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ABSTRACK

Nowday economy condition especially in world of banking in is having a crises wich one of the factor is a
lot of stucked credit as a caution of bad managing credit, because of that, examining sytem to the credit
given becomes a very important thingmore over if it can be added of intern examining. The goal of the
intern examining is to know, how’s the bank condition is it healty, healty enaogh, less healty or un healty
based on the govermenth rules trought Indonesian Banking constitution.
The problem of this research are how are the influence of intern examining to the control efektivity of
credit given at PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. at the regional office I medan.
The objective of this research is to evaluate the influence of intern examining on control activity of credit
given by PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. at the regional office I Medan and whitch factor the is most
dominan. Theory was used in this research is Services Marketing Management which related to Intern
Examining ang Controlling Ctredit Given. The Method is used is this research is quantitative description,
where the variable that is examining by the rating scale, the technic of collecting data whit questioners,
interviews and documentation study. While, the analysis method that is used in this research in Multiple
Linear Regression. Sample in this research is 56 responden. The character of this research is explanatory
which supported by the survey method. Overall this research conclution is that intern examining has
influence to controlle efectivity credit given whit level significant 5% had point0,552 it means 55,2%
intern examining to the controlling to the controlling efectivity credit given while another 44,8% was
influence by other factor that not observed. The factor which dominantly influence the intern examining is
equipment file and documents.

Keywords : Examining Intern, The Credit Controlling

PENDAHULUAN
Dewasa ini pemerintah Indonesia

sedang giat-giatnya melakukan
pembangunan diberbagai bidang, hal
tersebut merupakan usaha pemerintah untuk
menciptakan masyarakat yang adil dan
makmur yang merupakan cita-cita Bangsa
Indonesia. Salah satu usaha pemerintah
adalah dalam bidang perekonomian dengan
ditunjang oleh perbankan yang sehat dan
kuat. Dalam hal ini pemerintah mengelola

sektor-sektor yang dianggap vital khususnya
dalam bidang perbankan bagi majunya roda
pembangunan ekonomi, yaitu dengan
menyediakan jasa perkreditan bagi
masyarakat.

Bank didalam menjaga kelangsungan
hidupnya adalah dengan usaha untuk
mencapai keuntungan. Dengan kata lain
pendapatan bank harus lebih besar dan pada
biaya yang dikeluarkan. Bank adalah
lembaga keuangan yang mempunyai tugas
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pokok menghimpun dana masyarakat dalam
bentuk giro, deposito, maupun tabungan dan
menyalurkan kembali ke masyarakat dalam
bentuk kredit serta jasa-jasa perbankan
lainnya. Fungsi pertama dari bank adalah
memperoleh dan mempelajari data tentang
sumber-sumber uang dan berusaha menarik
sumber itu ke dalam bank.

Masalah-masalah inilah yang menjadi
dilema dalam sebuah perusahaan perbankan
dimana mereka harus mencari keuntungan
dengan cara menyalurkan dana yang
berlebih ke masyarakat dalam bentuk kredit
dan nasabah pun tidak berpikir panjang
untuk kredit yang mereka ambil dengan
ketentuan-ketentuan tertentu. Sehingga
dalam proses pemberian kredit kepada
nasabah perlu dibentuk suatu tim
pemeriksaan interen kredit agar apa yang
menjadi tujuan kredit tersebut dapat
tercapai. Masalah Perkreditan di negara kita
merupakan suatu dilema dalam kehidupan
perbankan dan masyarakat yang terkena
imbasnya. Seperti di ketahui Non
Performing Loan (NPL) Bank Mandiri
sebesar 24,6 % per 30 Juni 2005 adalah
merupakan sebuah tantangan bagi PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk. untuk tetap
menjalankan fungsi intermediasi namun
dengan tetap menjalankan prinsip kehati--
hatian (prudent).Dalam kenyataannya bank
adalah sebuah lembaga yang bertujuan
mendapatkan keuntungan yang diperoleh
dari bunga dalam bentuk jasa perbankan
lainnya yang termasuk didalamnya adalah
perkreditan, dimana bank sebagai lembaga
keuangan memperoleh keuntungan yang
besar justru dari pendapatan bunga kredit.
(info Bank Mandiri 2004-2005 Namun
Krisis Ekonomi saat ini telah menyebabkan
tidak berjalannya pengawasan yang baik
pada perbankan itu sendiri maupun ditingkat
pemerintahan yaitu adanya budaya KKN,
dan sebagainya.

Manajemen PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. harus yakin bahwa semua
prosedur dan kebijakan yang telah
ditetapkan dapat dilaksanakan sebagai mana
mestinya.Namun pelaksanaan sistem
pengendalian interen ini belumlah dapat
dikatakan memadai apabila tidak ada suatu
bagian yang sifatnya independen yang
bertugas mengawasi pelaksanaan dari sistem
pengendalian tersebut, bagian inilah yang
disebut sebagai Pemeriksaan Interen yang
merupakan unsur dari pada sistem yang
memadai.

Fungsi pemeriksaan interen ini sangat
berguna, karena berfungsi untuk menilai
prosedur keuangan dan sistem pengendalian
interen secara berkala, mengikhtisarkan
hasil-hasil pemeriksaanya, membuat saran-
saran perbaikan serta memberikan laporan
kepada pimpinan yang menjadi dasar dalam
pengambilan keputusan.

Berdasarkan identifikasi masalah
yang telah disebutkan diatas, maka tujuan
dari penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui dan

menganalisis pengaruh pelaksanaan
pemeriksaan interen terhadap efektivitas
pengendalian pemberian kredit pada PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor
Wilayah I Medan.

2. Untuk mengetahui faktor mana
yang paling dominan dari pemeriksaan
interen yang dilakukan PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk. terhadap
efektivitas pengendalian pemberian
kredit.

TINJAUAN PUSTAKA
Secara umum pemeriksaan interen

adalah fungsi penilaian yang bebas
(independen) yang dilakukan oleh pegawai
perusahaan yang bersangkutan.Penilaian
disini meliputi seluruh aktivitas perusahaan
termasuk penelitian terhadap struktur
organisasi, rencana-rencana, kebijakan,
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prestasi pegawai, ketaatan terhadap
prosedur, dan sebagainya.

Menurut Kasmir (2004) untuk
menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat
dari berbagai segi.Penilaian ini bertujuan
untuk menentukan apakah bank tersebut
dalam kondisi yang sehat, cukup sehat,
kurang sehat dan tidak sehat.Bagi bank yang
sehat agar tetap mempertahankan
kesehatannya, sedangkan bagi bank yang
sakit untuk segera mengobati penyakitnya.
Bank Indonesia sebagai pengawas dan
pembina bank dapat memberikan arahan
atau petunjuk bagai mana bank tersebut
harus dijalankan atau bahkan kalau perlu
dihentikan kegiatan operasinya.

Dari uaraian-uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pemeriksaan internal
mencakup pemeriksaan dan penilaian
terhadap seluruh aktivitas yang ada dalam
perusahaan, jadi meliputi pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan manajemen,
pemerikasaan ketaatan, pemeriksaan
opersional, maupun pemeriksaan atas sistem
pengendalian interen. Kelima pemeriksaan
ini akan penulis uraikan dilihat dari
penilaian objek yang diperiksa.
1. Pemeriksaan Keuangan (Financial

Auditing) menelaah dan mengevaluasi
kelayakan apakah laporan keungan
menyajikan posisi keuangan dan hasil
operasi perusahaan secara tepat.
Pemeriksaan ini menitik beratkan pada
bukti pendukung (evidence) yang terdiri
dari catatan-catatan atau bukti
pembukuan.

2. Pemeriksaan Manajemen (Management
Auditing) menekankan pada kualitas,
kemampuan ataupun prestasi pads
manajer dalam mengelolal perusahaan,
hal yang mana biasanya diukur dengan
berhasil tidaknya mencapai tujuan
perusahaan yang telah ditetapkan.

Pengendalian interen, perlu

ditekankan bahwa meskipun ia merupakan
bagian dari pemeriksaan interen yang
dilakukan, tetapi sebenarnya pemeriksaan
interen tersebut dilakukan secara benar
sehingga hasil yang diharapkan dapat
berjalan dengan semestinya.
3. Pemeriksaan Ketaatan (Complience

Audit)Menelaah dan mengevaluasi
ketaatan perusahaan terhadap hukum
yang berlaku, pemerintah, kontrak-
kontrak, kewajiban-kewajiban terhadap
pihak ketiga lainnya. Misalnya
pemerikssanterhadap seseorang yang
wajib pajak untuk memastikan apakah dia
telah mematuhi undang-undang
perpajakan yang berlaku. Jadi
pemeriksaan ketaatan di maksudkan
untuk mempertimbangkan apakah klien
telah mengikuti prosedur atau peraturan
tertentu yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang.

4. Pemeriksaan Operational (Operational
Audit) Memeriksa kehematan efisiensi
dan efektivitas dan menilai apakah cara-
cara pengelolaan yang diterapkan dalam
kegiatan tersebut sudah berjalan dengan
baik, dengan perkataan lain untuk
mengamati dan menilai kegiatan yang
melatar belakangi bukti-bukti yang
diperoleh.

Untuk lebih jelasnya, misalnya
pemeriksaan yang dilakukan dengan
mengevaluasi semua transaksi. Jadi tekanan
pemeriksaan operasional tidak hanya
berkisar pada masalah-masalah keuangan
belaka akan tetapi juga mencakup masalah
diluar keuangan.
5. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian

Interen (Internal Control
Audit)Menelaah dan mengevaluasi
pengendalian interen yang ada. Khusus
untuk pemeriksaan Sistem dalam rangka
pelaksanaan internal control secara
keseluruhan. Misalnya pemeriksaan
interen terhadap pengendalian interen
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setoran tunai, mendeteksi adanya
kelemahan dalam mutasi transaksi
tersebut, mencari upaya
penanggulangannya dan mencari
alternatif usaha untuk meningkatkan
efektivitas semua transaksi serta
mengembangkan rekomendasi bagi
penanggulangan kelemahan dan prestasi
kerja.

Pengawasan pemeriksaan interen
yang baik menurut Rivai (2006) harus
memiliki kemampuan dalam arti handal dan
dapat menjamin bahwa dalam penyaluran
perkreditan dapat dicegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang oleh dan dari
berbagai pihak yang dapat merugikan bank
yang menyebabkan terjadinya praktek
pemberian kredit yang tidak sehat.

Pengertian sistem pengendalian
interen menurut AICPA (American Institute
Certified Public Accountant)adalah sebagai
berikut : Meliputi struktur organisasi dan
segala cara-cara serta tindakan-tindakan
dalam suatu perusahaan yang Baling
dikoordinasikan yang dimaksud untuk
mengamankan hartanya, menguji ketelitian
dan kebenaran data akuntansinya,
meningkatkan efisiensi operasinya, serta
mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang telah digariskan oleh
pimpinan perusahaan.

Dari pengertian Sistem Pengendalian
Interen, Judisseno (2002) menyimpulkan
bahwa tujuan utama dari sistem
pengendalian interen adalah :
1. Mengamankan harta perusahaan

Harta perusahaan perlu diamankan dari
segala kemungkinan yang akan merugikan
perusahaan, berupa pencurian,
penyelewengan, kecurangan dan lain-lain,
baik secra fisik maupun secara admistratif.
Contohnya lalah pengamanan benda pos
dan materai dengan menyimpannya
didalam tempat yang tidak lembab dan
urutan penyimpanan sesuai dengan yang
telah ditetapkan.

2. Menguji ketelitian dan kebenaran
data akuntasi perusahaan. Contoh
:menguji kebenaran persediaan benda
pos dan materai dari buku persediaan
disamping dengan dilakukannya
perhitungan fisik.
Informasi yang keluar dari catatan
akuntansi dalam keuangan dan laporan

manajemen yang berisi antara lain
informasi akuntasi manajemen harus
dipercaya, tidak menyesatkan dan dapat
diuji kebenarannya. Catatan akuntansi
harus terus-menerus diuji coba (internal
cek) agar kebenaran data akuntansi dapat
dipertabankan.untuk dapat melakukan uji
coba, maka perlu dipisahkan berbagai
fungsi yang ada dalam struktur organisasi
perusahaan terutama yang meyangkut
suatu transaksi keunagan.

3. Meningkatkan efisiensi
perusahaan
Dengan digunakannya berbagai metode
dan prosedur untuk mengendalikan biaya
yaitu dengan menyusun budget, biaya
standar akan menjadi alat yang efektif
untuk mengendalikan biaya
dengantujuan akhir menciptakan
efisiensi.

4. Ketaatan pada
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah
digariskan oleh pimpinan perusahaan
Kebijaksanaan pimpinan yang telah
ditetapkan dengan surat keputusan, juga
merupakan alat pengendalian yang
penting dalam perusahaan didalam
perusahaan yang harus dijalankan oleh
setiap perusahaan. Contoh : prosedur
penjualan dilakukan sesuai dengan
kebijakan penjualan yang ditetapkan
perusahaan.

Menurut Hasibuan (2001)
menyatakan "Kredit berasal dari kata. Italia,
credereyang artinya kepercayaan, yaitu
kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya
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akan mengembalikan pinjamannya beserta
bunganya sesuai dengan perjanjian denga
kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor
percaya bahwa kredit All tidak akan macet".

Menurut Judisseno (2002)
menyatakan "Kredit berasal dari kata
credereyang artinya kepercayaan, sehingga
orang yang mendapat kredit adalah orang
yang menerima kepercayaan dari pihak
kreditor, tentunya setelah dilakukan
penilaian atas kemampuan dan niat baiknya.
Orang yang menerima kepercayaan tersebut
biasa disebut sebagai debitor".

Sedangkan menurut Ali (2004)
"Kredit adalah penyediaan uang atau
taguhan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan dan
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian
bungaserta pemberian imbalan atau
pembagian hasil keuntungan".
METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini
digunakan deskriptif kuantitatif.Jenis
penelitian yang dilakukan adalah studi kasus
dan sifat penelitian adalah deskriptif
eksplanatory.

Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pegawai Unit CLPC yang ada di PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor
Wilayah I Medan berjumlah 56 pegawai.
Jenis sumber data yang digunakan :

1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini
adalah berupa hasil wawancara, dan
kuisioner yang telah diisi oleh
responden yaitu pegawai di Unit
CLPC PT. Bank Mandiri (Persero)
Tbk. Kantor Wilayah I Medan.

2. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini
adalah dokumen-dokumen berupa
sejarah berdirinya Bank Mandiri,

struktur organisasi dan dewan
komisaris, peraturan perkreditan dan
peraturan-peraturan mengenai Bank
Mandiri (Persero) Tbk Kanwil I Medan.

Alat uji yang digunakan untuk
analisis penelitian ini adalah Uji Regresi
Linear Berganda (Multiple Regression
Analysis),untuk menguji pengaruh
pemeriksaan interen terhadap efektivitas
pengendalian pemberian kredit.Analisis
Regresi Berganda digunakan dalam
penelitian ini karena variabel terikat yang
dicari untuk menjelaskan hipotesis dilihat
dari satu variabel bebas atau variabel
penjelas.

Sugiyono (2003), menyatakan bahwa
regresi linear berganda digunakan oleh
peneliti, bila peneliti bermaksud
meramalkan keadaan (naik turunnya)
variabel dependen, bila ada dua atau lebih
variabel independen sebagai faktor prediktor
dimanipulasi (dinakturunkan mlainya).Jadi
analisis regresi berganda dilakukan bila
jumlah variabel independennya minimal 2.

Selanjutnya Supranto (2001),
menyatakan bahwa untuk meramalkan Y
apabila semua variabel bebas diketahui,
maka kits dapat mempergunakan persamaan
regresi linear berganda. Hubungan Y dan
XI,X2,…XKIadalah sebagai berikut:
Y = bo + b1X1i+b2X2i++bkXki + £i

X = Subjek dalam variabei dependen yang
diprediksi

bo,bi,b2,b3dan £I = pendugaan atas bo,b1,
b2,b3dan£

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prinsip Pengelolaan Kredit Bank

Alas dasar Undang-Undang RI
Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
mengenai perbankan, yang diartikan sebagai
"kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjan antara bank dengan pihak
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lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga (bagi bank
umum atau bank konvensionl) Berta
pembagian imbalan atau bagi hasil keuntungan
(bagi bank atas dasar syariah)- Termasuk pula
dalam pengertian mengenai kredit ini adalah
pemberian surat berharga nasabah yang
dilengkapi dengan Note Purchase Agreement
(NPA) dan pengambilalihan tagihan dalam
rangka kegiatan anjak piutang.

Dengan demikian dalam pengertian
mengenai "kredit" itu tercakup beberapa
unsur didalamnya, diantaranya : unsur
penyediaan uang atau talnhan yang dapat
dipersamakan dengan itu; unsur kewajiban
pengembalian kembali kredit atau tagihan;
unsur jangka waktu pengembalian kredit atau
tagihan; unsur pembayran bunga; dan usur
adanya perjanjian kredit.

B. Sistem Pengendalian Interen
Pemberian Kredit

Untuk mencapai tujuan dan sasaran
dalam pemberian kredit khususnya pemberian
kredit kepada nasabah retail market, Bank
Mandiri (Persero)Tbk. menetapkan sistem
manajemen perkreditan yang diberlakukan
khusus untuk pengelolaan nasabah retail
dengan memperhatikan dua aspek sekaligus
yaitu pemberian pelayanan yang balk dan
penilaian batas resiko yang wajar bagi bank.

Manajemen perkreditan tersebut meliputi
sistem proses : analisis kredit, persetujuan
kredit, pemantauan nasabah, penyelamatan
kredit, pengendalian kredit, dan pengelolaan
kebijakan dan prosedur kredit. Namun dalam hal
ini penulis hanya membatasi pads sistem kredit
dan persetujuan kredit.
1. Analisis Kredit

Tujuan dari proses analisis kredit adalah
penyediaan sarana analisis kredit yang mantap
dan efisien dalam rangka pengambilan
keputusan kredit yang sehat. Adapun
pelaksanaan proses analisis kredit retail meliputi
4 (empat) langkah kegiatan sebagai berikut :
a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah merupakan
bagian yang sangat penting dan harus dilakukan
pada, permulaan sekali sewaktu proses analisa
kredit, karena apabila data yang di analisis tidak
benar maka hasil analisisnya jugs tidak benar.
Pengumpulan data harus diarahkan pads
pengumpulan informasi yang lengkap, akurat
dan up to daie, dilakukan secara langsung dan
aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data
lainnya. Dalam proses ini ditentukan susunan
rencana pengumpulan data yang antara lain
menetapkan jenis data yang diperlukan, sumber
data dan cara memperolehnya, kemudian
melaksanakan pengumpulan data dan
menyeleksi data yang perlu / tidak perlu. Batas
waktu pengumpulan data untuk pembuatan
Perangkat Aplikasi Kredit (PAK) ditetapkan
maksimal dalam waktu 2 minggu, jika dalam
waktu yang ditetapkan tersebut debitur tidak
dapat melengkapi data yang diminta bank, maka
berkas-berkas permohonan kredit dikembalikan
kepada pemohon kredit.
b. Verifikasi Data

Setelah data yang diperlukan
terkumpul kemudian dilakukan pemeriksaan
setempat (pemeriksaan fisik/OnThe
spot(OTS)),meminta informasikepada Bl/bank
lainnya serta mengecek kepada pembeli,
pemasok dan pesaing. Tujuan dari verifikasi
data adalah untuk menjamin dan meyakini
kebenaran dan keakuratan data atau informasi
yang telah dikumpulkan.Dalam hal im
permintaan informasi kepada pihak
pemasok/pembeli untuk memverifikast
hutang/piutang debitur sulit dilakukan, maka
verifikasi dapat dilakukan bukti-bukti
pembukuan yang ada pada perusahaan
(misalnya voucher/kwitansi/delivery order
(DO) dan sejenisnya).Untuk menilai keuangan
debitur (jumlah, kapan digunakan dan berapa
lama) dan untuk mentlai kemampuan debitur
dalam pembayaran kembali hutang kepada
bank, dengan memproyeksikan perubahan-
perubahan dalam penjulan, pembelian, biaya-
biaya juga arus kas masuk dan arus kas keluar.
c. Evaluasi Kebutuhan Keuangan

Tujuan perhitungan kebutuhan
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keuangan nasabah adalah untuk menentukan
besarnya kredit yang akan diberikan kepada
nasabah. Dalam hal Kl, KMK Atlopend dan
KMK Konstruksi dibuat cash flow untuk
menentukan jumlah kredit, schedule
pemeriksaan / pelunasan kredit, dan jangka
waktu kredit, sementara untuk kredit lainnya
dapat menggunakan perputaran modal kerja.
d. Struktur Fasilitas Kredit

Tujuannya adalah untuk menetapkan
second way outyang memadai dan syarat-
syarat audit lainnya untuk menjamin
kepentingan bank, seperti menetapkan
jenis kredit yang akan diberikan, juga
jaminan yang diperlukan dan kemudian
pengikatan serta penutupan garansinya serta,
menetapkan syarat-syarat kredit.

Empat langkah proses tersebut
dituangkan dalam Perangkat Aplikasi Kredit
(PAK) yang akan digunakan untuk proses
permohonan kredit. Batas waktu proses analisa
kredit sejak data lengkap diterima oleh
pengelola nasabah sampai dengan penyelesaian
PAK maksimal 6 (enam) hari kerja.

Penerima kredit adalah perorangan
maupun badan usaha yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan kredit yang
berlaku untuk kredit yang bersangkutan, seperti
kewajiban menyampaikan fotocopy NPWP, dan
laporan keuangan yang merupkan lampiran SPT
Tahunan Pph (perusahaan) sementara untuk
perorangan tidak wajib melampirkan laporan
keuangan tetapi cukup melampirkan fotocopy
SPT Tahunan Pph yang bertanda terima dari
daerah setempat.

Tanggung jawab dan wewenang
dalam proses analisa kredit tersebut adalah
meliputi pengelola pemasaran, penyelia
pemasaran, penyelia administrasi kredit,
pemimpin cabang, andil pemimpin wilayah,
serta pemimpin wilayah. Adapun lebih
jelasnya sebagai berikut :
a. Pengelola Pemasaran

Setelah menerima surat permohonan
kredit dan surat-surat lainnya nasabah
kemudian memberitahukan kepada unit

administrasi kredit (ADC) dan penyelia
pemasaran tentang pemrosesan permohonan
kredit selanjutnya mengecek apakah nasabah
masuk dalam daftar kredit macet/black
listdan membuat surat penolakan kredit
kepada nasabah dalam hal yang
bersangkutan termasuk dalam daftar kredit
macet/black list. Melakukan pertemuan-
pertemuan nasabah dan melakukan on the
spotdalam rangka pengumpulan data dan
verifikasi dan menilai kewajaran laporan
keuangan yang disampaikan oleh nasabah
yang dituangkan dalam call memo dan
laporan on the spot, yang selanjutnya
menyiapkan/membuat/mengisi Memo
Pengusulan Kredit (MPK), Formuhr
Informasi Pokok (FIP), Formulir Analisa
Keunagan (FAK), Formulir Kunjungan
Setempat (FKS). Melakukan Analisa cash
flow, menilai jumlah kebutuhan pembiayaan
nasabah, menilai taksiran nilai jaminan,
menetapkan uang jaminan, pengikatan dan
syarat-syarat kredit bersamasama penyelia
pemasaran dan jumlah jaminan berikut
pengikatan dengan unit ADC. Bertanggung
jawab penuh atas pembuatan PAK dan
menelaahnya bersama penyelia pemasaran,
meng-up date laporan tanggal review PAK
serta memberikan data yang diperlukan
untuk pembuatan laporan tanggal review
PAK untuk diterukan keunit ADC.

b. Penyelia Pemasaran Cabang
Menelaah laporan bulanan tanggal

review PAK tang dibuat ADC dan pengelola
pemasaran, menelaah Surat penolakan kredit,
memberitahukan pemimpin cabang atas
penolakan kredit, menelaah laporan kunjungan
dan call memo, menelaah PAK bersama-sama
dengan pengelola pemasaran, memantau
pengelola pemaran dalam memproses PAK,
menelaah advice kredit standar yang dibuat oleh
pengelola pemasaran.

c. Penyelia Administarsi Kredit Cabang
(ADC)
Menyampaikan laporan tanggal review

PAK bulanan kepada penyelia PMC untuk
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diteruskan kepada masing-masing pengelola
pemasaran, mengusahakan laporan tanggal PAK
review diatas mendapatkan penjelasan dan oleh
pengelolapemasaran selambat-lambatnya
pada hari ketujuh setiap bulannya,
mengonsolidasikan laporan bulanan tanggal
PAK review dan menyampaikan kepada
pemimpin cabang, mendiskusikan aspek
yuridis mengenai jaminan dan pengikatan
dengan pengelola pemasaran.

d. Pemimpin Cabang
Menelaah laporan bulanan tanggal

PAK review yang dibuat oleh ADC
pengelola pemasaran, meneruskan surat
permohonan kredit kepada pengelola
penyelia pemasaran, menelaah copy-copy
surat penolakan kredit, memantau pengelola
pemasaran dalam memproses PAK dan
menelaah PAK bersama-sama pengelola
pemasaran dan penyelia pemasaran,
mengikuti diskusi-diskusi dalam hal
pemantauan analisa, penentuan jumlah
kebutuhan pembiyaan nasabah, struktur
fasilitas kredit dan pendapatannya,
melakukan on the spot kepada nasabah
tertentu bersama-sama dengan pengelola
pemasaran/penyelia pemasaran.

e. Andil Pemimpin Wilayah
Menerima advis permohonan kredit

nasabah dari kantor cabang menjadi
wewenang kantor wilayah, serta menerima
advis permohonan exeption kredit kantor
cabang yang memerlukan keputusan.

f. Pemimpin Wilayah
Menerima advis permohonan kredit

nasabah dari kantor cabang yang diperlukan
keputusan kantor wilayah, dan menerima

advis permohonan exeption kredit kantor
cabang yang memerlukan keputusan
pemimpin wilayah.
2. Persetujuan Kredit

Persetujuan kredit dapat diartikan
sebagai keputusan dari Kelompok Pemutus
Kredit untuk menempatkan dana dan modal
bank pads aktiva yang berisiko. Oleh karena
itu tujuan kredit harus mencerminkan suatu
peryataan bahwa nasabah yang disetujui
keinginan kreditnya adalah nasabah yang
layak yang meliputi : kelayakan kredit, telah
sesuai dengan kebijakan dan prosedur
pemberian kredit, tidak menyimpang dari
ketentuan-ketentuan limit kredit, telab
dipertimbangkan mengenai keamanan
kreditnya, diputus sesuai dengan
kewenangan memutus kredit.
Analisis Deskripsi Variabel

Pada penelitian ini, variabel terikat
(dependent variabeo yang diamati hanya
sate variabel yaitu efektivitas pengendalian
pemberian kredit dengan tiga variabel bebas
(independent variabel yang terdiri dari
kelengkapan berkas dan dokumentasi, (X1),
standar operation procedur (X2), dan daftar
penilalan (X3).
a. Efektivitas Pengendalian Pemberian

Kredit
Efektivitas pengendalian pemberian

kredit adalah kegiatan bank dalam
melakukan pengawasan jalannya kredit,
apakah kredit berjalan lancar, menghadapi
masalah atau kredit macet, dapat dilihat
pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Tanggapan Responder Terhadap Efektivitas Pengendalian Pemberian Kredit

NO Penyataan
KATEGORI

Total
Responden

SB B CB KB TB
f % f % f % f % f %

1 Pengawasan Pemberian
Kredit

12 3,35 24 10,71 16 7,14 4 1,78 0 0 56

2 Keredit Berjalan Lancar 7 3,12 34 15,17 14 6,25 1 0,44 0 0 56
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3 Keredit Menghadapi
Masalah

16 3,14 19 8,48 20 8,92 0 0 1 0,44 56

4 Kredit Macet 10 4,46 15 6,69 10 4,46 21 9,37 0 0 56

Total 45 16,07 92 41,05 60 26,77 26 11,59 1 0,44 224

Sumber : hasil penelitian 2006 (data diolah)
Berdasarkan data pads Tabel 4.4

diperoleh untuk keseluruhan
pernyataanvariabel efektivitas pengendalian
pemberian kredit sebagian besar
respondermenjawab baik sebesar 41.05%
dan sangat balk 16,07%. Hal ini
menunjukkan bahwa responden telah
metaksanakan pengawasan pemberian kredit
oleh bagian pemeriksa interen kepada pars
nasabah dengan baik, sehingga dapat
dibantu apabila dilapangan ada hal-hal
perkreditan yang perlu dibantu oleh pihak
bank. Tetapi masih ada responden yang
menjawab pengawasan kredit t1dak

diinformasikan ke nasabah yaitu sebesar
11,59% kurang baik dan 0,44% tidak baik,
hat ini harus menjadi perhatian bagi pihak
bank mandiri agar pelaksanaan prosedur
pengawasn kredit hares dijalankan sebagai
mana mestinya.
b. Kelengkapan Berkas dan Dokumentasi

Kelengkapan berkas dan
dokumentasi adalah bank menerima
permohonan kredit dari calon debitur berupa
kelengkapan berkas seperti KTP, Surat
jaminan/agunan, struktur gap, Berta marital
status, dapat dilihat pads Tabel 4.5 berikut
ini :

Tabel 4.5
Tanggapan responder Terhadap Kelengkapan Berkas dan Dokumentasi

NO Penyataan
KATEGORI

Total
Responden

SB B CB KB TB
f % f % f % f % f %

1 Informasi Perkreditan &
Pengawasan

19 5,65 22 6,54 14 4,16 1 0,29 0 0 56

2 Dokumentasi Utama 5 1,48 24 7,14 21 6,25 6 1,78 0 0 56
3 Jenis Kredit 22 6,54 23 6,84 10 2,67 1 0,29 0 0 56
4 Company Profile 9 2,67 10 2,79 21 6,25 17 5,05 0 0 56
5 Strutur Gaji 4 1,19 25 7,44 22 6,54 5 1,48 0 0 56
6 Marital Staus 4 1,19 19 5,65 25 7,44 6 1,78 2 0,59 56

Total 63 18,75
12
3

36,58 113 33,61 35 10,67 2 0,59 336

Berdasarkan data yang diperoleh dan
selanjutnya dilakukan pengotahan untuk
keseluruhan pernyataan kelengkapan berkas
dan dokumentasi diketahui 18,75%
menjawab sangat baik dan 36,58%
menjawab baik. Ini menunjukkan sebagian
besar responden setuju didalam pelaksanaan
pengendalian pemberian kredit terlebih
dahulu diberikan informasi yang jelas

mengenai sistem perkreditan sehingga kredit
yang diambil nasabah bermanfaat bagi
kedua belah pihak.
c. Standard Operatoin Procedure

Standard Operation Procedure adalah
ketentuan dan aturan penyaluran kredit yang
ditentukan oleh pihak bank berupa prosedur,
alokasi serta kebijaksanaanya, dapat difthat
pads Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Standard Operatoin Procedure

NO Penyataan
KATEGORI

Total
Responden

SB B CB KB TB
f % f % f % f % f %

1 Persyaratan PAK 4 1,19 19 5,65 12 3,57 20 5,95 1 0,29 56

2 Besar Plafond Kredit 15 4,46 30 8,92 10 2,97 1 0,29 0 0 56
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3 Alokasi Kredit 3 0,89 30 8,92 10 2,97 1 0,29 0 0 56
4 Pemberian Alokasi

Kredit
5 1,48 14 4,16 14 4,16 15 4,46 8 2,38 56

5 Bankkabel Credit 1 0,29 19 5,65 27 8,03 5 1,48 4 2,19 56
6 Kebijakan Investasi 4 1,19 25 7,44 15 3,46 8 2,38 4 1,19 56

Total 32 9,5 137 40,74 100 29,73 50 14,85 17 5,05 336

Sumber : hasil penelitian , 2006 (data diolah)
Berdasarkan data pada Tabel 4.6

diperoleh untuk keseluruhan pernyataan
variabel Standard Operation
Proceduresebagian besar responden
menjawab prosedur yang ditetapkan bank
mandiri sangat baik yang diterapkan ke
nasabahsebesar 40,74% menjawab baik dan
29,73% cukup baik, menunjukkan
ketentuanketentuan yang ditetapkan bank
mandiri merupakan tolak ukur pengambilan
kredit oleh nasabah, oleh karena itu
sebaiknya dibuat sefleksibel mungkin agar

pars nasabah dapat melakukan sistem
prekreditan dengan baik. Tetapi sebagian
responden beranggapan Standard Operation
Procedureyang ditetapkan bank mandiri ada
sebagian responden yang menjawab kurang
balk sebesar 14,85% dan tidak baik 5,05%
dikarenakan bila prosedur ini dikenakan
kepada nasabah akan mempersulit proses
pengajuan kredit oleh nasabah, dalam hal ini
bank mandiri hares mengambil perhatian
khusus kepada staff pemeriksa interen.

d. Daftar Penilaian
Daftar penilaian adalah penilaian

permohonan kredit talon debitur meliputi

watak, kemampuan permodalan, kapasitas,
kondisi ekonomi, dan agunan, dapat dihhat
pads Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7
Tanggapan Responder Terhadap Daftar Penilaian

NO Penyataan
KATEGORI

Total
Responden

SB B CB KB TB
f % f % f % f % f %

1 Karakter Debitur 5 1,78 30 10,71 18 6,24 3 1,07 0 0 56
2 Kemampuan Finansial

Debitur
5 1,78 21 7,5 17 6,02 16 5,71 1 0,35 56

3 Kemampuan Modal 7 2,5 12 4,28 23 8,21 11 3,92 3 1,07 56
4 Jaminan 22 7,85 25 8,92 8 2,85 1 0,35 0 0 56
5 Kondisi Ekonomi 10 3,75 25 8,92 20 7,14 1 0,35 0 0 56

Total 49 17,66 113 40,33 86 30,69 32 11,4 4 1,42 280

Sumber : hasil penelitian, 2006 (data diolah)
Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh

untuk keseluruhan pernyataan variabel
daftar penilaian diketahui sebagian besar
responder mengakui pentingnya penilaian
karakter nasabah berpengaruh terhadap
pengendalian pemberian kredit sebesar
40,33% menjawab baik dan 30,69%
menjawab cukup, baik. Hal ini menunjukan
pelaksanaan pengendalian pemberian kredit
kepada nasabah memang sangat
diperlukan.Karena dengan adanya daftar
penilaian yang baik, nasabah yang
menghadapi masalah perkreditan dapat

dibantu dan jangan sampai menyebabkan
kredit maces menyebabkan masalah bagi

nasabah, bank dan negara Republik
Indonesia.
Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data
dalam penelitian ini dideteksi dengan
analisis grafik yang dihaslikan melalui
perhitungan SPSS. Hasil pengujian
normalitas dapat diiihat pada Gambar4.1
Berikut :
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Normal P-P Plot crf Regression Standardized Residual

Observed Cum Prob
Sumber : hasil penelitian 2006 (data diolah)

Gambar 4.2. Grafik Uji Normalitas
Santoso (2002) menyatakan bahwa

jika data menyebar disekitar garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonal, maka
model regresi memenuhi asumsi normalitas,
dan sebaliknya apabila data menyebar jauh
dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti
garis diagonal, maka model regresi tidak
memenuhi asumsi-asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk

menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel
independent.Jika terjadi korelasi, maka
terdapat masalah multikolinearitas sehingga
model regresi tidak dapat
digunakan.Berdasarkan basil pengolahan
SPSS atas data yang diperoleh melalui
kuisioner, dapat dilihat pada Tabel
4.16.berikut :

Tabel 4.16. Hasil Uji Multikolinearits

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

Collinearity
Statistics

Model B Std. Error Beta VIF
1 (Constant) 6.156 1.749 3.520 .001

X1 6.22&02 D61 .100 1.012 .316 1.133

X2 .348 .049 .707 7.072 .000 1.160

X3 3.21E-03 .075 .004 1 D43 .966 1.145

a. Dependent Variabel: Y
Dari Tabel di atas dapat dilihat

bahwa angka Variance Inflation Factor
(VIF) lebih kecil dari 5 dan nilai tolerence

disekitar angka 1.Hal ini membuktikan
bahwa model regresi yang digunakan dalam
penelitian ini tidak memiliki masalah
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multikolineritas.
Uji Heteroskedastisitas

Sebuah model regresi yang baik
adalah apabila tidak terjadi
heteroskedastisitas, artinya varians dari
residual dari satu pengamatan ke

pengamatan lainnya tidak tetap atau
berbeda. Apabila sama maka disebut
homokedastisitas. Untuk mengetahui hal
tersebut digunakan alai bantu SPSS, yang
hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.2.
berikut :

Scatterplot
Dependent Variable: Y

Regression Standardized Predicted Value
Sumber i hasil penelitian 2006 (data diolah)

Gambar 4.2.Grafik Uji Heteroskedastisitas
Pada Gambar 4.2. diatas dapat dilihat

adanya penyebaran titik-titik secara acak
baik diatas maupun dibawah angka 0 dan
sumbu Y, serta tidak membentuk pola
tertentu. Menurut Santoro (2000), apabila
tidak terdapat pola tertentu yang teratur serta
titik-titik menyebar di atas dan dibawah
angka 0 dan sumbu Y, maka tidak teqadt
heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa model regresi .layak
dipakai untuk memprediksi pengendalian

pemberian kredit terhadap masukan dari
variabel bebasnya.
Pengujian Hipotesis

Hipotesis menyatakan pelaksanaan
pemeriksaan intern  berpengaruh terhadap
efektivitas pengendalian pemberian kredit
pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kantor Wilayah I Medan.

Hasil regresi dari data primer yang
diolah dengan menggunakan alat bantu
SPSS, diperoleh data-data sebagai berikut :

Tabel 4.17. Hasil Analisis Linier Berganda
Coefficients a

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

Model B Std. Error Beta VIF
1 (Constant) 6.156 1.749 3.520 .001

1
Xi 6.22E-02 .061 .100 1.012 316 I1.133

X2 .348 .049 .707 7.072 .000 1.1601.160

i X3 3.21E-03 .075 004 .043 .966 1.1451.145

a. Dependent Variable: Y
Sumber : hasil penelitian 2006 (data diolah)
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Berdasarkan Tabel 4.17. tersebut
diatas, maka rumus persamaan regresi linier
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y = 6,156 + 0,062X, + 0,348X2 + 0,003X3

Koefisien regresi X1, (Kelengkapan
Berkas dan Dokumentasi), X2 (Standard

Operation Procedure),dan X3 (daftar
penilaian) bernilai positif, artinya bahwa
pengaruh keseluruhan variabel babas adalah
search dengan pengendalian pemberian
kredit.

Tabel 4.18 Hasil Uji Determinasi
Model Summary b

Model R
R

Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Change
Statistcs

Durbin-
Waston

Sig.F
Change

1 .743a .552 .526 1.31 .000 2.783
a. Predictors: (Constant), X3, X1 X2
b. Dependent Variable: Y

Sumber : hasil penelitian 2006 (data diolah)
Untuk mengetahui besamya koefisien

determinasi (R2) dapat dilihat pad Tabel
4.18. Dari tabel tersebut diketahui bahwa
besarnya koefisien determinasi atai angka R
Square adalah sebesar 0,552. Hal ini
menunjukkan bahwa variabel-variabe bebas
dapat menjelaskan 55,2 % terhadap variabel
terikatnya. Sedangkan sisany sebesar 44,8 %

dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain
yang tidak diteliti.
Uji Serempak

Pengaruh variabel bebas secara
Serempak dapat dilihat pada tabel 4.19
berikut :

Tabel 4.19. Hasil Uji Serempak
ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression
Residul
Total

110.336
89.504

199.839

3
52
55

36.779
1.721

21.368 000a

a. Predictors: (Constarrt), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Sumber : hasilpenelitian 2006 (data diolah)
Berdasarkan tabel 4.19.diatas, dapat

diketahui bahwa Fhitungsebesar 21,368
dengan tingkat signifikansi 0,000.
Selanjutnya diambil Ftabelpada tingkat
kepercayaan 95% oc = 0,05, yaitu 2,77.
Oleh karena Fhitunglebih besar dariFtabel,
maka variabel bebas secara serempak
berpengaruh positif terhadap variabel

terikat. Dengan demikian Hi, ditolak dan Hi

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh
manajemen intern terhadap pengendalian
pemberian kredit diterima.
Uji Parsial

Uji pengaruh variabel bebas secara
parsial dapat dilihat pada Tabel 4.20.berikut
:

Tabel 4.20. Hasil Uji Parsial
Coefficientsa
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Umtandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

Colfinearrty
statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. VIF

1 (Constant) 6.156 1.749 3.520 .001

X 6.22E-02 .061 .100 1.012 .316 1.133

X2 .348 .049 .707 7.072 .000 1,160

X3 3.21E-03 .075 .004 .043 .966 1.145
a. Dependent Variable: Y

Sumber : hasil penelitian 2006 (data diolah)

a. Pengaruh Kelengkapan Berkas dan
Dokumentasi terhadap Pengendalian
Pemberian Kredit.
Berdasarkan Tabel 4.20. diatas dapat
diketahui bahwa pengaruh secara parsial
Kelengkapan Berkas dan Dokumentasi
(Xi) terhadap Pengendalian Pemberian
Kredit (Y) memiliki signifikansi 0.000.
Hal ini berarti diatas oc = 0,05.
Denganyaitu sebesar 1,012, yang berarti
bahwa thitunglebih kecil dari ttabel maka ini
berarti fidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara kelengkapan berkas dan
dokumentasi terhadap, pengendalian
pemberian kredit.
Dari hasil uji signifikansi secara parsial
tersebut maka Ho diterima, dan sebaliknya
Hi yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh kelengkapan berkas dan
dokumentasi terhadap pengendalian
pemberian kredit ditolak.

b. Pengaruh Standard Operation
Procedureterhadap Pengendalian
Pemberian Kredit.
Berdasarkan Tabel 4.20. diatas dapat
diketahui bahwa pengaruh secara.
parsialStandard Operation Procedure(X2)
terhadap Pengendalian pemberian Kredit
(Y) memiliki signifikansi 0.000. Hal ini
berarti dibawah oc = 0,05. Dengan
membandingkan ttabel padaoc = 0.05 yaitu
sebesar 1,67 dan thitung padaoc = 0.05
yaitm. sebesar 7,072, yang berarti bahwa

thitunglebih besar dari ttabel,maka ini berarti
terdapat pengaruh Standard Operation
Procedureterhadap pengendalian pemberian
kredit.
Dari hasil uji signifikansi secara parsial
tersebut maka H. ditolak, dan sebaliknya
Hi yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh Standard Operation
Procedureterhadap pengendalian pemberian
kredit dapat diterima.

c. Pengaruh Daftar Penflaian. terhadap
Pengendalian Pemberian Kredit.
Berdasarkan Tabel 4.20. diatas dapat
diketahui bahwa pengaruh secara parsial
Daftar Penliaian (X3) terhadap
Pengendalian Pemberian Kredit (Y)
memiliki signifikansi 0.966. Hai ini
berarti diatas cc = 0,05. Dengan
membandingkan. ttabelsignifikasi 0.966.
Hal ini berarti diatas oc = 0,05. Dengan
membandingkan pada oc = 0.05
yaitusebesar 1,67 dan thitungpada oc = 0.05
yaitu sebesar 0.043, yang berarti bahwa
thitung lebih kecil dart ttabelmaka ini berarti
tidak terdapat pengaruh daftar penilaian
terhadap pengendalian pemberian kredit.

Dart hasil uji signifikansi secara parsial
tersebut maka Ho diterima, dan sebaliknya
Hi yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh Daftar Penilaian terhadap
pengendalian pemberian kredit ditolak
Dari uji serempak dan uji parsial diatas,
kembali dapat diketabul bahwasanya variabel
bebas jika secara bersama-sama (keseluruhan)
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mempunyai pengaruh terhadap variabel
terikatnya. Sedangkan jika secara parsial,
hanya variabel Standard Operation Procedure(X2)
saja yang mempunyai pengaruh terhadap
variabel Pengendalian Pemberian Kredit (Y),
sedangkan variabel Kelengkapan Berkas dan
Dokumentasi (X1) dan variabel Daftar
Penilaian (X3)tidak memberikan pengaruh
yang signifikan. Untuk pengaruh faktor yang
paling dominan, yang dilihat dariUnstandarlized
Coefficients, dimiliki oleh variabel Standard
Operation Procedure (X2)
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