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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa system pengendalian intern
dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember
menurut teori COSO. Hal ini dikarenakan perkembangan sistem pengendalian
intern dan banyaknya nasabah yang melakukan transaksi di PT. BPRS Asri
Madani Nusantara Jember.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif
deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang
diperolehmelalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diperoleh
langsung dari PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dalam
pemberian pembiayaan meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko,
aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Lima unsur
pengendalianyang ada di PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember sudah berjalan
sesuai ketentuan. Tetapi masih terdapat beberapa bagian yang memerlukan
perbaikan, diantaranya yaitu adanya rangkap jabatan dan prosedur pemberian
pembiayaan yang tidak sesuai.
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan
ABSTRACT
This study aims to analyza internal control system in financing at PT.
BPRS Asri Madani Nusantara Jember according to the theory of COSO. This is
due to the development of the development of the internal control system and the
number of customers who make transactions at PT. BPRS Asri Madani Nusantara
Jember.
The method used in this study is descriptive qualitative. The data used are
primary data and secondary data directly through observation, interviews and
documentation. The data is obtained directly from PT. BPRS Asri Madani
Nusantara Jember.
the results of the study indicate that the internal control system in
providing financing includes the control environment, risk assessment, control
activities, information and communication, and monitoring. Five elements of
control that are in PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember already running

according to the provisions. But there are still some parts that need improvement,
including the existance of multiple positions and procedures for providing
inappropriate financing.
Keywords : system in the provision of financing
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pihak OJK dalam satu tahun satu

sesuai dengan ketentuan yang

kali.

berlaku. Walaupun terkadang
dalam prosesm pembiayaan ada

PENUTUP

dokumen yang tidak dilengkapi.
2. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi yang

5.1 Kesimpulan

ada pada PT. BPRS Asri Madani
Nusantara

terjalin

Secara

keseluruhan

dapat

dengan

diisimpulkan bahwa PT. BPRS Asri

baikantara bain satu dengan

Madani Nusantara Jember dalam

bagian lainnya yang hal ini

Sistem

didukung dalam informasi yang

pembiayaan sudah sesuai ketentuan

sudah terkomputerisasi sehingga

pengendalian intern COSO. Namun

dapat memudahkan

terdapat

aktivirtas

dan tugas perbankan.

pengendalian

kelengkapan dokumen dan adanya

memiliki

rangkap jabatan. Hal itu dapat

sendiri

wewenanang

prosedur

yang merupakan kelemahan yaitu

sistem

intern

beberapa

Intern

P;pembiayaan yang tidak sesuai

3. Pemantauan
Untuk

Pengendalian

untuk

meneliti

dilihat

pada

catatan dan mengawasi proses

karena

masi

operasional BPRS. Pemantauan

jabatan.

ini tentunya dilakukan rutin

kurangnya sumber daya manusianya

guna mengetahui perkembangan

dan

perbankan

prosedur

baik

itu

secara

struktur
terdapat

Hal

adanya

organisasi

itu

dikarenakan

ketidak

pada

rangkap

sesuaian

kelengkapan

bulanan atau tahunan. BPRS

dokumen pembiayaan yang tidak

melakukan

dilengkapi

empat

periode

dikarenakan

adanya

laporan yaitu laporan bulanan,

hubungan antara nasabah dan salah

laporan tri wulan, laporan enam

satu

bulan, dan laporan tahunan yang

menyebabkan analisis pembiayaan

menunjukan kinerja keseluruhan

tidak

dari perbankan tersebut. Serta

prosedur yang sudah ditentukan.Hal

dilakukan audit eksternal oleh

tersebut merupakan salah satu sebab
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keryawan

dilakukan

BPRS,

sesuai

sehingga

dengan

yang dapat menimbulkan resiko
kredit

macet/pembiayaan

bermasalah yang saat ini dihadapi
oleh BPRS.
Sistem

pengendalian

intern

adalah sistem pengendalian yang
didalamnya

meliputi

metode,

organisasi dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan
kekayaan

untuk

organisasi,

menjaga
mendorong

efisiensi, mengecek ketelitian dan
keandalan

akuntansi,

mendorong

efisienasi

dan

mendorong

dipatuhinnya kebijakan manajemen.
Pada PT. BPRS Asri Madani
Nusantara juga merupakan elemenelemen pengendalian intern yaitu:
4. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian yang
ada di PT. BPRS Asri Madani
Nusantara

yang

mencakup

komitmen kepada integritas dan
nilai etika, filosofi manajemen
dan gaya operasi, fungsi dewan
komisaris,

dan

metode

pengendalian manajemen belum
sepenuhnya

berjalan

dengan

fungsi

sesuai
dan

ketentuanyang berlaku.
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independen atas pelaksanaan dan

5. Penaksiran Resiko
terjadinya

dokumen-dokumen yang penting

kredit macet telah diantisipasi

sudah dilakukan dengan baik

oleh PT. BPRS Asri Madani

sesuai dengan ketentuan yang

Nusantara dengan menerapkan

berlaku. Walaupun terkadang

prinsip

dalam prosesm pembiayaan ada

Penilaian

Resiko

kehati-hatian

yang

mencakup teknologi baru dan
dan diperbaiki, personel baru,

dokumen yang tidak dilengkapi.
7. Informasi dan Komunikasi

produk dan aktivitas baru. sudah

Informasi dan komunikasi yang

berjalan sesuai dengan ketentuan

ada pada PT. BPRS Asri Madani

yang ditetapkan salah satunya

Nusantara

yaitu mulai menyediakan tenaga

baikantara bain satu dengan

listrik cadangan ketika terjadi

bagian lainnya yang hal ini

pemadaman,

didukung dalam informasi yang

pelatihan

memberikan
kembali

apabila

terjalin

sudah terkomputerisasi sehingga

dan

dapat memudahkan

bekerja sama dengan vendor,

dan tugas perbankan.

adanya

dan

teknologi

selalu

baru

mengupayakan

aktivirtas

8. Pemantauan

ketepatan dan kecepatan dalam

Untuk

pelayanan kepada nasabah.

intern

sistem

pengendalian

sendiri

wewenanang

6. Aktivitas Pengendalian

dengan

memiliki

untuk

meneliti

Aktivitas pengendalian yang ada

catatan dan mengawasi proses

pada PT.BPRS Asri Madani

operasional BPRS. Pemantauan

Nusantara sudah berjalan cukup

ini tentunya dilakukan rutin

baik namun ada beberapa hal

guna mengetahui perkembangan

yang harus diperbaiki untuk

perbankan

lebih mengevesiensikan kinerja

bulanan atau tahunan. BPRS

karyawan, terdapatnya rangkap

melakukan

jabatan yang saat ini terjadi di

laporan yaitu laporan bulanan,

PT.

Madani

laporan tri wulan, laporan enam

Nusantara Jember. Untuk proses

bulan, dan laporan tahunan yang

pemberian

menunjukan kinerja keseluruhan

BPRS

Asri

izin,

pengecekan

baik

itu

empat

secara

periode
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dari perbankan tersebut. Serta
dilakukan audit eksternal oleh
pihak OJK dalam satu tahun satu
kali.

d. Menambah karyawan yang

8.2 Saran

memiliki kemampuan sesuai
Adapun saran yang dapat
peneliti sampaikan adalah sebagai
berikut:
1. Bagi PT. BPRS Asri Mdani
Nusantara

bidang

yang

dibutuhkan

guna

menghindari

terjadinya

penumpukan

tugas dan rangkap jabatan.

a. Menambah karyawan untuk

e. Tingkatkan kegiatan positif

mengisi bagian yang terjadi

yang berdampak terhadap

rangkap jabatan, memegang

nama baik perusahaan untuk

teguh komitmen integritas

tetap

dan

perusahaan baik dihadapan

nilai

etika

menghindari

terjadinya

permasalahan
hari,

untuk

dikemudian

serta

mengikuti

ketentuan pembiayaan yang
sudah

ditetapkan

oleh

BPRS.

masyarakat

karyawan

yang

sudah

terprogram sesuai dengan
dan

ketentuan

yang berlaku.

citra

sehingga

masyarakat mempercayakan
dananya untuk dikelolah.
f. Tetap menjaga hubungan
antar karyawan dengan baik
dengan

b. Terus meningkatkan kinerja

prosedur

membuat

mempertahankan

kejujuran

dan

kegiatan

positif yang sudah berjalan.
g. Mempertahankan

jujur, kesadaran diri dan
bertanggungjawab

c. Meningkatkan

sikap

dalam

kualitas

segala aktivitas perusahaan

pengendalian intern yang

terutama dalam pemberian

sudah ada guna berjalannya

pembiayaan.

sistem

operasional

2. Bagi peneliti selanjutnya

perbankan tentunya dalam

a. Diharapkan penelitian ini

pemberian pembiayaan agar

bisa dijadikan bahan acuan

kredit

dan

bermasalah

dapat

referensi

untuk

dihindari dan tercapaimya

penelitian

tujuan perusahaan.

dengan tema penelitian yang
sama.

selanjutnya

Gratia

b. Peneliti selanjutnya dapat
melanjutkan

Yogyakarta.

Skripsi. Universitas Sanata

dan

Dharma Yogyakarta.

mengembakan penelitian ini
dengan lebih spesifik lagi

KK

Dernis

Hadiati.

2010.

Analisis

baik dari segi pembahsan

Pengendalian

teori dan saran.

Terhadap Pemberian Kredit

c. Menambahkan
citra

indikator

perusahaan

penelitian

Pada

dalam

Bank

Riau

Cabang Bangkinang dan

yang memiliki

Perbandingan

tema yang sama karena

BPRS

cintra
banyak

PT

Internal

Pada

Berkah

PT.
Dana

perusahaan

masi

Fadhlillah

Air

Tiris.

diabaikan

oleh

Universitas

Islam

Negeri

perusahaan

dan

Sultan

peneliti-

Syarif

Kasim

Riau.Skripsi

peneliti lainnya.
d. Selalu mencari informasi-

Diyah

Maya

P,

2016.

Analisis

informasi terbaru mengenai

Pengendalian

Intern

sistem pengendalian intern yang

Dalam Pemberian Kredit

saat ini dikelurkan oleh OJK.

Pada PT. BPR Adhi Purwo
Purwosari
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