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JUDUL: 

Pengendalian Intern Sistem Penyaluran Kredit Untuk Menghindari Risiko 

Kredit Macet (Studi Kasus Pada PT. Bank „X‟ (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Bojonegoro). 

 

ISI: 

Bank adalah Lembaga Keuangan yang merupakan tempat masyarakat 

menghimpun dan penggunaan dana yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan 

bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan 

imbalan berupa bunga. Sebagai badan usaha yang berorientasi pada laba (profit 

oriented), maka Bank harus mampu memperoleh laba dengan menyalurkannya 

kembali sejumlah dana yang dimilikinya, yang dihimpun dari masyarakat untuk 

disalurkan kembali ketengah-tengah masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit 

merupakan kegiatan bank yang paling utama dan memiliki kedudukan yang 

sangat penting karena dapat memberikan sumber pendapatan dan keuntungan 

terbesar bagi bank. Kemampuan bank dalam mengelola kredit yang mereka 

salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan bank 

secara keseluruhan. 

Proses penyaluran kredit dapat mengakibatkan kredit macet, hal ini dapat 

disebabkan karena faktor intern Bank, dan faktor debitur sendiri. Sehingga untuk 

menyelesaikannya adalah dengan melakukan penyelamatan kredit tersebut dengan 

berbagai cara tergantung bagaimana kondisi debitur dan kredit yang macet itu 

sendiri. Dalam aktifitasnya mengawasi sistem penyaluran kredit, bank 

menggunakan alat bantu yaitu pengendalian intern (Internal Control). Sehingga 

dengan adanya penerapan Pengendalian Intern yang efektif, maka diharapkan 

dapat dihindari atau dicegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecurangan, 

penyelewengan kredit, atau penyalahgunaan wewenang. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit 

bank “X” secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan. Namun ada celah-

celah yang dapat mengakibatkan kredit macet, diantaranya pada personilnya yang 

kurang teliti dalam perhitungan jumlah kredit atau dalam pemberian kredit yang 

lebih besar daripada kebutuhan debitur, over taksasi jaminan, control fisik aktiva 
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dan catatan pada aktvitas usaha tidak disalurkan melalui bank “X”, serta terjadi 

penyalahgunaan kredit baru diketahui setelah digunakan. Untuk itu pihak Bank 

“X” harus lebih meningkatkan perhatiannya terhadap kelengkapan dokumen 

debitur sebelum memberikan pinjaman, meningkatkan kunjungan ke lapangan 

walaupun kredit telah diberikan, sehingga upaya untuk dapat meminimalkan 

risiko kredit macet dapat tercapai.  

 

Kata Kunci : Kredit, kredit  macet, pengendalian intern, bank “X” 
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