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PENDAHULUAN 

Dengan adanya perkembangan di bidang ekonomi saat ini, penyedia modal 

sangat dibutuhkan. Adanya penyedia modal mendukung jalannya kegiatan 

perekomian. Dalam hal ini, salah satu bentuk usaha penyedia dana adalah 

koperasi. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 mendefinisikan 

bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 

perkoperasian. Sehingga tujuan dari koperasi itu sendiri ialah untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya  dan memenuhi kebutuhan para 

anggotanya. 

Perkembangan dalam usaha koperasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya 

debitur yang dimiliki.  Sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki 

peningkatan dalam keanggotaan maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut 

mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka dapat di katakan juga bahwa 

koperasi tersebut mengalami penurunan. Begitu pula dengan dengan tingkat 

keuntungan koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada 

koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka 

keuntungan yang di diperoleh menurun. 

 Disamping itu banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu dapat 

menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan. Pemberian 

kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk 

mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk 

memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari 

pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Dimana menurut 

Kasmir (2007:102) definisi kredit adalah Penyedian uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam 
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melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Dengan maksud setiap anggota harus dapat bertanggung jawab atas kewajibannya. 

Hal ini yang harus diperhatikan oleh koperasi dimana dalam memberikan 

pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang 

meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan kelancaran pembayaran 

kredit. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet yang bisa 

mengganggu jalannya usaha koperasi dan juga merugikan koperasi terutama 

dalam pencapaian keuntungan. 

Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) lebih murah dan mudah dibandingkan badan 

perkreditan lainnya seperti perbankan. Dilihat dari kemudahan dalam persyaratan 

pemberian kredit, masyarakat umum akan lebih mudah bertransaksi dengan KSP 

karena untuk mengajukan dan seleksi atas permohonan kredit lebih mudah 

daripada badan kredit lainnya. Dalam KSP, tanpa jaminan anggota bisa 

mendapatkan kredit tetapi bagi masyarakat umum bisa hanya menggunakan 

BPKB dan surat dasaran usaha. Sehingga peluang untuk pengembangan KSP di 

wilayah Salatiga cukup besar karena  melihat sebagian besar masyarakatnya 

bergerak di bidang UMKM. 

KSP Talenta merupakan salah satu  koperasi di Salatiga yang bergerak 

dalam pemberian kredit. Sama halnya dengan KSP lain, KSP Talenta memberikan 

pinjaman berupa kredit uang kepada anggota yang membutuhkan dan bekerja 

sama dengan pihak lain. Dilihat dari perkembangan anggotanya, KSP Talenta 

mengalami pertambahan jumlah anggota dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 1. Perkembangan Anggota KSP Talenta 

 

 

 

 

 

(Sumber: KSP Talenta) 

TAHUN JUMLAH 

2007 104 orang 

2008 148 orang 

2009 2623 orang 

2010 2625 orang 

2011 2637 orang 
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Tabel di atas menunjukan pertambahan jumlah anggota di KSP Talenta dari 

tahun ke tahun, dimana pada tahun 2009 terjadi pertambahan jumlah anggota yang 

sangat tinggi. Hal ini juga menggambarkan banyaknya anggota yang melakukan 

transaksi simpan pinjam di KSP Talenta. 

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit 

yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggota. Prosedur 

pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman 

dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan 

sesuai kesepakatan dengan kata lain bahwa prosedur pemberian kredit 

mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepatan dengan 

peminjam beserta bunga yang ditetapkan. Untuk itu pengurus koperasi harus harus 

menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggotanya bertanggung jawab 

dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada 

anggota yang memerlukannya sehingga koperasi harus melakukan beberapa 

prosedur pemberian kredit dengan baik. Dalam kegiatan pemberian kredit, 

kendala yang biasanya dihadapi dalam pemberian kredit adalah kredit macet dan 

kemungkinan terdapat kendala-kendala yang lain. Begitu juga di KSP Talenta, 

menurut survey awal hasil wawancara dengan Sekretaris KSP Talenta juga 

terdapat beberapa masalah karena tidak menerapkan prosedur sebagaimana 

mestinya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendekskripsikan prosedur pemberian kredit di KSP Talenta Salatiga tahun 2011 

baik kredit untuk pegawai dan kredit untuk usaha umum serta jika masih ada 

kelemahan dalam penerapan prosedur pemberian kredit maka akan ditindaklanjuti 

dengan saran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

KSP Talenta yaitu mendekskripsikan prosedur pemberian kredit KSP Talenta dan 

jika masih terdapat kekurangan maka diharapkan dapat memberikan saran bagi 

KSP Talenta agar prosedur pemberian kreditnya lebih memadai. 
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LANDASAN TEORI 

Menurut ketentuan Pasal 16 UU No.25 Tahun 1992 pasal 16 menyebutkan 

bahwa Koperasi dibedakan berdasarkan kesamaan aktifitas, kepentingan, dan 

kebutuhan ekonomi anggotanya seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi 

Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. 

Sedangkan koperasi menurut Widiyanti (2005:57) dapat digolongkan menjadi 5 

(lima) golongan yaitu Koperasi Konsumsi, Koperasi Kredit (Simpan Pinjam), 

Koperasi Produksi, Koperasi Jasa, Koperasi Serba Usaha. Jadi kesimpulanya 

jenis-jenis koperasi dapat disimpulkan dari jenis usaha dan fungsinya seperti 

simpan pinjam, konsumsi, jasa, produksi dan pemasaran atau serba usaha. 

 

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

 Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 1 (2) menyebutkan 

bahwa Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut “KSP” 

adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan 

pinjam. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa KSP merupakan suatu 

lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan serta 

merupakan alat bagi orang-orang untuk meningkatkan taraf hidupnya juga dapat 

memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-

masing. 

Menurut Firdaus dan Susanto (2002:68), Koperasi Simpan Pinjam adalah 

koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang memiliki kepentingan langsung 

dibidang perkreditan. Dalam pengertian Koperasi Simpan Pinjam disimpulkan 

bahwa koperasi simpan pinjam membuka kesempatan bagi siapa saja tanpa 

membedakan kedudukan sosial dalam menjadi anggota dalam koperasi simpan 

pinjam tersebut. 

 

Pengertian Prosedur 

  Dalam pelayanan peminjaman terdapat prosedur-prosedur yang menjadi 

acuan dalam pemberian kredit agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian 
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kredit. Prosedur merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk 

menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai tujuan yang 

diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang 

terperinci menurut waktu yang telah ditentukan. Beberapa pendapat yang menulis 

pengertian prosedur salah satunya menurut Ardiyos (2004:73) menyatakan bahwa 

Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang 

menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan 

untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang 

kali dan dilaksanakan secara seragam. 

 

Pengertian Kredit 

Kredit yang didefinisikan oleh Hasibuan (2007:87) adalah jenis-jenis 

pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

 

Pengertian Prosedur Pemberian Kredit 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit 

adalah suatu sistem yang mengatur rangkaian tindakan perjanjian antara dua pihak 

peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan 

bunga pinjaman yang  ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman sesuai dengan 

perjanjian. 

 

Prosedur Pemberian Kredit 

Menurut www.depkop.go.id dalam Standar Operating Procedur (SOP) KSP 

tahun 2004, prosedur pemberian kredit KSP adalah sebagai berikut: 

1) Anggota 

1. Mengajukan  permohonan secara tertulis, permohonan ini disampaikan 

melaluiformat/formulir standar berupa Surat Permohonan Pinjaman; 

2. Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM). 

 

 

http://www.depkop.go.id/
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2) Staf Pinjaman 

1. Menerima Surat Permohonan Pinjaman dan me-register permohonan 

tersebut ke dalam buku Register Permohonan antara lain memberi nomor 

urut, tanggal penerimaan dan penjelasan lainnya; 

2. Staf Pinjaman melakukan pra-analisis terhadap permohonan tersebut, jika 

dari hasil praanalisis tersebut tidak dapat dipenuhi/diproses, segera 

informasikan dan bila di perlukan buat surat penolakan, jika dapat 

diproses maka dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. Peroleh dan kumpulkan seluruh data dan berkas seluruh data dan 

berkas yang diperlukan sesuai dengan informasi yang ada pada Surat 

Permohonan Pinjaman, yakni data ekonomi, yuridis dan jaminan; 

b. Serahkan data yang berkaitan dengan data yuridis dan jaminan 

kepada Staf Hukum dan Staf Taksasi Jaminan untuk diproses tindak 

lanjut; 

c. Buat Analisis Pinjaman yang berkaitan dengan data ekonomis 

anggota, dan tuangkan hasil analisis tersebut ke dalam form 

memorandum pinjaman; 

d. Peroleh hasil analisis yuridis dan jaminan dari staf hukum dan 

Taksasi, gabungan hasil analisis tersebut ke dalam form memo 

proposal pinjaman. Memo proposal pinjaman ini merupakan 

proposal lengkap analisis pinjaman karena merangkum seluruh aspek 

penilaian pinjaman dari aspek ekonomi, yuridis dan jaminan. 

3. Serahkan memo proposal pinjaman dan berkas pendukungnya pada staf 

Hukum dan Dokumentasi untuk pengaturan jadwal Komite pinjaman; 

3) Staf Hukum dan Dokumentasi 

1. Menerima data yuridis dan Staf Pinjaman, dan lakukan analisis yuridis 

atas permohonan tersebut. Analisis ini dituangkan dalam form memo 

analisa yuridis; 

2. Serahkan hasil analisis tersebut kepada Staf Pinjaman untuk diproses 

tindak lanjut ke dalam proposal pinjaman; 
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3. Pada saat proposal selesai dibuat oleh Staf Pinjaman, terima berkas-

berkas proposal tersebut dan rencanakan tanggal proses komitenya, catat 

proposal tersebut ke dalam buku agenda rapat Komite Pinjaman; 

4. Siapkan form berita acara rapat Komite Pinjaman; 

5. Sampaikan tanggal realisasi komite kepada para anggota Komite 

Pinjaman pada waktunya. 

4) Staf Taksasi Jaminan 

1. Terima data jaminan dari Staf Pinjaman, dan lakukan taksasi (penilaian) 

jaminan, tuangkan hasil taksasi jaminan tersebut ke dalam form memo 

penilaian jaminan; 

2. Serahkan memo pinjaman tersebut kepada Staf Pinjaman untuk diproses 

ke dalam proposal pinjaman; 

5) Komite Pinjaman 

1. Pada saat yang ditentukan anggota Komite Pinjaman akan mengadakan 

rapat pembahasan dan evaluasi atas proposal pinjaman yang diajukan; 

2. Rapat dibuka oleh Staf Hukum selaku Sekretaris Komite Pinjaman, dan 

memberikan kesempatan pertama kepada Staf Pinjaman sponsor (staf 

yang melakukan dan membuat proposal) untuk mempresentasikan hasil 

analisisnya; 

3. Anggota Komite Pinjaman membahas dan mengevaluasi hasil 

paparan/presentasi Staf Pinjaman Sponsor; 

4. Komite Pinjaman memberikan keputusan, yakni: 

a. Jika hasil keputusan menolak/tidak setuju, maka: Staf Pinjaman 

mempersiapkan surat penolakan pinjaman, Staf Hukum dan 

Dokumentasi me-register surat tersebut dan segera mengirimkan 

kepada anggota. 

b. Jika hasil keputusan dengan catatan, maka Staf Pinjaman harus 

melengkapi dan memproses data yang diperlukan sesuai permintaan 

anggota Komite Pinjaman, Staf Hukum dan Dokumentasi mengatur 

kembali jadwal pertemuan berikutnya, dan selanjutnya jika telah 
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memenuhi syarat, kembali ke proses dan prosedur pada butir  5) 1. di 

atas. 

c. Jika hasil keputusan setuju diberikan pinjaman dengan 

catatan/persyaratan, maka Anggota Komite Pinjaman 

menandatangani memorandum Komite Pinjaman (MKP) pada kolom 

persetujuan dan juga memaraf catatan-catatan di atas MKP yang 

meminta persyaratan tersebut, Staf Pinjaman melengkapi dan 

memproses catatan dan persyaratan yang diminta serta menyerahkan 

hasil proses tersebut kepada Staf Hukum dan Dokumentasi, Staf 

Hukum mempersiapkan proses tindak lanjut sesuai prosedur. 

d. Jika hasil keputusan setuju, maka Anggota Komite Pinjaman 

menandatangani memorandum Komite pinjaman (MKP) pada kolom 

persetujuan, Staf Pinjaman mempersiapkan Surat Pemberitahuan 

Persetujuan Pinjaman (SPPP), Staf Hukum dan Dokumentasi me-

register surat tersebut dan segera mengirimkan kepada anggota 

dalam 2 (dua) rangkap, yakni asli untuk anggota dan copy untuk 

arsip yang harus ditandatangani oleh anggota (di atas meterai) 

sebagai tanda persetujuan di atas syarat-syarat yang tertera di dalam 

SPPP. 

5. Staf Hukum dan Dokumentasi mendokumentasikan seluruh berkas untuk 

proses dan prosedur selanjutnya: 

6) Staf Hukum dan Dokumentasi 

1. Mempersiapkan data untuk pengikatan pinjaman; 

2. Setelah seluruh data dan fihak atau pada fihak yang berkaitan dengan 

proses pengikatan telah siap, lakukan pengikatan pinjaman; 

3. Persiapkan pelepasan (dropping) pinjaman; 

4. Pelepasan dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dengan 

memberikan tanda/cap (flat) dropping/pelepasan pada MKP dan 

melampirkan data pendukungnya. 
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7) Staf Pinjaman 

1. Terima MKP yang telah dibubuhi tanda flat dropping/pelepasan dari Staf 

Hukum dan Dokumentasi (MKP berisikan data persetujuan pemberian 

fasilitas pinjaman atas anggota yang namanya tercantum di dalam formulir 

tersebut); 

2. Periksa data kelengkapan pendukung dan kelengkapan pengisian dokumen 

yang diterima, pastikan semua persyaratan yang disyaratkan dalam MKP 

telah dipenuhi; 

3. Apabila data tidak/belum lengkap kembalikan berkas tersebut kepada Staf 

Hukum dan Dokumentasi untuk dilengkapi; 

4. Apabila sudah lengkap dan benar daftarkan pembukuan pinjaman tersebut 

ke dalam Kartu Pinjaman (untuk file KSP/USP) dan buku angsuran 

pinjaman (untuk file anggota) sesuai data yang ada di MKP antara lain; 

nama dan alamat anggota, nomor rekening anggota, jenis fasilitas, plafond 

pinjaman, mar-up/marjin, jatuh tempo pinjaman, data jaminan dan 

selanjutnya hutang besarnya biaya-biaya yang menjadi beban anggota; 

5. Siapkan slip transaksi (nota) pembukuannya jika pelepasan langsung 

dibukukan ke rekening simpanan anggota, slip penarikan (sebagai 

kuitansi) jika akan ditarik tunai; 

6. Mintakan persetujuan manajer atas transaksi pelepasan tersebut; 

7. Setelah mendapat persetujuan, bukukan transaksi dropping pinjaman ke 

dalam buku angsuran dan kartu pinjaman; 

8. Serahkan slip transaksi (nota) kepada staf pembukuan, atau slip penarikan 

ke kasir untuk pembayaran (apabila akan ditarik tunai); 

9. Serahkan buku angsuran kepada anggota; 

10. File kartu pinjaman urut nomor rekening. 

8) Manajer 

1. Menerima berkas-berkas pelepasan pinjaman dari staf pinjaman antara lain 

buku angsuran, kartu pinjaman, slip transaksi/Slip Penarikan (kuitansi), 

MKP dan data pendukungnya; 
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2. Periksa kebenaran dan kelengkapan datanya, jika telah cocok berikan 

persetujuan pada slip transaksi/penarikan sebagai tanda setuju bayar, dan; 

3. Kirimkan kembali seluruh berkas ke staf pinjaman. 

9) Kasir 

1. Menerima Slip Penarikan dari staf pinjaman yang telah disetujui oleh 

manajer; 

2. Mintakan tanda tangan anggota pada balik Slip Penarikan/kuitansi sebagai 

bukti penerimaan; 

3. Cocokkan dengan bukti identitas anggota; 

4. Siapkan jumlah uang dan lakukan pembayaran; 

5. Bukukan pengeluaran tersebut ke dalam Buku Mutasi Harian Kas; 

6. Akhir hari cocokkan Buku Mutasi harian Kas dengan bukti-bukti 

transaksinya, jika cocok; 

7. Buat daftar Rekapitulasi Kas Harian (RKH) 

8. Kirimkan RKH beserta bukti-buktinya kepada staf pembukuan; 

10) Staf Pembukuan; 

1. Terima slip transaksi (nota) pelepasan pinjaman dari staf administrasi; 

2. Bukukan ke dalam Buku Jurnal Memorial, atau; 

3. Terima RKH beserta bukti-bukti penunjangnya (d.h.i. Slip 

Penarikan/kuitansi pelepasan pinjaman); 

4. Bukukan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas; 

5. File slip transaksi/slip penarikan (kuitansi urut tanggal). 

 

Menurut SOP di atas, apabila diurutkan berdasarkan aktifitas  prosedur 

pemberian kredit dapat digambarkan sebagai berikut: 

1) Anggota mengajukan  permohonan dan persyaratan berupa identitas diri ke 

bagian Staf Pinjaman. Dalam hal ini  pemohon pinjaman mengajukan  

permohonan secara tertulis, permohonan ini disampaikan 

melaluiformat/formulir standar berupa Surat Permohonan Pinjaman dan 

menyerahkan identitas diri (KTP/SIM). 
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2) Staf Pinjaman menerima surat permohonan pinjaman dan persyaratan 

kemudian me-register permohonan tersebut ke dalam buku register 

permohonan dengan memberi nomor urut, tanggal penerimaan dan penjelasan 

lainnya, setelah itu Staf Pinjaman melakukan pra-analisis terhadap 

permohonan tersebut, jika dari hasil pra-analisis tersebut tidak dapat 

dipenuhi/diproses, Staf Pinjaman segera menginformasikan dan membuat 

surat penolakan kepada pemohon pinjaman. Jika dapat diproses maka Staf 

Pinjaman mengumpulkan seluruh data dan berkas seluruh data dan berkas 

yang diperlukan sesuai dengan informasi yang ada pada surat permohonan 

pinjaman, yakni data ekonomi, yuridis dan jaminan untuk diserahkan kepada 

Staf Hukum dan Staf Taksasi untuk ditindaklanjut. Setelah itu Staf Pinjaman 

membuat analisis pinjaman yang berkaitan dengan data ekonomis anggota, 

dan tuangkan hasil analisis tersebut ke dalam form memorandum pinjaman. 

a) Staf Hukum dan Dokumentasi menerima data yuridis dari Staf Pinjaman, 

dan lakukan analisis yuridis atas permohonan tersebut. Analisis ini 

dituangkan dalam form memo analisa yuridis dan menyerahkan hasil 

analisis tersebut kepada Staf Pinjaman untuk diproses ke dalam proposal 

pinjaman. 

b) Staf Taksasi Jaminan menerima data jaminan dari Staf Pinjaman, dan 

melakukan Taksasi (penilaian) jaminan, setelah itu menuangkan hasil 

taksasi jaminan tersebut ke dalam form Memo Penilaian jaminan dan 

menyerahkan memo pinjaman tersebut kepada Staf Pinjaman untuk 

diproses ke dalam proposal pinjaman. 

3) Staf Pinjaman memperoleh hasil analisis yuridis dan jaminan dari Staf     

Hukum dan Staf Taksasi kemudian menggabungkan hasil analisis tersebut ke 

dalam form memo proposal pinjaman. Setelah itu menyerahkan memo proposal 

pinjaman dan berkas pendukungnya pada Staf Hukum dan Dokumentasi untuk 

pengaturan jadwal Komite Pinjaman. 

4) Staf Hukum dan Dokumentasi menerima berkas-berkas proposal tersebut dan 

mencatat proposal tersebut ke dalam buku agenda rapat Komite Pinjaman. 

Kemudian menyiapkan form berita acara rapat Komite pinjaman dan 
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menyampaikan tanggal realisasi komite kepada para anggota Komite 

Pinjaman. 

5) Pada saat yang ditentukan anggota Komite Pinjaman mengadakan rapat 

pembahasan dan evaluasi atas proposal pinjaman yang diajukan. Rapat dibuka 

oleh staf Hukum selaku Sekretaris Komite Pinjaman, dan memberikan 

kesempatan pertama kepada staf Pinjaman sponsor (staf yang melakukan dan 

membuat proposal) untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian 

Komite Pinjaman membahas dan mengevaluasi hasil presentasi Staf Pinjaman 

Sponsor serta memberikan keputusan: 

 a. Jika hasil tidak disetujui, maka: 

1). Proposal pinjaman diberikan pada Staf Pinjaman untuk mempersiapkan 

surat penolakan pinjaman.  

2). Staf Pinjaman menerima proposal pinjaman, membuat surat penolakan 

dan diteruskan pada Staf Hukum dan Dokumentasi. 

3). Staf Hukum dan Dokumentasi menerima surat penolakan dari Staf 

Pinjaman, me-register surat tersebut dan segera mengirimkan kepada 

anggota. 

b. Jika hasil keputusan dengan catatan, maka: 

1). Proposal pinjaman diberikan pada Staf Pinjaman untuk melengkapi dan 

memproses data yang diperlukan sesuai permintaan anggota Komite 

Pinjaman. 

2). Staf Pinjaman menerima proposal pinjaman dari Komite Pinjaman, 

melengkapi dan memproses data sesuai permintaan Komite Pinjaman 

kemudian diteruskan pada Staf Hukum dan Dokumentasi. 

3). Staf Hukum dan Dokumentasi menerima proposal yang telah diproses 

oleh Staf Pinjaman dan mengatur kembali jadwal pertemuan 

berikutnya untuk mengatur kembali jadwal pertemuan berikutnya. 

c. Jika hasil keputusan setuju, diberikan pinjaman dengan 

catatan/persyaratan, maka: 

1) Komite Pinjaman menandatangani Memorandum Komite Pinjaman 

(MKP) pada kolom persetujuan dan juga memaraf catatan-catatan di 
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atas MKP yang meminta persyaratan tersebut. Setelah itu teruskan 

pada Staf Pinjaman untuk melengkapi, memproses catatan dan 

persyaratan yang diminta. 

2). Staf Pinjaman menerima MKP, mencatat, memproses catatan dan 

persyaratan yang diminta kemudian diteruskan pada Staf Hukum dan 

Dokumentasi untuk ditindak lanjuti. 

3). Staf Hukum dan Dokumentasi menerima MKP yang telah dilengkapi 

beserta persyaratan, melakukan dokumentasi dan menindak lanjuti. 

d. Jika hasil keputusan disetujui, maka  

1) Komite Pinjaman menandatangani memorandum komite pinjaman 

(MKP) pada kolom persetujuan dan diteruskan pada Staf Pinjaman 

untuk mempersiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman 

(SPPP). 

2). Staf Pinjaman menerima MKP dari Komite Pinjaman dan 

mempersiapkan SPPP. 

3). Staf Hukum dan Dokumentasi menerima SPPP dari Staf Pinjaman 

kemudian me-register dan mengkopi surat tersebut menjadi 2 (dua) 

rangkap. Dimana yang asli untuk peminjam dan copy digunakan untuk 

arsip yang harus ditandatangani oleh peminjam (di atas meterai) 

sebagai tanda persetujuan di atas syarat-syarat yang tertera di dalam 

SPPP. 

8) Setelah melalui persetujuan pemberian kredit, Staf Hukum dan Dokumentasi 

Menyiapkan data untuk pengikatan pinjaman. Setelah seluruh data dan pihak 

atau pada pihak yang berkaitan dengan proses pengikatan telah siap, maka 

dilakukan pengikatan pinjaman dengan memberikan tanda/cap (flat) 

dropping/pelepasan pada MKP dan melampirkan data pendukungnya dan 

diteruskan ke bagian Staf Pinjaman. 

9) Staf  Pinjaman menerima dan memeriksa MKP yang telah dibubuhi cap (flat) 

dropping/pelepasan dari Staf Hukum dan Dokumentasi. Jika data tidak/belum 

lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada Staf Hukum dan 

Dokumentasi untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap dan benar, MKP 
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didaftarkan  ke dalam Kartu Pinjaman (untuk file KSP/USP) dan buku 

angsuran pinjaman (untuk file anggota) sesuai data yang ada di MKP antara 

lain nama dan alamat anggota, nomor rekening anggota, jenis fasilitas, 

plafond pinjaman, mar-up/marjin, jatuh tempo pinjaman, data jaminan dan 

selanjutnya hutang besarnya biaya-biaya yang menjadi beban anggota. 

Kemudian menyiapkan slip transaksi (nota) pembukuannya jika pelepasan 

langsung dibukukan ke rekening simpanan anggota, slip penarikan (sebagai 

kuitansi) jika akan ditarik tunai dan meminta persetujuan manajer atas 

transaksi pelepasan tersebut. 

10) Manajer menerima dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas-berkas 

pelepasan pinjaman dari Staf Pinjaman, antara lain buku angsuran, kartu 

pinjaman, slip transaksi/Slip Penarikan (kuitansi), MKP dan data 

pendukungnya. Jika telah cocok, maka Manajer memberikan persetujuan 

pada slip transaksi/penarikan sebagai tanda setuju bayar, dan mengembalikan 

seluruh berkas ke Staf Pinjaman. 

11) Setelah mendapat persetujuan, Staf Pinjaman membukukan transaksi 

dropping pinjaman ke dalam buku angsuran dan kartu pinjaman, 

membukukan file kartu pinjaman sesuai urut nomor rekening. Setelah itu 

mnyerahkan slip transaksi (nota) kepada staf pembukuan atau slip penarikan 

ke kasir untuk pembayaran (apabila akan ditarik tunai) dan menyerahkan 

buku angsuran kepada anggota. 

12) Setelah menerima slip penarikan dari Staf Pinjaman, Kasir meminta tanda 

tangan anggota pada balik Slip Penarikan/kuitansi sebagai bukti penerimaan, 

mencocokkan dengan bukti identitas anggota, menyiapkan jumlah uang dan 

melakukan pembayaran. Setelah itu Kasir membukukan pengeluaran tersebut 

ke dalam Buku Mutasi Harian Kas, mencocokkan Buku Mutasi harian Kas 

dengan bukti-bukti transaksinya, membuat dan menyerahkan daftar 

Rekapitulasi Kas Harian (RKH) ke Staf Pembukuan. 

13) Staf Pembukuan menerima dan membukukan slip transaksi (nota) pelepasan 

pinjaman beserta RKH, kemudian masing-masing dibukukan ke dalam Buku 
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Jurnal Memorial dan jurnal pengeluaran kas serta menyimpan file slip 

transaksi/slip penarikan (kuitansi urut tanggal). 

 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit pada KSP 

Talenta yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 38 Salatiga. 

 

Data dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan adalah data primer melalui wawancara dan 

observasi lapangan langsung. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya 

jawab langsung kepada responden dalam hal ini Sekretaris dan Staf Administrasi 

KSP Talenta mengenai prosedur pemberian kredit. Data yang kedua adalah data 

sekunder yaitu diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan prosedur pemberian kredit seperti bukti formulir permohonan, formulir 

taksasi usaha, surat perikatan kredit, dan dokumen-dokumen lainnya terkait 

dengan prosedur pemberian kredit di KSP Talenta. 

 

Teknik dan Langkah Analisis 

 Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan 

mendepskripsikan prosedur pemberian kredit yang diberikan KSP Talenta untuk 

kredit pegawai dan kredit umum, melakukan analisis dengan membandingkan 

prosedur pemberian kredit KSP Talenta dan prosedur pemberian kredit menurut 

SOP KSP tahun 2004, kemudian memberikan saran apabila masih terdapat 

kelemahan atas prosedur pemberian kerdit pada KSP Talenta dan memberikan 

kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum KSP Talenta 

 KSP Talenta berdiri sejak tanggal 9 Juni 2003 dan terletak di Jl. Imam Bonjol 

No. 38 Salatiga. Koperasi ini merupakan lembaga keuangan non bank yang 

beroperasi sebagai penyedia sarana pemberian kredit bagi masyarakat menengah 

ke bawah di Salatiga. 

 Awalnya KSP ini memiliki tiga jenis kredit menurut jangka waktunya yaitu 

Kredit Mingguan, Kredit Sistim Pegawai, dan Kredit Sistim Umum. Namun 

dengan adanya kendala dalam  pemberian kredit mingguan, maka pada saat ini 

jenis kredit yang berlaku hanya Kredit Sistim Pegawai dan Kredit Sistim Umum 

dalam bentuk pinjaman bulanan. Kredit Sistim Pegawai adalah pemberian kredit 

bagi orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta, 

sedangkan Kredit Sistim Umum diberikan kepada non pegawai yang mempunyai 

atau menjalankan usaha sendiri.  

 Pada KSP Talenta peminjam di kategorikan seperti anggota dan calon 

anggota. Dimana anggota diwajibkan membayar simpanan pokok dan simpanan 

wajib sedangkan calon anggota hanya diwajibkan membayar simpanan pokok 

yang kemudian akan di arahkan untuk menjadi anggota. 

 Dalam mengajukan pinjaman, persyaratan sebagai jaminan di KSP Talenta 

sangat mudah, untuk kredit pegawai menggunakan slip gaji dan kredit umum 

menggunakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Selain kemudahan 

persyaratan permohonan kredit yang diberikan, bunga pinjaman yang diberikan 

termasuk kecil yaitu 1,9 % dari total pinjaman. 

  Untuk menunjang kegiatan operasi dalam pemberian kredit, KSP Talenta 

memiliki struktur organisasi yang bermanfaat sebagai penanggungjawab jalannya 

kegiatan operasi baik dalam pelayanan dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya 

struktur organisasi KSP Talenta adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan 

KSP Talenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: KSP Talenta) 

  

 Dari gambaran struktur organisasi di atas dapat dijelaskan bahwa Pengurus 

dan Badan Pengawas KSP Talenta merupakan anggota dari KSP Talenta yang 

dipilih pada saat rapat anggota. Disini Pengurus KSP Talenta bertugas untuk 

menjalankan operasional managemen koperasi sedangkan badan pengawas 

mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan operasional KSP Talenta untuk 

dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota. 

 KSP talenta sebagai Lembaga Keuangan non Bank umumnya memiliki 

struktur organisasi pengurus, berikut susunan pengurus KSP Talenta tahun 2011: 

a) Susunan Pengurus 

Ketua : FX. Pramono 

Sekretaris : Dra. Chatarina Sri Subekti 

Bendahara : Listyorini 

b) Susunan Pengawas   

Ketua : Mahbub Junaedi 

Anggota : Much. Zaenuri 

Dalam perkembangan usahanya KSP Talenta hingga sekarang memiliki 27 

orang karyawan yang bertugas sebagai Staf Administrasi dan Petugas Lapangan 

(survey). Bidang usaha KSP Talenta  satu-satunya adalah Simpan Pinjam. KSP 

Rapat Anggota 

Pengurus Badan Pengawas Dinas Perkoperasian 

Operasional Management 
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Talenta juga telah memiliki dua Kantor Cabang yaitu Kantor Cabang Semarang 

dan Kantor Cabang Boyolali.  

 KSP Talenta merupakan koperasi yang bergerak di bidang penyaluran 

dana dalam bentuk pemberian kredit mempunyai ketentuan umum tentang 

persyaratan menjadi calon anggota atau anggota KSP Talenta. Menurut UU No. 

25 bab V tahun 1992 menyatakan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan 

sekaligus pengguna jasa koperasi, lebih lanjut disebutkan bahwa yang menjadi 

anggota KSP adalah setiap WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau 

koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalang 

anggaran dasar sementara keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. 

Syarat mengajukan menjadi anggota dan calon anggota KSP Talenta yaitu: 

 

1). Warga Negara Indonesia; 

2). Sehat jasmani dan rohani; 

3). Minimal umur 17 tahun; 

4). Tidak terkait dengan kasus pidana dengan ancaman hukuman minimal % 

tahun penjara; 

5). Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan Foto Copy KTP dan foto 

berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar; 

6). Menjadi anggota/calon anggota KSP Talenta setelah disetujui pengurus;  

7). Jika sudah diterima menjadi anggota menyetor simpanan pokok (bagi anggota 

dan calon anggota), dan simpanan wajib khusus (penyetaraan) yang besarnya 

telah ditentukan pada saat rapat anggota (khusus anggota); 

8). Menyetor simpanan wajib yang besarnya telah ditentukan pada saat rapat 

anggota (khusus anggota); 

9). Tercatat dalam buku keanggotaan KSP Talenta; 

10). Membubuhkan tanda tangan dan cap jempol kanan pada buku keanggotaan. 

 

Prosedur Pemberian Kredit Sistem Umum di KSP Talenta  

 Berikut ini adalah prosedur pemberian kredit pada KSP Talenta dalam bentuk 

Kredit Sistem Umum yang akan dijabarkan menurut urutan aktifitas. 
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1) Prosedur pemberian kredit anggota/calon anggota diawali dengan mengajukan 

permohonan pinjaman, dengan memberikan persyaratan kepada bagian 

administrasi dan jika persyaratan disetujui, menerima formulir permohonan 

kredit dari bagian administrasi. 

2) Pada tahap awal pemohon pinjaman harus mengisi formulir yang diberikan 

oleh bagian administrasi dan diajukan kembali ke bagian administrasi beserta 

syarat-syarat pengajuan pinjaman seperti foto copy KTP Suami dan Istri 

(status menikah), foto copy Kartu Keluarga, foto copy Surat Nikah, Rekening 

listrik, foto copy BPKB dan STNK, serta foto copy Sertifikat dan PBB 

terakhir.  

3) Setelah menerima formulir dan persyaratan dari pemohon pinjaman, bagian 

administrasi memeriksa kelengkapan persyaratan dan membuat pembukuan 

berdasarkan nomor urut dan tanggal permohonan serta data persyaratan 

permohonan lainnya. Kemudian data dalam bentuk berkas tersebut diberikan 

kepada Petugas Survey. 

4) Selanjutnya berkas yang diterima dari bagian administrasi digunakan oleh 

Petugas Lapangan untuk membantu dalam penilaian dan mengidentifikasi 

calon peminjam secara langsung. Dalam proses ini, petugas lapangan 

melakukan analisis dengan melakukan pengecekan kebenaran adanya jaminan 

berdasarkan persyaratan yang diajukan, melakukan penilaian kelangsungan 

usaha, penghasilan perbulan dan keadaan ekonomi keluarga, serta mengenal 

karakter calon peminjam dari tetangga, kerabat, dan keluarga calon peminjam. 

Kemudian petugas survey membuat data berita acara untuk melengkapi format 

taksasi usaha anggota dan dirangkum dalam bentuk aplikasi pinjaman 

kemudian diteruskan kepada komite koperasi untuk verifikasi lanjut. 

5) Komite Kredit menerima  berkas-berkas aplikasi pinjaman hasil survey dari 

petugas survey berupa formulir, persyaratan pengajuan, dan format taksasi 

usaha anggota untuk melakukan rapat komite. Dalam rapat ini, komite 

koperasi melakukan verifikasi dan seleksi kelayakan dari berkas-berkas 

pemohon kredit dengan format taksasi dari petugas survey. Jika hasil 

verifikasi telah layak untuk diberikan kredit, maka format taksasi usaha 
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anggota di tandatangani dan proses selanjutnya diserahkan kebagian pengurus 

koperasi.   

6) Pada tahap ini Pengurus Koperasi menerima berkas aplikasi pinjaman  dari 

komite dan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan kredit. 

Jika permohonan ditolak maka pengurus mengembalikan berkas berisi 

permohonan kredit dan persyatannya ke bagian administrasi untuk dibuat surat 

penolakan dan diserahkan ke calon peminjam. Dan jika permohonan diterima, 

maka pengurus mengisi form taksasi usaha anggota dengan menentukan 

besaran kredit yang diberikan, biaya administrasi, potongan simpanan dan 

menandatangani berkas permohonan kredit. Setelah itu, melakukan konfirmasi 

pemberian pinjaman ke bendahara untuk melakukan penarikan uang. Uang 

dan berkas aplikasi pinjaman diserahkan ke bagian bagian administrasi untuk 

melakukan proses realisasi pemberian kredit. 

7) Setelah menerima berkas aplikasi pinjaman dan uang dari pengurus, bagian 

administrasi membuat pembukuan pinjaman berdasarkan identitas peminjam, 

persyaratan jaminan pinjaman, plafon pinjaman, dan jangka waktu angsuran 

serta menyimpan data tersebut ke dalam file kredit anggota. Bagian 

administrasi membuat kartu pinjaman untuk peminjam, nota sebagai bukti 

pembayaran dan mempersiapkan surat perikatan atau surat perjanjian 

pinjaman untuk ditandatangani oleh peminjam. Setelah semuanya sudah siap, 

bagian administrasi meminta peminjam untuk menandatangani surat perikatan 

dan menyerahkan kartu angsuran kredit beserta uang kepada peminjam. 

Setelah itu bagian administrasi melakukan pencatatan berdasarkan nota dan 

menyimpannya ke dalam file pengeluaran kas serta mengarsipkan surat 

perikatan kredit. Kemudian bagian administrasi menerima jaminan berupa 

BPKB atau sertifikat dari peminjam sebagai pegangan. 

 Berdasarkan prosedur pemberian kredit di atas, maka berikut ini adalah 

prosedur Kredit Sistem Umum yang digambarkan dalam bentuk bagan: 
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Bagan 1. Prosedur Pemberian Kredit Sistem Umum KSP Talenta 

Calon Peminjam

Mulai 

Formulir 

Permohonan 

Pinjaman

persyaratan

Mengisi 

Formulir

Persyaratan 

Pinjaman

A

A

Bagian Administrasi

Formulir 

Permohonan 

Pinjaman

Persyaratan 

Pinjaman

Melakukan 

Pemeriksaa

n dan 

Pencatatan

Persyaratan 

Pinjaman

Formulir 

Permohonan 

Pinjaman

B

Komite Kredit

C

Aplikasi 

Pinjaman

Verifikasi 

Hasil 

Analisis

Aplikasi 

Pinjaman

Pengurus

D

D

Aplikasi 

Pinjaman

Memeriksa 

hasil dari 

Komite 

Kredit

Keputusan 

Aplikasi 

Pinjaman
Aplikasi 

Pinjaman Uang 

B B

Ya tidak

Petugas Survey

B

Formulir 

Permohonan 

Pinjaman

Persyaratan 

Pinjaman

Analisis 

Kuantitatif 

dan 

Kualitatif

Persyaratan 

Pinjaman

Formulir 

Permohonan 

Pinjaman

Persyaratan 

Pinjaman

Data Berita 

Acara

Analisis 

Kuantitatif 

dan 

Kualitatif

Aplikasi 

Pinjaman

C
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B

Aplikasi 

Pinjaman Uang 

Membuat 

Pembukuan,nota,sur

at perikatan kredit, 

Kartu Angsuran

Surat Perikatan 

Kredit
Nota 

Kartu 

Angsuran
Uang 

Bagian AdministrasiCalon Peminjam

A

B

Aplikasi 

Pinjaman

Menyiapkan 

Surat 

Penolakan

Surat 

Penolakan

Peminjam

A

Kartu Angsuran Uang 

Menyerahkan 

BPKB

BPKB

Bagian 

Administrasi

 (Sumber: KSP Talenta) 

 

Prosedur Pemberian Kredit Sistem Pegawai di KSP Talenta 

 Selanjutnya adalah Prosedur Pemberian Kredit pada KSP Talenta untuk 

Kredit Sistem Pegawai dalam penjabaran merurut urutan aktivitas. 

1) Prosedur pemberian kredit anggota/calon anggota diawali dengan mengajukan 

permohonan pinjaman, dengan memberikan persyaratan kepada bagian 

administrasi dan jika persyaratan disetujui, menerima formulir permohonan 

kredit dari bagian administrasi. 
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2) Pada tahap awal pemohon harus mengisi formulir yang diberikan oleh bagian 

administrasi dan diajukan kembali ke bagian administrasi beserta syarat-syarat 

pengajuan pinjaman seperti foto copy KTP Suami dan Istri (status menikah), 

foto copy Kartu Keluarga, foto copy Surat Nikah, Rekening listrik, foto copy 

Slip Gaji Pegawai.  

3) Setelah menerima formulir dan persyaratan dari pemohon pinjaman, bagian 

administrasi memeriksa kelengkapan persyaratan dan membuat pembukuan 

berdasarkan nomor urut dan tanggal permohonan serta data persyaratan 

permohonan lainnya. kemudian data dalam bentuk berkas tersebut diberikan 

kepada Petugas Survey. 

4) Selanjutnya berkas yang diterima dari bagian administrasi digunakan oleh 

Petugas Lapangan untuk membantu dalam penilaian dan mengidentifikasi 

calon peminjam secara langsung. Dalam proses ini, petugas lapangan 

melakukan analisis pada di instansi terkait untuk konfirmasi pekerjaan dan 

penghasilan sesuai persyaratan dengan slip gaji pegawai dan mengenal lebih 

jauh karakter peminjam baik di instansi maupun di lingkungan tempat 

tinggalnya. Kemudian petugas survey membuat data berita acara untuk 

melengkapi format taksasi usaha anggota kemudian diteruskan kepada komite 

koperasi untuk verifikasi lanjut. 

5) Komite kredit menerima  berkas-berkas hasil survey dari petugas survey 

berupa formulir, persyaratan pengajuan, dan format taksasi usaha anggota 

untuk melakukan rapat komite. Dalam rapat ini, komite koperasi melakukan 

verifikasi dan seleksi kelayakan dari berkas-berkas pemohon kredit dengan 

format taksasi dari petugas survey. Jika hasil verifikasi telah layak untuk 

diberikan kredit, maka format taksasi usaha anggota di tandatangani dan 

proses selanjutnya diserahkan kebagian pengurus koperasi.   

6) Pada tahap ini Pengurus Koperasi menerima berkas aplikasi pinjaman  dari 

komite dan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan kredit. 

Jika permohonan ditolak maka pengurus mengembalikan berkas berisi 

permohonan kredit dan persyatannya ke bagian administrasi untuk dibuat surat 

penolakan dan diserahkan ke calon peminjam. Dan jika permohonan diterima, 
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maka pengurus mengisi form taksasi usaha anggota dengan menentukan 

besaran kredit yang diberikan, biaya administrasi, potongan simpanan dan 

menandatangani berkas permohonan kredit. Setelah itu, melakukan konfirmasi 

pemberian pinjaman ke bendahara untuk melakukan penarikan uang. Uang 

dan berkas aplikasi pinjaman diserahkan ke bagian bagian administrasi untuk 

melakukan proses realisasi pemberian kredit. 

7) Setelah menerima berkas aplikasi pinjaman dan uang dari pengurus, 

bagian administrasi membuat pembukuan pinjaman berdasarkan identitas 

peminjam, persyaratan jaminan pinjaman, plafon pinjaman, dan jangka 

waktu angsuran serta menyimpan data tersebut ke dalam file kredit 

anggota. Bagian administrasi membuat kartu pinjaman untuk peminjam, 

nota sebagai bukti pembayaran dan mempersiapkan surat kuasa 

pemotongan gaji untuk ditandatangani oleh peminjam. Setelah semuanya 

sudah siap, bagian administrasi meminta peminjam untuk menandatangani 

surat perikatan dan menyerahkan kartu angsuran kredit beserta uang 

kepada peminjam. Setelah itu bagian administrasi melakukan pencatatan 

berdasarkan nota dan menyimpannya ke dalam file pengeluaran kas serta 

mengarsipkan surat perikatan kredit. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah bagan prosedur pemberian kredit sistem 

umum di KSP Talenta : 
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Bagan 2. Prosedur Pemberian Kredit Sistem Pegawai KSP Talenta 

Calon Peminjam

Mulai 

Formulir 

Permohonan 

Pinjaman

persyaratan

Mengisi 

Formulir

Persyaratan 

Pinjaman

A

A

Bagian Administrasi

Formulir 

Permohonan 

Pinjaman

Persyaratan 

Pinjaman

Melakukan 

Pemeriksaa

n dan 

Pencatatan

Persyaratan 

Pinjaman

Formulir 

Permohonan 

Pinjaman

B

Komite Kredit

C

Aplikasi 

Pinjaman

Verifikasi 

Hasil 

Analisis

Aplikasi 

Pinjaman

Pengurus

D

D

Aplikasi 

Pinjaman

Memeriksa 

hasil dari 
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Ya tidak
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Pinjaman
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Pinjaman
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Pinjaman
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Permohonan 

Pinjaman
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Pinjaman
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Acara
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dan 
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Pinjaman
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B

Aplikasi 

Pinjaman Uang 

Membuat 

Pembukuan,nota,sur

at perikatan kredit, 

Kartu Angsuran

Surat Perikatan 

Kredit
Nota 

Kartu 

Angsuran
Uang 

Bagian Administrasi

B

Aplikasi 

Pinjaman

Menyiapkan 

Surat 

Penolakan

Surat 

Penolakan

Peminjam

Peminjam

 

  (Sumber: KSP Talenta) 

 

Pembahasan 

Dilihat praktek sebenarnya prosedur pemberian kredit pada KSP Talenta 

dalam melayani jasa pemberian kredit dari anggota maupun calon anggota yang 

terdiri dari kredit sistem umum dan kredit sistem pegawai sudah mendekati 

standar umum prosedur pemberian kredit yang ditetapkan. Prosedur pemberian 

kredit KSP Talenta dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu 

dalam pelaksanaan pemberian kredit serta mengatasi masalah yang timbul 

khususnya bagi pengurus dalam menyetujui atau tidak menyetujui permohonan 

kredit anggota atau calon anggota yang mengajukan pinjaman kredit tersebut. 

Sedangkan yang menjadi ketentuan atau pertimbangan dalam pelaksanaan 
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pemberian kredit anggota yang dilaksanakan dengan ketentuan umum yaitu 

dengan ditentukannya berdasarkan besar simpanan anggota koperasi dan besarnya 

gaji anggota atau calon anggota tersebut. 

 Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pengurus di KSP Talenta, maka   

dilakukan analisis berdasarkan prosedur pemberian kredit sistem umum dan kredit  

sistem pegawai pada KSP Talenta dimana masih terdapat kelemahan-kelemahan 

dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Kelemahan-kelemahan tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a) Dalam persyaratan prosedur pemberian kredit system umum, KSP Talenta 

tidak memakai surat dasaran usaha sebagai prasyarat seleksi persyaratan 

permohonan pinjaman. Seharusnya menurut prosedur pemberian kredit di 

KSP Talenta, surat dasaran usaha harus dicantumkan untuk mengetahui 

kebenaran dan kriteria usaha calon peminjam. 

b) Dalam kegiatan survey lapangan baik dalam prosedur pemberian kredit sistem 

umum dan prosedur pemberian kredit sistem pegawai, petugas survey hanya 

melakukan satu kali penilaian kelayakan terhadap kondisi ekonomi peminjam. 

Sebenarnya KSP Talenta tetap menjalankan prosedur untuk mengetahui 

keadaan ekonomi peminjam. 

c) Dalam persyaratan permohonan pinjaman kredit pegawai hanya 

mengutamakan slip gaji sebagai jaminan, seharusnya jaminan lain perlu 

dicantumkan untuk mengantisipasi biaya kerugian jika peminjam kehilangan 

pekerjaannya. 

d) Ketika peminjam telah melunasi pinjamannya, biasanya KSP Talenta 

langsung memberikan pinjaman berikutnya tanpa menjalankan prosedur 

pemberian kredit.  

e) Selain itu di KSP Talenta masih memiliki kelemahan dalam pembagian fungsi 

dalam menjalankan prosedur pemberian kredit, dimana terdapat perangkapan 

fungsi yaitu bagian administrasi yang bertugas mencatat dokumen-dokumen 

sekaligus sebagai kasir yang bertugas menyerahkan uang kepada peminjam. 
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Dari hasil analisis perbandingan antara prosedur pemberian kredit system 

umum dan prosedur pemberian kredit sistim pegawai dengan prosedu prosedur 

pemberian kredit menurut SOP KSP tahun 2004, masih terdapat terdapat 

kekurangan dari prosedur pemberian kredit yang ada di KSP Talenta, yaitu: 

a) KSP Talenta memiliki struktur organisasi yang sederhana dalam fungsinya 

untuk menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga akan mengalami 

kesulitan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit, berbeda dengan 

pembagian fungsi dalam prosedur pemberian kredit dalam SOP KSP tahun 

2004, hal itu seperti: 

1) KSP Talenta tidak memiliki staf hukum dan dokumentasi yang berfungsi 

untuk melakukan analisis yuridis dan melakukan dokumentasi yang 

sekaligus membuat surat perikatan pinjaman kepada peminjam. 

2) KSP Talenta tidak memiliki staf khusus yang bertugas sebagai pencairan 

dana pinjaman kepada peminjaman. 

3) KSP Talenta tidak memiliki staf pembukuan yang khusus bertugas untuk 

membuat pembukuan pengeluaran atas pemberian kredit. 

b) Dalam alur prosedur pemberian kredit di KSP Talenta, bagian administrasi 

tidak melakukan persetujuan atas berkas-berkas pelepasan pinjaman kepada 

pengurus. Tahap ini harus dilakukan untuk memastikan apakah berka-berkas 

tersebut sudah sesuai dan mencegah adanya manipulasi data. 

c)  Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit di KSP Talenta, bagian 

administrasi melakukan perangkapan fungsi. Dimana dalam prosedur 

pemberian kreditnya bagian administrasi yang umumnya bertugas untuk 

melakukan pembukuan data-data peminjam juga menyiapkan surat perikatan 

kredit, melakukan pencairan pinjaman dan melakukan pembukuan 

pengeluaran kas. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dalam prosedur dan 

kelemahan prosedur di KSP Talenta. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian 

kredit di KSP Talenta sudah mengikuti standar prosedur pemberian kredit yang 

ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit di KSP Talenta. Namun 

prosedur pemberian kredit di KSP Talenta masih sangat sederha sehingga terdapat 

sedikit kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur 

pemberian kredit sehingga prosedur pemberian kredit di KSP Talenta menjadi 

lebih mudah dibandingkan dengan standar prosedur pemberian kredit yang 

ditetapkan. Dengan kemudahan  persyaratan dalam permohonan pinjaman dan 

bunga pinjaman yang rendah sehingga menjadi daya tarik peminjam untuk 

melakukan pinjaman dimana dapat dilihat pada tahun 2009, jumlah anggota KSP 

Talenta mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dalam prosedur pemberian 

kredit di KSP Talenta juga terdapat masalah-masalah yang menghambat 

kelancaran dalam menerapkan prosedur pemberian kredit, yaitu tidak konsisten 

dalam menjalankan prosedur pemberian kredit dan adanya perangkapan fungsi 

dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Namun masalah-masalah tersebut 

tidak terlalu mempengaruhi proses pemberian kredit di KSP Talenta. 

 

Saran 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam prosedur 

pemberian kredit di KSP Talenta, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

a)  KSP Talenta sebaiknya memperhatikan kejelasan persyaratan jaminan seperti 

surat dasaran usaha dan jaminan bagi kredit pegawai sehingga dapat melakukan 

seleksi permohonan pinjaman dengan baik dan memiliki pengganti jika terjadi 

kerugian. 

b) Untuk menjaga kelangsungan usaha sebaiknya KSP Talenta tetap menjalankan 

prosedurnya yaitu dengan melakukan survey secara berkala dalam upaya  

mencegah terjadinya kredit macet. 

c) KSP Talenta sebaiknya melakukan pemisahan fungsi antara bagian pencatatan, 

dokumentasi dan bagian keuangan. Dalam konteks ini dimaksudkan bahwa 
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memberikan wewenang khusus kepada kasir untuk bagian keuangan, bagian 

pembukuan kepada staf pembukuan, dokumentasi dan perikatan kredit pada 

staf hukum dan dokumentasi dan pencatatan kepada bagian administrasi 

sehingga terdapat kejelasan dalam menjalankan prosedur pemberian kredit 

yang mana dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. 

d) Dalam menjalankan prosedur pemberian kredit seharusnya pengurus KSP 

Talenta melakukan pemeriksaan berkas-berkas pelepasan pinjaman terlebih 

dahulu dari bagian administrasi untuk mencegah kesalahan pencatatan dan 

pencairan pinjaman kepada anggota. 

e) Pengurus KSP Talenta sebaiknya membuat suatu kebijakan untuk mendorong 

para karyawan di KSP Talenta agar dapat bekerja sesuai peraturan dan prosedur 

yang ditetapkan. 

 

Keterbatasan Penelitian 

 Penulisan ini hanya didasarkan pada hasil wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi yang dilakukan di KSP Talenta dengan tidak mempertimbangkan 

keadaan dalam proses pelaksanaan survey lapangan dan konfirmasi kepada calon 

peminjam. 
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