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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa prosedur 

pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan untuk diberikan 

dengan pedoman analisis 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic 

yang bertujuan untuk mempermudah koperasi dalam menilai pengendalian internal atas pemberian 

kredit yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana prosedur 

pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhayangkara Grogol Kediri? (2) Bagaimana 

pengendalian internal pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhayangkara Grogol Kediri?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara yang mendukung dalam pengolahan data mengenai 

prosedur pemberian kredit. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pada KSP Bhayangkara Grogol Kediri 

menggunakan beberapa dokumen yang terkait dengan pemberian kredit, diantaranya FPK (Formulir 

Permohonan Kredit), SPK (Surat Perjanjian Kredit), Kartu Pinjaman dan Kartu Simpanan. (2) Pada 

KSP Bhayangkara Grogol Kediri dalam sistem pengendalian internal sudah cukup efektif, namun 

terdapat beberapa fungsi yang merangkap jabatan seperti kasir dan bendahara merangkap sebagai 

fungsi pemberian kredit, sekretaris dan admin merangkap sebagai fungsi administrasi kredit. (3) Pada 

KSP Bhayangkara Grogol Kediri dalam menganalisis kredit sebaiknya tidak hanya berpedoman pada 

jaminan yang digunakan, tetapi juga perlu memperhatikan analisis 5C dan 7P sehingga kemungkinan 

terjadinya kredit macet  dapat diminimalisir. 

 

 

KATA KUNCI  : prosedur pemberian kredit, pengendalian internal 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan perekonomian 

di Indonesia mengakibatkan 

kemajuan yang begitu pesat bagi 

perusahaan besar ataupun kecil yang 

bergerak di segala bidang untuk 

memajukan usahanya. Koperasi 

termasuk perusahaan kecil yang 

mengadakan kegiatan baik segi unit 

simpan pinjam maupun sebagai 

tempat menjual barang-barang 

dagangan. 

Koperasi Simpan  Pinjam 

(KSP) Bhayangkara Grogol Kediri 

merupakan  salah  satu  lembaga 

keuangan yang berfungsi sebagai 

penghimpun dana masyarakat serta 

menyalurkannya kembali dalam 

bentuk pinjaman atau sering disebut 

dengan istilah kredit. Anggota KSP 

Bhayangkara Grogol Kediri per 31 

Oktober 2017 yaitu berjumlah 

kurang lebih 3000 nasabah. Kredit 

yang banyak diminati oleh nasabah 

KSP Bhayangkara adalah kredit 

konsumtif. 

Masalah  keamanan  atas  

kredit  yang diberikan  merupakan  

masalah  yang  harus diperhatikan  

oleh  koperasi,  karena  adanya 

resiko  yang  timbul  dalam 

pemberian kredit,  maka diperlukan  

suatu  pengendalian  internal yang  

dapat  menunjang  efektivitas  sistem 

pemberian  kredit.  Dengan  

terselenggaranya pengendalian  

internal  yang  memadai  dalam 

bidang  perkreditan,  berarti  

menunjukkan  sikap kehati-hatian 

dalam koperasi tersebut. 

Pengendalian internal merupakan 

suatu sistem yang dibuat untuk 

memberi jaminan keamanan bagi 

unsur-unsur yang ada dalam 

koperasi. Adanya pengendalian  

internal di  KSP Bhayangakara 

Grogol Kediri,  maka  diharapkan 

seluruh  aktivitas  dapat  berjalan  

sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  

yang  telah  ditetapkan sebelumnya.   

Melihat  betapa  pentingnya  

penerapan prosedur  pemberian  

kredit  yang  baik guna menilai 

pengendalian internal tersebut,  maka  

penulis  tertarik  untuk  mengangkat 

judul  tentang  “Prosedur  

Pemberian  Kredit  Untuk Menilai 

Pengendalian Internal Pada  

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Bhayangkara Grogol Kediri”. 

 

Rumusan Masalah 

a. Bagaimana prosedur pemberian 

kredit pada Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Bhayangkara 

Grogol Kediri? 

b. Bagaimana pengendalian internal 

pada Koperasi Simpan Pinjam 
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(KSP) Bhayangkara Grogol 

Kediri?  

Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prosedur 

pemberian  kredit  yang 

diterapkan di Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Bhayangkara 

Grogol Kediri. 

b. Untuk mengetahui pengendalian 

internal pada Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Bhayangkara 

Grogol Kediri. 

 

II. METODE 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan oleh penulis adalah 

penelitian deskriptif. Jenis penelitian 

ini digunakan untuk menjawab dari 

pertanyaan peneliti yang terdapat 

pertanyaan “bagaimana”. 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu 

bentuk penelitian yang digunakan 

untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada. 

 

Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran 

peneliti merupakan instrumen kunci 

utama dalam mengungkapkan makna 

dan sekaligus sebagai alat 

pengumpul data. Dalam penelitian 

ini, peneliti terjun langsung ke KSP 

Bhayangkara Grogol Kediri untuk 

melakukan wawancara dan 

mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan mengenai prosedur 

pemberian kredit untuk menilai 

pengendalian internal di koperasi. 

 

Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian pada 

Koperasi Simpan Pinjam 

Bhayangkara Grogol Kediri di Ruko 

Rimang Kecamatan Grogol 

Kabupaten Kediri. Letak KSP 

Bhayangkara Grogol Kediri yang 

strategis berada di pusat 

perekonomian Grogol Kediri. 

 

Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat empat 

tahap penelitian, yaitu : 

1. Tahap Prapenelitian 

Di dalam tahap ini peneliti 

menyerahkan surat izin dari 

LPPM Universitas Nusanatara 

PGRI Kediri untuk diajukan pada 

pimpinan koperasi yang akan 

diteliti. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Peneliti melakukan wawancara 

kepada bagian kredit untuk 

memperoleh data atau informasi 
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yang diperlukan berkenaan 

dengan prosedur pemberian 

kredit pada KSP Bayangkara 

Grogol Kediri. 

3. Tahap Analisis Data 

Peneliti dalam tahapan ini 

melakukan serangkaian proses 

analisis data kualitatif sampai 

pada interpretasi data-data yang 

telah diperoleh sebelumnya.  

4. Tahap Penyusunan 

Pada tahap ini peneliti 

melakukan konsultasi dan 

pembimbingan dengan dosen 

yang telah ditentukan untuk 

menyempurnakan penyusunan 

laporan hasil penelitian. 

 

Sumber Data 

Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diambil 

langsung dari koperasi melalui 

wawancara dengan pihak koperasi. 

Sedangkan data sekunder meliputi 

buku-buku, literatur dan bacaan. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut Anwar Sanusi 

(2014:111), Observasi 

merupakan cara pengumpulan 

data melalui proses pencatatan 

perilaku subjek (orang), objek 

(benda) atau kejadian yang 

sistematik tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu-individu yang 

diteliti.  

2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013:231), 

Wawancara adalah suatu teknik 

pengumpulan data apabila 

penenliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit 

atau relatif kecil. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2015:240), 

“dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlaku”. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan 

atau gambaran. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang ada 

dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan atau 

keterangan mengenai prosedur 

pemberian kredit dan pengendalian 
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internal, kendala yang dialami dalam 

pemberian kredit, upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut dan kemudian peneliti 

melakukan perbandingan antara 

prosedur pemberian kredit pada KSP  

Bhayangkara Grogol Kediri dan teori 

yang berkaitan dengan prosedur 

pemberian kredit, apakah sudah 

sesuai atau belum. 

 

Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini peneliti 

menguraikan tentang hasil 

pengumpulan data dengan 

menggunakan triangulasi. Menurut 

Sugiyono (2015:241), “Triangulasi 

diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada”.  

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Penelitian 

1. Prosedur Pemberian Kredit 

pada KSP Bhayangkara Grogol 

Kediri 

KSP Bhayangkara 

merupakan salah satu Koperasi di 

Kediri tepatnya di Ruko Rimang 

Kecamatan Grogol yang 

menyalurkan kredit untuk Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Dimana pada Koperasi Simpan 

Pinjam Bhayangkara Kediri 

terdapat dua  jenis penyaluran 

kredit, yaitu kredit modal dan 

kredit konsumsi. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam 

mengevaluasi prosedur pemberian 

kredit pada KSP Bhayangkara 

Kediri adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi yang Terkait dalam 

Pemberian Kredit 

Fungsi yang terkait 

dalam proses pemberian 

kredit pada KSP Bhayangkara 

Kediri terdiri dari bagian 

kasir dan petugas resort 

lapangan. 

b. Dokumen yang Digunakan 

dalam Pemberian Kredit 

Dalam proses 

pemberian kredit KSP 

Bhayangkara Grogol Kediri 

menggunakan beberapa 

dokumen untuk persyaratan 

dan juga sebagai suatu arsip 

antara lain FPK (Formulir 

Permohonan Kredit), SPK 

(Surat Perjanjian Kredit), 

Kartu Pinjaman dan Kartu 

Simpanan. 
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c. Catatan yang Digunakan 

dalam Pemberian Kredit 

Dalam penyaluran 

kredit memerlukan catatan 

yang digunakan sebagai bukti 

transaksi pada saat itu juga. 

Catatan akuntansi yang 

digunakan antara lain Buku 

Besar, Jurnal Pengeluaran 

Kas dan Kwitansi. 

d. Jaringan Prosedur yang 

Membentuk Prosedur 

Pemberian Kredit pada KSP 

Bhayangkara Grogol Kediri 

1) Prosedur Permohonan 

Kredit 

Permohonan kredit 

merupakan suatu tahap 

awal dari serangkaian 

keseluruhan prosedur 

pemberian kredit. Adapun 

prosedur pemberian kredit 

yang dilakukan oleh KSP 

Bhayangkara sebagai 

berikut : 

a) Calon nasabah 

terlebih dahulu 

mengetahui 

persayaratan kredit 

yang telah ditetapkan 

oleh pihak koperasi. 

b) Calon nasabah 

mengisi formulir 

pengajuan kredit yang  

diberikan oleh bagian 

kasir yang dilampiri 

dengan persayaratan 

kredit. 

c) Formulir pengajuan 

kredit dan persyaratan 

kredit diperiksa oleh 

bagian kasir. Dan 

apabila sudah 

lengkap, akan 

diserahkan kepada 

petugas resort 

lapangan. 

2) Keputusan atas 

Permohonan Kredit 

Pada tahap ini 

petugas resort lapangan 

yang berwenang untuk 

memberikan keputusan 

berupa menyetujui 

maupun menolak 

permohonan kredit.  

3) Prosedur Pencairan 

Kredit 

Pada tahap ini 

apabila kredit disetujui, 

maka bagian sekertaris 

akan membuatkan kartu 

pinjaman kredit, 

kemudian di otorisasi ke 

bagian kasir untuk 

kwitansi sebagai bukti 
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bahwa kredit sudah 

direalisasi kepada 

nasabah.  

2. Pengendalian Internal 

Pemberian Kredit KSP 

Bhayangkara Grogol Kediri 

Untuk dapat memantau 

kredit yang disalurkan oleh KSP 

Bhayangkara terdapat beberapa 

unsur pokok dalam pengendalian 

internal perkreditan antara lain 

sebagai berikut : 

a. Struktur Organisasi yang 

Memisahkan Tanggung 

Jawab Fungsional Secara 

Tegas 

Struktur organisasi 

merupakan rerangka 

(framework) pembagian 

tanggung jawab fungsional 

kepada unit-unit organisasi 

yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan. 

Pada KSP Bhayangkara 

prosedur pemberian kredit 

hanya melibatkan beberapa 

bagian fungsi, yaitu Bagian 

Kasir, Bagian Admin dan 

Petugas Resort Lapangan. 

b. Sistem Wewenang dan 

Prosedur Pencatatan yang 

Memberikan Perlindungan 

yang Cukup terhadap Aset, 

Utang, Pendapatan dan Beban 

Dalam suatu 

organisasi setiap transaksi 

kredit yang diberikan atas 

dasar otorisasi pihak yang 

berwenang yaitu petugas 

resort lapangan untuk 

menyetujui terjadinya 

transaksi kredit tersebut.  

Sebagai contoh bagian 

Kasir memberikan otorisasi 

kepada Petugas Resort 

Lapangan untuk melakukan 

pengecekan kendaraan milik 

calon nasabah dan 

pengambilan keputusan 

kredit., Petugas Resort 

Lapangan memberikan 

otorisasi kepada Bagian 

Admin untuk membuat surat 

perjanjian kredit apabila 

kredit tersebut disetujui, 

Bagian Admin memberikan 

otorisasi kepada Bagian Kasir 

untuk proses pencairan kredit. 

c. Praktik yang Sehat dalam 

Melaksanakan Tugas dan 

Fungsi Setiap Unit Organisasi 

Pembagian tanggung 

jawab fungsional dan sistem 

wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah 
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ditetapkan tidak akan 

terlaksana dengan baik jika 

tidak diciptakan cara-cara 

untuk menjamin praktik yang 

sehat dalam pelaksanaan 

pemberian kredit. Adapun 

cara-cara yang dilakukan oleh 

KSP Bhayangkara dalam 

menjamin adanya praktik 

perkreditan  yang sehat antara 

lain sebagai berikut : 

1) Penggunaan formulir 

bernomor urut cetak 

yang pemakaiannya 

harus dipertanggung 

jawabkan oleh yang 

berwenang.  

2) Pemeriksaan kredit 

dilakukan setiap satu 

bulan sekali dengan 

melihat buku besar 

yang berisi catatan 

kelancaran pembayaran 

angsuran. 

3) Dibentuknya tim 

pengendalian internal 

yaitu pengawas yang 

bertujuan untuk 

menjamin praktik yang 

sehat terhadap 

pemberian kredit 

kepada nasabah. 

4) Secara periodik 

diadakan pencocokan 

fisik aset dengan 

catatannya. 

d. Karyawan yang Mutunya 

Sesuai Tanggung Jawabnya 

Dalam suatu 

organisasi karyawan 

merupakan unsur sistem 

pengendalian internal yang 

paling penting. Pada KSP 

Bhayangkara dalam 

pemberian kredit, perlu 

adanya penambahan fungsi 

yang terkait agar dalam 

menjalankan tugas dan 

wewenangnya lebih 

bertanggung jawab serta 

dapat manaikkan mutu atau 

kualitas karyawan.  

 

Pembahasan  

1. Analisa Prosedur Pemberian 

Kredit pada KSP Bhayangkara 

Grogol Kediri 

Prosedur pemberian kredit 

yang diterapkan oleh KSP 

Bhayangkara belum sesuai 

dengan prosedur pemberian kredit 

yang ditetapkan oleh Kasmir 

(2012:95)  yang berkaitan dengan 

analisis kredit 5C diantaranya 

Character (Watak), Capacity 
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(Kemampuan), Capital (Modal), 

Collateral (Jaminan), Condition 

(Kondisi) dan 7P diantaranya 

Personality (Kepribadian), Party 

(Penggolongan), Purpose 

(Tujuan), Prospect (Gambaran 

Masa depan), Payment 

(Pengembalian Kredit), 

Profitability (Pemerolehan Laba) 

dan Protection (Perlindungan). 

Analisis kredit yang diterapkan 

oleh KSP Bhayangkara Grogol 

Kediri hanya menekankan pada 

Collateral (Jaminan) yang 

dijadikan sebagai salah satu 

persyaratan kredit. Apabila 

jaminan tersebut dinyatakan 

layak, maka kredit dapat dicairkan 

atau direalisasikan kepada 

nasabah. Adapun prosedur 

pemberian kredit yang diterapkan 

oleh KSP Bhayangkara  sebagai 

berikut : 

a. Fungsi yang terkait dengan 

pemberian kredit pada KSP 

Bhayangkara KSP 

Bhayangkara antara lain 

bagian kasir, sekertaris, 

pengawas dan petugas resort 

lapangan. Namun dalam 

proses pemberian kredit, pada 

KSP Bhayangkara hanya 

melibatkan bagian kasir, 

petugas resort lapangan dan 

bagian admin.  

b. Pada KSP Bhayangkara 

dokumen-dokumen yang 

digunakan pada pemberian 

kredit terdiri FPK (Formulir 

Permohonan Kredit), SPK 

(Surat Perjanjian Kredit), 

Kartu Pinjaman dan Kartu 

Simpanan. 

c. Pada KSP Bhayangkara 

catatan-catatan yang 

digunakan terdiri dari buku 

besar, jurnal pengeluaran kas 

dan kwitansi. Buku Besar  

digunakan untuk mencatat 

mencatat semua transaksi atas 

pemberian kredit nasabah 

ataupun pembayaran 

angsuran kredit yang 

dilakukan secara manual. 

Jurnal Pengeluaran Kas 

digunakan rekapitilasi atas 

semua transaksi pengeluaran 

kas. Dan kwitansi digunakan  

sebagai bukti transaksi yang 

mencatat nominal uang yang 

dicairkan kepada nasabah. 

d. Pada KSP Bhayangkara 

prosedur pemberian kredit 

yang digunakan sudah sesuai 

dimana dalam pemberian 

kredit meliputi prosedur 
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permohonan kredit, 

keputusan atas permohonan 

kredit dan prosedur pencairan 

kredit.  

2. Analisa Pengendalian Internal 

pada KSP Bhayangkara Grogol 

Kediri 

Pengendalian intern yang 

diterapkan pada KSP 

Bhayangkara sudah sesuai dengan 

merujuk pada teori menurut 

Mulyadi (2016:130) menyatakan 

bahwa unsur sistem pengendalian 

internal sebagai berikut : 

a. Dalam struktur organisasi 

pada perusahaan belum sesuai 

dengan job description, 

namun terdapat beberapa 

jabatan yang merangkap 

fungsi tertentu, seperti bagian 

kasir dan bagian bendahara 

merangkap bagian realisasi 

kredit, bagian admin dan 

bagian sekertaris merangkap 

bagian administrasi kredit. 

b. Dalam sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang 

memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap 

kekayaan, utang, pendapatan 

dan biaya dapat disimpulkan 

bahwa sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan belum 

sesuai dengan job 

description. Dimana KSP 

Bhayangkara mengeluarkan 

formulir yang merupakan 

suatu media yang digunakan 

untuk merekam penggunaan 

otorisasi dari pihak koperasi 

itu sendiri. Sebagai contoh 

bagian kasir memberikan 

otorisasi kepada petugas 

resort lapangan untuk 

melakukan pengecekan fisik 

kendaraan yang dijadikan 

sebagai jaminan sekaligus 

memberikan keputusan kredit 

apakah kredit itu diterima 

atau ditolak, kemudian 

petugas resort lapangan 

memberikan otorisasi 

kembali ke bagian kasir untuk 

merealisasikan kredit, bagian 

kasir memberikan otorisasi 

kepada bagian sekertaris 

untuk menyiapkan kartu 

pinjaman. 

c. Praktik yang sehat dalam 

melaksanakan tugas dan 

fungsi pada KSP 

Bhayangkara sudah sesuai. 

Namun perlu ditingkatkan 

karena semua jenis informasi 

yang digunakan masih  

bersifat manual sehingga 
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setiap fungsi akan kesulitan 

untuk melihat secara 

langsung penyaluran kredit di 

koperasi. Selain itu 

pemeriksaan intern dilakukan 

oleh pengawas. 

d. Karyawan yang mutunya 

sesuai dengan tanggung 

jawabnya pada KSP 

Bhayangkara sudah sesuai, 

untuk itu perlu ditingkatkan 

lagi supaya prisip kehati-

hatian dan ketelitian untuk 

menilai analisis kredit lebih 

baik sehingga risiko kredit 

macet bisa dihindari. Selain 

itu pada KSP Bhayangkara 

dalam praktik pencairan 

kredit, perlu adanya 

penambahan fungsi yang 

terkait sekaligus diberikan 

arahan, pelatihan dan training 

kembali agar dalam 

menjalankan tugas dan 

wewenangnya lebih 

bertanggung jawab sehingga 

menghasilkan output yang 

berkualitas. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian 

pada KSP Bhayangkara Grogol 

Kediri, maka dapat disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan penerapan 

sistem pemberian kredit sudah 

berjalan cukup efektif. Berikut hal-

hal yang dapat disimpulkan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Pada KSP Bhayangkara Grogol 

Kediri menggunakan beberapa 

dokumen yang terkait dengan 

pemberian kredit, diantaranya 

yaitu FPK (Formulir Permohonan 

Kredit), SPK (Surat Perjanjian 

Kredit), Kartu Pinjaman dan 

Kartu Simpanan apabila ada 

nasabah yang ingin menabung. 

2. Pada KSP Bhayangkara Grogol 

Kediri dalam sistem 

pengendalian internal sudah 

sesuai, namun terdapat beberapa 

perangkapan tugas seperti bagian 

kasir merangkap sebagai 

bendahara yang bertugas 

menangani realisasi kredit dan 

bagian sekertaris merangkap 

sebagai admin yang bertugas 

menangani administrasi kredit. 

Dampak yang ditimbulkan dari 

perangkapan tugas tersebut 

antara lain dapat menyebabkan 

penggunaan aset instansi untuk 

kepentingan pribadi dan juga 

dikhawatirkan adanya 

penyalahgunaan jabatan. 

Rekomendasi yang perlu 
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dilakukan adalah dengan 

memberikan kebijakan baru 

terkait dengan larangan rangkap 

jabatan. Kecuali apabila pihak 

yang bersangkutan sedang dalam 

keadaan yang sangat mendesak. 
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