberiannya kepada masyarakat, resiko 

tersebut adalah kegagalan dalam 

pemberian kredit yang disebabkan karena 

debitur tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya, maka dari itu dalam 

pelaksanaan pemberian kredit perlu 

direncanakan sebaik-baiknya, dalam 

kegiatan menyalurkan kreditnya kepada 

calon debitur pihak bank harus 

memperhatikan sistem dan prosedur 

pemberian kredit.  

Menurut Hasibuan (2004:115) 

dalam Natalia (2015) tunggakan kredit 

dimaknai sebagai berikut: 

“Tunggakan kredit merupakan pembayaran 

pinjaman yang tidak sesuai perjanjian atau 

tidak lancar setiap bulannya.Dimana kredit 

ini dikategorikan pembayarannya tidak 

lancar. Tidak tepatnya pembayaran kredit 

dapat mengakibatkan aktivitas perbankan 

terganggu dan bank mengalami kerugian, 

sistem dan prosedur pemberian kredit 

harus dijalankan dengan baik dan 

maksimal, dengan demikian dalam 

melaksanakan pemberian kredit, pihak 

bank harus melaksanakan penilaian 

berdasarkan syarat-syarat teknis bank yang 

dikenal dengan prinsip 5C yaitu: 

Character, Capacity, Capital, Collateral, 

dan Condition kemudian dengan prinsip 7P 

yaitu: Personality, Party, Purpose, 

Prospek, Payment, Profitability, 

Protection”.  

Berdasarkan latar belakang 

masalah, maka peneliti tertarik untuk 

mempelajari dan mengetahui sistem dan 

prosedur pemberian Kredit yang berjudul 

“Penerapan Sistem Pemberian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) 
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SubsidiDalamUpaya Mengantisipasi 

Terjadinya Tunggakan Kredit Pada PT. 

Bank Tabungan Negara (PERSERO) 

TBK.Cabang Kediri”. 

 

II. METODE 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan teknik 

penelitian deskriptif, dengan lebih banyak 

bersifat uraian dari hasil wawancara dan 

observasi. Data yang telah diperoleh akan 

dianalisis secara kualitatif serta diuraikan 

dalam bentuk deskriptif. 

Menurut Kriyantono (2009 : 165) 

dalam Rahmawati (2016), analisis data 

merupakan proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori 

dan satuan uraiaan dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data.  

Analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan jalan bekerja dengan data, memilah 

data menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajarinya, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah – langkah seperti 

yang dikemukakan oleh Kriyantono (2009 

: 165) dalam Rahmawati (2016), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan bagian 

integral dari kegiatan analisis 

data.Kegiatan pengumpulan pada 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan studi keputusan, 

wawancara dan observasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi Data, diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan – 

catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

dilakukan sejak pengumpulan dimulai 

dengan membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat 

gugus – gugus, menulis memo dan 

sebagainya dengan maksud 

menyisihkan data/informasi yang tidak 

relevan. 

3. Display Data 

Display data adalah pendeskripsian 

sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data 

kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

naratif.Penyajiannya juga dapat 

berbentuk matrik, diagram, tabel dan 

bagan. 
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4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan 

(Conclution Drawing and 

Varification) 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis 

data.Penarikan kesimpulan berupa 

kegiatan interpretasi, yaitu 

menemukan makna data yang telah 

disajikan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

HASIL 

Sistem pemberian kredit pemilikan 

rumah subsidiPT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Cabang Kediri 

a. Fungsi yang terkait 

1) Retail Service Section Head 

Retail Service Section Head 

membawahi unit kerja teller 

service, customer service dan loan 

service yang tugas dan 

wewenangnyadalam pemberian 

kredit ini sebagai anggota Rapat 

KelompokKredit (RKK) dan 

pemberi otorisasi jika 

permohonan kredittersebut di 

setujui. 

2) Loan Service Unit 

Loan Service Unit merupakan unit 

kerja dibawah Retail Service 

Section Head yang tugasnya 

melayani pengajuan 

permohonankredit oleh calon 

debitur. 

3) Teller Service 

Teller Service merupakan unit 

kerja dibawah seksi Retail Service 

Section Head tugas dan 

wewenangnya melayani nasabah 

dalampenyetoran tunai angsuran 

KPR cabang sendiri dan cabang 

lain. 

4) Branch Manager 

Tugas dan wewenang Branch 

Manager adalah menjadi ketua 

dalam pelaksanaan Rapat 

Kelompok Kredit dan memberi 

otorisasi jika dalam Rapat 

Kelompok Kredit memutuskan 

permohonan kredit disetujui. 

5) Accounting Control 

Accounting Control merupakan 

unit kerja yang terdiri dari report 

dan bookeeping unit. Accounting 

Control bertugas 

sebagaipengelola data akuntansi 

dari semua transaksi yang 

terjadi,melakukan kontrol 

terhadap kegiatan yang terjadi dan 

membuatlaporan keuangan. 

b. Dokumen yang digunakan 

1) Daftar Usulan Pemohon (DUP) 

Daftar Usulan Pemohon (DUP) 

dibuat berdasarkan hasil 

wawancara yang telah 
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dilaksanakan oleh Loan Service 

Unit, dokumen ini digunakan 

sebagai pertimbangan dalam 

Rapat Kelompok Kredit (RKK). 

2) Surat Penolakan 

Formulir yang berisi tentang 

pernyataan penolakan atas kredit 

yang diajukan oleh calon debitur.  

3) Surat Penegasan Persetujuan 

Pemberian Kredit (SP3K) 

Surat Penegasan Persetujuan 

Pemberian Kredit (SP3K) 

Rangkap 2 dibuat jika didalam 

RKK dihasilkan keputusan 

”setuju” terhadap kredit yang 

diajukan oleh calon debitur.  

4) Surat Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit berisi tentang 

rincian kredit yang dicairkan.  

5) Sistem Informasi Debitur (SID) 

SID adalah dokumen hasil dari 

penelusuran BI checking yang 

bertujuan untuk mengetahui 

apakah calon debitur mempunyai 

pinjaman ke pihak lain dan 

apakah calon debitur bisa 

memenuhi kewajibannya dalam 

mengembalikan pinjaman. 

6) Formulir permohonan kredit 

perorangan 

Formulir permohonan kredit 

perorangan diisi oleh calon 

debitur di dalam pengajuan kredit. 

7) Dokumen sebagai syarat-syarat 

kelengkapan data 

Dokumen yang harus dilengkapi 

oleh calon debitur yang digunakan 

sebagai kelengkapan data, 

dokumen ini meliputi identitas 

diri pemohon, keterangan dari 

instansi debitur bekerja 

c. Catatan akuntansi yang digunakan 

Sistem catatan akuntansi yang 

digunakan Bank Tabungan Negara 

yaitu secara online dari kantor pusat 

ke petugas bookkeeping and control 

dan jurnal otomatis akan langsung 

muncul. Sistem yang dimaksud 

dinamakan dengan Sylvester 

Integrated Banking System (SIBS). 

Sylvester Integrated Banking System 

(SIBS)yang digunakan oleh BTN 

terdiri dari jurnal umum, buku besar, 

buku dan neraca, hal ini dapat 

tidaknya digunakan tergantung pada 

kebutuhan pemakaian. 

d. Prosedur pemberian kredit 

1) Prosedur permohonan kredit KPR 

Subsidi 

2) Prosedur Keputusan atas 

Permohonan Kredit 

3) Prosedur Realisasi 

4) Prosedur Pembayaran Angsuran 

dan Pelunasan 
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Alur Proses Pemberian Kredit 

Adapun tahapan yang sesuai 

dengan sistem prosedur pemberian kredit 

di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk. Cabang Kediri adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengajuan Berkas Pemohonan Kredit  

Setiap calon nasabah dapat 

mengajukan kredit pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Cabang Kediri. Prosedur pemberian 

kredit diawali dengan permohonan 

kredit atau pengajuan berkas-berkas 

persyaratan kredit yang sebelumnya 

sudah diketahui oleh calon debitur 

yang ada pada Bank Tabungan 

Negara, tahap ini dijalankan oleh Loan 

Service (LS) yang memberikan 

informasi tentang Kredit Pemilikan 

Rumah Subsidi kepada calon debitur. 

b. Penyidikan Berkas Pinjaman 

Prosedur selanjutnya penyidikan 

berkas pinjaman calon debitur petugas 

yang melaksanakan adalah Data Entry 

Operasional (DEO) dan juga Loan 

Service (LS) yang meliputi 

pengumpulan data permohonan kredit, 

pengecekan daftar hitam calon debitur 

(BI cheking), pemeriksaan kebenaran 

data yang sudah terkumpul. 

Penyidikan ini menghasilkan dua 

keputusan, yaitu: 

1) Lengkap, berarti semua berkas-

berkas yang sudah terkumpul 

sesuai dengan persyaratan dapat 

diproses ketahap selanjutnya. 

2) Tidak lengkap, berarti masih ada 

berkas yang kurang dipenuhi 

calon debitur sebagai persyaratan 

kredit sehingga belum dapat 

diproses ketahap selanjutnya. 

c. Wawancara 1 

Pada tahap ini Loan Service (LS) yang 

melaksanakan wawancara awal 

dengan calon debitur terkait dengan 

penghasilan, jumlah anggota keluarga, 

dsb. Pada Bank BTN untuk formulir 

wawancara awal hanya dibuat satu 

rangkap saja sekedar untuk 

mengetahui secara langsung.  

d. Proses Analisis Kredit 

Pada tahap analisis kredit sudah sesuai 

dengan prosedur yang ada yaitu 

melaksanakan analisis kredit yang 

berkompeten dibidang tersebut. 

Petugas analisis kredit menganalisis 

dari pengahasilan calon debitur, 

kemampuan membayar dari calon 

debitur, dan juga analisa dari penialain 

Appraisal.  

e. On The Spot 

Pada tahap ini Loan Administration 

(LA) yang melaksankan on the spot 

atau kunjungan ketempat calon debitur 

yang akan mengajukan kredit dengan 
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membawa berkas-berkas debitur agar 

bisa melakukan pencocokan data lisan 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

f. Wawancara 2 

Prosedur selanjutnya yaitu tahap 

wawancara 2 , wawancara lanjutan 

dari wawancara 1 yang sudah 

dilakukan oleh Loan Service (LS). 

Wawancara tahap 2 ini dilakukan oleh 

Loan Administration (LA) pada saat 

melakukan OTS dan Appraisal. 

g. Keputusan Kredit Pemilikan Rumah 

Keputusan KPR dilakukan oleh 

Kepala Pemutus Kredit Mortagage 

Consumer Lending Unit (MCLU) 

Head setelah menerima surat 

rekomendasi dari analis kredit untuk 

dianalisis kembali berkas permohonan 

calon debitur, yang dijadikan acuan 

dalam pertimbangan pemutusan kredit 

apakah kredit tersebut ditolak atau 

diterima. 

h. Akad kredit 

Setelah Mortagage Consumer Lending 

Unit (MCLU) Head memberikan 

keputusan kredit bahwa kredit 

disetujui, pihak Loan Service 

menerbitkan SP3K untuk 

penandatanganan Akad kredit. Akad 

kredit dilakukan oleh calon debitur 

(suami dan istri) bagi yang sudah 

menikah, kemudian LS, MCLU Head, 

dan juga notaris. 

i. Pencairan Dana 

Pencairan dana Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) BTN Bersubsidi 

dicairkan melalui rekening Developer 

oleh petugas LoanAdministration (LA) 

dan TransactionProcessesing (TP). 

j. Prosedur Monitoring 

Tahap terakhir dari prosedur 

pemberian kredit yaitu prosedur 

monitoring. Monitoring kredit yang 

dilakukan pada BTN cabang kediri 

sudah baik dimana memiliki pejabat 

yang berwenang tersendiri untuk 

memantau rekening debitur setiap 

harinya. 

 

Pembahasan 

Tunggakan Kredit 

Upaya yang dilakukan PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

CabangKediri dalam mengantisipasi 

terjadinya tunggakan kredit terkait 

pemberian kredit adalah sebagai berikut: 

a. Rescheduling (penjadwalan ulang) 

Upaya penyelamatan kredit dengan 

cara: 

1) Memperpanjang jangka waktu 

kredit, dalam hal ini debitur 

diberikan keringanan dalam 

masalah jangka waktu kredit 

sehingga debitur mempunyai 

waktu untuk mengembalikan 

pinjaman. 
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2) Memperpanjang jangka waktu 

angsuran, dalam hal ini jangka 

waktu angsuran kreditnya 

diperpanjang sehingga jumlah 

angsurannya mengecil. 

b. Reconditioning (penyesuaian kembali) 

Reconditioning (penyesuaian kembali) 

adalah upaya penyelesaian kredit 

dengan cara: 

1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga 

dijadikan hutang pokok. 

2) Penundaan pembayaran bunga 

sampai kurun waktu tertentu, 

artinya hanya bunga yang dapat 

ditunda sedangkan pokok 

pinjamannya tetap harus dibayar 

seperti biasa. 

3) Penurunan suku bunga 

Penurunan suku bunga 

dimaksudkan untuk meringankan 

beban nasabah karena akan 

mempengaruhi jumlah angsuran 

yang semakin mengecil, sehingga 

diharapkan dapat membantu 

meringankan nasabah. 

4) Pembebasan bunga 

Pembebasan bunga ini diberikan 

karena bank menganggap bahwa 

nasabah sudah mampu melunasi 

hutangnya, tetapi nasabah harus 

tetap melunasi kewajibannya 

untuk membayar pokok pinjaman. 

c. Restrukturing (restukturisasi) 

Restrukturing (restukturisasi) adalah 

upaya penyelesaian kredit 

macetdengan melakukan perubahan 

syarat perjanjian kredit 

berupapemberian tambahan kredit atau 

melakukan konversi atas seluruh atau 

sebagian kredit menjadi equity 

perusahaan dan bank. 

d. Kombinasi merupakan kombinasi dari 

ketiga jenis di atas. 

e. Penyitaan jaminan merupakan jalan 

terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak punya etika baik ataupun 

sudah tidak mampu lagi membayar. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

evaluasi tentang sistem pemberian kredit 

pemilikan rumah subsidi dapat tarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Penerapan sistem pemberian kredit 

pemilikan rumah yang dilakukan oleh 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk. Cabang Kediri meliputi adanya 

personil yang kompeten, pemisahan 

tugas antara Consumer Loan Service, 

Consumer Loan Analyst maupun 

kepala pemutus kredit (MCLU), 

adanya prosedur otorisasi yang tepat, 

dokumen dan catatan yang memadai, 

control fisik aktiva dan catatan. 

2. Pada saat pemberian kredit pemilikan 

rumah subsidi tidak dapat dihindari 
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munculnya kendala dalam penagihan 

kredit. Dengan adanya kendala dalam 

penagihan kredit PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Cabang Kediri 

memiliki upaya untuk mengantisipasi 

bilamana terjadi tunggakan kredit. 

Dalam menjalankan upaya – upaya 

yang dilakukan, PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Cabang Kediri 

tetap mempertimbangkan kenyamanan 

debitur dengan melihat tingkatan 

kendala yang dilakukan oleh debitur 

tersebut. 

Untuk proses permohonan kredit 

sebaiknya ada penambahan personal Loan 

Service (LS) dan bantuan dari Loan 

Service Officer (LSO) dalam 

melaksanakan tugas dan tanggugjawab 

pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

BTN Bersubsidi. Sehingga pada saat 

pelayanan nasabah untuk permohonan atau 

pengajuan kredit tidak memakan waktu 

lama disaat terjadinya proses pemberian 

kredit.  
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