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LENDING PROCEDURES IN ARTHA BUANA RURAL BANK KRIAN 

SIDOARJO 

 

Farahdila Melina Sari 

2018110233 

 

E-mail : 2018110233@students.perbanas.ac.id 

 

ABSTRACT 

 
The COVID-19 pandemic has caused a country's economic situation to become 

unstable. Many business sectors are experiencing losses and bankruptcy. In 

addition, many people also experienced mass layoffs and became unemployed. 

Therefore, the role of banking is very important and needed to be able to help 

people affected by the COVID-19 pandemic. One of the assistance that banks can 

provide is credit or loan funds. In providing credit, a bank must be careful in 

making a decision whether the credit is feasible or not to be given so that the bank 

does not suffer losses. This final project research was carried out at PT Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Buana Krian. The purpose of this final project is 

to find out how the procedure for granting credit at PT. BPR Artha Buana Krian, 

know what credit guarantees are at PT. BPR Artha Buana Krian, know what 

credit analysis is at PT. BPR Artha Buana Krian, knowing the obstacles in the 

implementation of the procedure for granting credit at PT. BPR Artha Buana 

Krian, and the solutions provided by PT. BPR Artha Buana Krian against existing 

obstacles. To obtain the results in this final project, the analysis used is 

descriptive analysis. The method used in this final project research, there are 

several research methods, namely the method of interview, observation, literature 

study, and documentation. The type of data used in this study is primary data and 

secondary data. Based on the results of this final project, the procedure for 

granting credit at PT BPR Artha Buana consists of several stages, namely credit 

application, survey, slik, credit analysis, first data checking, credit approval, 

preparation of credit documents, second data checking, credit binding, and 

disbursement. credit. Based on the results of the data regarding the lending 

procedure carried out by PT BPR Artha Buana Krian this has been carried out 

properly and in accordance with the BPR Credit Policy Guidelines (PKPB). 

  

Keywords: Rural Banks, BPR, Credit Provision Procedures, Collateral, Credit 

Analysis 
 

PENDAHULUAN 

Bank dapat memberikan 

bantuan kepada masyarakat dengan 

menyalurkan dana dalam bentuk 

pinjaman dana maupun tambahan 

modal usaha atau disebut dengan 

kredit . Kredit ini umumnya timbul 

karena keinginan akan memiliki atau 

menghasilkan barang atau sesuatu 

dengan keterbatasan dana yang 

dimiliki sehingga membutuhkan 

tambahan dana. Kredit yang 

diberikan ini diharapkan dapat 
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membantu kesejahteraan masyarakat 

agar dapat memperlancar kegiatan 

usahanya dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Penyaluran kredit kepada 

masyarakat ini merupakan salah satu 

kegiatan utama dari sebuah bank, 

dimana menghasilkan banyak 

keuntungan dibandingkan dengan 

kegiatan operasionalnya. Namun 

tidak dapat dihindari bahwa 

pemberian kredit ini juga 

menimbulkan risiko yang besar. 

Salah satunya adalah kredit macet 

ataupun tunggakan – tunggakan 

pembayaran dari debitur. Oleh 

karena itu, agar dapat menghindari 

hal tersebut maka diperlukan adanya 

pengawasan dalam pelaksanaan 

kredit. 

Selain itu, perlu dilakukan 

prosedur yang sesuai dan efektif agar 

dapat menghasilkan keputusan yang 

bijak akan layak dan tidaknya kredit 

diberikan. Sebelum memberikan 

kredit kepada calon debitur, perlu 

dilakukan prosedur pemberian kredit 

yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Dimana prosedur tersebut 

terdiri dari permohonan calon 

debitur, pemeriksaan data calon 

debitur, Bank Checking, survey (On 

The Spot), analisa kredit, keputusan 

kredit, perjanjian kredit, dropping 

kredit, dan monitoring kredit. 

Apabila calon debitur tersebut sudah 

melewati segala prosedur dengan 

baik dan melengkapi juga memenuhi 

kriteria yang ada maka kredit 

tersebut dapat cair dan diberikan 

kepada calon debitur tersebut. 

Salah satu bank yang 

memberikan fasilitas kredit adalah 

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 62/POJK.03/2020 tentang 

Bank Perkreditan Rakyat, 

menyebutkan bahwa Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Kegiatan usaha dari Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) ini 

lingkupnya lebih kecil dibandingkan 

dengan bank umum konvensional. 

Dimana kegiatan usahanya yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk tabungan maupun 

deposito dan juga menyalurkan 

kredit kepada masyarakat yang 

membutuhkan. BPR tidak 

menghimpun dana berupa giro dan 

tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

PT. Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Artha Buana Krian adalah 

salah satu bank yang memberikan 

fasilitas pemberian kredit kepada 

masyarakat dan juga menghimpun 

dana dalam bentuk tabungan dan 

deposito dari masyarakat. 

Masyarakat dapat mengajukan kredit 

untuk meminjam sejumlah dana 

sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuannya masing – masing. 

PT. BPR Artha Buana Krian 

ini sebagai salah satu lembaga 

keuangan yang mempunyai fungsi 

memberikan layanan perbankan dan 

membantu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat khususnya daerah Krian, 

Sidoarjo, dan Mojokerto. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

yang telah disampaikan tersebut, 

maka penulis tertarik untuk 
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membahas hal – hal yang berkaitan 

dengan prosedur kredit sebagai 

pembahasan pada Tugas Akhir 

dengan judul “PROSEDUR 

PEMBERIAN KREDIT PADA 

PT. BANK PERKREDITAN 

RAKYAT (BPR) ARTHA BUANA 

KRIAN SIDOARJO”. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan 

masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan penelitian dalam tugas akhir 

ini yaitu : 

1. Mengetahui Prosedur 

Pemberian Kredit pada PT. 

Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Artha Buana Krian 

Sidoarjo. 

2. Mengetahui Jaminan Kredit 

pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Artha Buana 

Krian Sidoarjo. 

3. Mengetahui Analisa Kredit 

pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Artha Buana 

Krian Sidoarjo. 

4. Mengetahui Hambatan – 

Hambatan dalam Prosedur 

Pemberian Kredit pada PT. 

Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Artha Buana Krian 

Sidoarjo. 

5. Mengetahui Cara Mengatasi 

Hambatan – Hambatan dalam 

Prosedur Pemberian Kredit 

pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Artha Buana 

Krian Sidoarjo. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan 

kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam 

satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam transaksi perusahaan 

yang terjadi berulang-ulang. 

Pengertian Bank 

Bank merupakan badan usaha 

ataupun lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menghimpun 

dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit, 

serta memberikan jasa bank untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

 

Jenis Bank 

1. Bank Umum  

Bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau 

berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.  

2. Bank Syariah 

Bank yang menjalankan 

kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah, atau prinsip 

hukum islam yang diatur dalam 

fatwa Majelis Utama Indonesia 

seperti prinsip keadilan dan 

keseimbangan (‘adl wa 

tawazun), kemaslahatan 

(maslahah), universalisme 

(alamiyah), serta tidak 

mengandung unsur gharar, 

maysir, riba, zalim dan obyek 

yang haram. 

3. Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR)  

Bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau 

berdasarkan prinsip syariah 
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yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Kegiatan 

Usaha Bank Perkreditan 

Rakyat yang dapat 

dilaksanakan oleh Bank 

Perkreditan Rakyat, yaitu : 

a. Menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan, dan 

atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menyediakan pembiayaan 

dan penempatan dana 

berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

d. Menempatkan dananya 

dalam bentuk Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, 

sertifikat deposito, dan 

atau tabungan pada bank 

lain. 

Pengertian Kredit 

 

Kredit adalah penyaluran 

dana kepada debitur dengan jumlah 

tertentu yang disepakati untuk 

dikembalikan dalam jangka waktu 

dan bunga kredit yang ditentukan. 

 

Fungsi Kredit 

Fungsi dari pemberian kredit 

diantaranya, yaitu : 

1. Untuk Meningkatkan Daya 

Guna Uang 

2. Untuk Meningkatkan 

Peredaran dan Lalu Lintas 

Uang 

3. Untuk Meningkatkan Daya 

Guna Barang 

4. Meningkatkan Peredaran 

Barang 

5. Sebagai Alat Stabilitas 

Ekonomi 

6. Untuk Meningkatkan 

Kegairahan Berusaha 

7. Untuk Meningkatkan 

Pemerataan Pendapatan  

8. Untuk Meningkatkan 

Hubungan Internasional 

 

Jenis-Jenis Kredit 

Jenis – Jenis Kredit yaitu:  

1. Kredit Investasi  

Merupakan kredit yang 

diberikan kepada pengusaha 

yang melakukan investasi atau 

penanaman modal. Memiliki 

jangka waktu relatif panjang, 

diatas satu tahun. 

2. Kredit Modal Kerja  

Merupakan kredit yang 

digunakan sebagai modal usaha. 

Memiliki jangka waktu pendek, 

tidak lebih dari satu tahun. 

3. Kredit Perdagangan 

Merupakan kredit yang 

diberikan kepada para pedagang 

dalam rangka memperlancar, 

memperluas, atau memperbesar 

kegiatan perdagangannya. 

4. Kredit Produktif 

Merupakan kredit yang dapat 

berupa investasi, modal kerja, 

atau perdagangan. Diberikan 

untuk diusahakan kembali 

sehingga pengembalian kredit 

diharapkan dari hasil usaha yang 

dibiayai. 

5. Kredit Konsumtif 

Merupakan kredit yang 

digunakan untuk keperluan 

pribadi, misalnya keperluan 

konsumsi, baik pangan, sandang, 

maupun mapan. 
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6. Kredit Profesi  

Merupakan kredit yang 

diberikan kepada para kalangan 

profesional seperti dosen, 

dokter, atau pengacara. 

 

Jaminan Kredit 

Tujuan jaminan adalah untuk 

melindungi kredit dari risiko 

kerugian, baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. 

Jaminan kredit terdiri dari 2 (dua) 

macam, diantaranya yaitu : 

1. Jaminan Benda Berwujud, yaitu 

jaminan dengan barang-barang 

seperti:  

a. Tanah  

b. Bangunan  

c. Kendaraan bermotor  

d. Mesin-mesin/peralatan  

e. Barang dagangan  

f. Tanaman/kebun/sawah  

2. Jaminan Benda Tidak Berwujud, 

yaitu benda-benda yang dapat 

jaminan seperti:  

a. Sertifikat saham  

b. Sertifikat obligasi  

c. Sertifikat tanah  

d. Sertifikat deposito  

e. Rekening tabungan yang 

dibekukan  

f. Rekening giro yang 

dibekukan  

g. Promes  

h. Wesel  

i. Dan surat tagihan lainnya  

3. Jaminan Orang, yaitu jaminan 

yang diberikan oleh seseorang 

yang menyatakan kesanggupan 

untuk menanggung segala risiko 

apabila kredit tersebut macet.  

 

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Terdapat beberapa macam 

prinsip penilaian kredit yang biasa 

digunakan oleh pihak bank, yaitu 5C 

dan 7P. Pemberian kredit dengan 

menggunakan 5C adalah : 

1. Character  

Sifat atau watak calon debitur 

(nasabah).penilaian ini dapat 

dilihat dari gaya hidup, latar 

belakang nasabah, keadaan 

keluarga.  

2. Capacity  

Melihat kemampuan nasabah 

dalam mengelola bisnis dan 

mencari laba  

3. Capital  

Untuk mengetahui sumber-

sumber pembiayaan yang 

dimiliki nasabah terhadap suatu 

usaha yang akan dibiayai atau 

mendapatkan modal usaha dari 

bank.  

4. Collateral  

Jaminan dari pihak debitur 

(nasabah) pada bank baik berupa 

fisik atau non fisik yang 

melebihi nilai kredit yang 

diberikan.Jaminan berguna bagi 

bank sebagai pelindung dari 

risiko kerugian.  

5. Condition of Economy 

Penilaian kondisi ekonomi saat 

ini dan dimasa mendatang juga 

sangat penting dalam keputusan 

pemberian pinjaman. Disamping 

itu prospek usaha dimasa 

mendatang juga sangat di 

perhitungkan. 

Sementara analisis 

penilaian kredit dengan 7P 

antara lain:  

1. Personality  

Penilaian calon debitur dari 

tingkah laku atau 

kepribadiannya, mencakup 

emosi, serta tindakan nasabah 

dalam menghadapi suatu 

masalah.  

2. Party  
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Klasifikasi nasabah dalam 

golongan tertentu, berdasarkan 

modal dan loyalitas. Sehingga 

terjadi adanya perbedaan 

fasilitas kredit antara pengusaha 

lemah dan kuat modalnya, baik 

dari segi bunga dan persyaratan 

lainnya.  

3. Purpose  

Mengetahui jenis kredit yang 

diinginkan dan dibutuhkan 

nasabah, serta tujuan nasabah 

dalam pengambilan kredit 

sebagai konsumtif atau modal 

kerja.  

4. Prospect  

Penilaian ini dilakukan pada 

usaha yang akan dilakukan 

nasabah memiliki prospek yang 

baik atau tidak. Hal ini sangat 

menentukan keuntungan atau 

kerugian bank dan nasabah.  

5. Payment  

Penilaian ini diambil dari 

laporan sumber pendapatan 

nasabah. Semakin banyak 

sumber penghasilan nasabah 

maka semakin baik pula debitur 

untuk mencicil pinjamannya.  

6. Profitability  

Analisis ini dilakukan pada 

kemampuan nasabah dalam 

mencari laba setiap periode, 

apakah meningkat atau tetap.  

7. Protection  

Analisis ini melalui melihat 

bagaimana calon debitur 

memberikan jaminan yang di 

berikan terhadap bank atas 

pinjaman yang diberikan. 

 

Penggolongan Kualitas Kredit 

Penilaian kolektibilitas kredit 

berdasarkan ketentuan Bank 

Indonesia adalah sebagai berikut,:  

1. Lancar (pass), yaitu 

kredit yang tidak 

mengalami penundaan 

pengembalian pokok 

pinjaman dan 

pembayaran bunga. 

Kriteria kredit lancar 

adalah:  

a. Pembayaran 

angsuran pokok dan 

atau bunga tepat 

waktu.  

b. Memiliki mutasi 

rekening yang aktif.  

c. Bagian dari kredit 

yang dijamin dengan 

agunan tunai.  

2. Dalam perhatian khusus 

(special mention)  

Apabila memenuhi 

kriteria :  

a. Terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan 

atau bunga yang 

belum melampaui 90 

hari karena adanya 

cerukan.  

b. Mutasi rekening 

relatif aktif.  

c. Jarang terjadi 

pelanggaran 

terhadap kontrak 

yang diperjanjikan.  

d. Didukung oleh 

pinjaman baru.  

3. Kredit kurang lancar 

(substandard), yaitu 

kredit yang 

pengembalian pokok 

pinjaman dan 

pembayaran bunganya 

telah mengalami 

penundaan selama tiga 

bulan dari waktu yang 

dijanjikan. Adapun 
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kriterianya adalah 

sebagai berikut :  

a. Terdapat tunggakan 

angsuran 

pokok/bunga yang 

telah melebihi 90 

hari, karena sering 

terjadi cerukan.  

b. Frekuensi mutasi 

rekening relatif 

rendah.  

c. Terjadi pelanggaran 

kontrak yang 

diperjanjikan lebih 

dari 90 hari.  

d. Terdapat indikasi 

masalah keuangan 

yang dihadapi 

debitur.  

e. Dokumentasi 

pinjaman yang 

lemah.  

4. Kredit diragukan 

(doubtful), yaitu kredit 

yang pengembalian 

pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya 

telah mengalami 

penundaan selama 6 

(enam) bulan atau dua 

kali dari jadwal yang 

telah diperjanjikan. 

Dengan kriteria sebagai 

berikut :  

a. Terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan 

yang telah 

melampaui 180 hari.  

b. Terjadi cerukan yang 

bersifat permanen.  

c. Terjadi wanprestasi 

lebih dari 180 hari.  

d. Terjadi kapitalisasi 

bunga.  

e. Dokumentasi hukum 

yang lemah baik 

untuk perjanjian 

kredit maupun 

pengikat jaminan.  

5. Kredit macet (loss), yaitu 

kredit yang 

pengembalian pokok 

pinjaman dan 

pembayaran bunganya 

telah mengalami 

penundaan lebih dari satu 

tahun sejak jatuh tempo 

menurut jadwal yang 

telah dijanjikan. Dengan 

kriteria sebagai berikut :  

a. Terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan 

atau bunga yang 

telah melampaui 270 

hari.  

b. Kerugian 

operasional ditutup 

dengan pinjaman 

baru. 

 

Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur Pemberian Kredit 

yaitu terdiri dari: 

1. Pengumpulan Informasi, 

Dokumen dan Verifikasi 

2. Analisis dan Persetujuan Kredit 

3. Pemantauan Kredit 

4. Pelunasan dan Penyelamatan 

Kredit 

5. Kombinasi  

6. Penjualan Jaminan atau Lelang 

Jaminan 

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain Penelitian 

Rancangan penelitian yang 

digunakan untuk mengerjakan Tugas 

Akhir dengan judul “Prosedur 

Pemberian Kredit pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Artha 

Buana Krian Sidoarjo” yaitu dengan 
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menggunakan penelitian Deskriptif. 

analisis deskriptif adalah metode yan

g digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu 

hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Terdapat empat metode 

penelitian yang digunakan dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. metode wawancara 

2. observasi 

3. studi pustaka 

4. dokumentasi 

 

VISI DAN MISI 

 

Visi 

Membangun BPR yang sehat, 

kuat, dan besar melalui produk dan 

jasa layanan yang berciri khas untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Misi 

1. Melayani nasabah dengan 

produk dan jasa pelayanan 

yang sesuai dengan 

kebutuhan.  

2. Menyediakan lingkungan 

kerja yang dinamis agar dapat 

menunjang perkembangan 

tenaga profesional yang 

berkualitas, berdedikasi dan 

memiliki integritas yang 

tinggi.  

3. Memiliki tanggung jawab 

sosial yang tinggi terhadap 

lingkungan sekitar sebagai 

wujud partisipasi aktif 

membangun daerah dan 

negara.  

4. Meningkatkan daya saing 

perusahaan di tengah 

pertumbuhan industri yang 

cepat untuk memberikan 

keuntungan yang wajar bagi 

para pemegang saham dan 

berbagai pihak yang 

berkepentingan. Berikut ini 

adalah Stuktur Organisasi 

dari PT. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Artha Buana 

Krian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Artha 

Buana Krian yaitu berkaitan dengan 

salah satu produk pinjaman yaitu 

kredit. Kredit merupakan produk 

pinjaman yang diberikan kepada 

segala kalangan, baik perorangan, 

usaha kecil/mikro, ataupun 

perusahaan besar. 

Berdasarkan jenis 

penggunaan terdapat 3 (tiga) jenis 

kredit yaitu Kredit Konsumtif, Kredit 

Modal Kerja, dan Kredit Investasi. 

Berdasarkan cara pelunasan terdapat 

2 (dua) jenis kredit yaitu Kredit 

Angsuran dan Kredit Tetap. Dari 

kedua kredit ini yang membedakan 

adalah cara pembayarannya, jika 

Kredit Angsuran maka setiap bulan 

perlu membayar sejumlah bunga dan 

pokok. Namun, jika Kredit Tetap 

setiap bulan hanya perlu membayar 

bunga, dan pokok (tetap) dibayarkan 

di akhir. 

 

Syarat dan Ketentuan Pengajuan 

Kredit 

Menurut Admin Kredit PT. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Artha Buana Krian, syarat dan 

ketentuan dalam pengajuan kredit 

yaitu: 

1. WNI (Warga Negara 

Indonesia), baik perorangan 

maupun perusahaan 
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2. Mempunyai penghasilan tetap 

dan berkesinambungan 

3. Mempunyai slip gaji asli dan 

Surat Keterangan Kerja, jika 

tidak dapat diganti dengan 

ID-Card 

4. Perusahaan yang mempunyai 

badan hukum : Akta 

Perusahaan, NPWP, SITU, 

Surat Keterangan dari 

Kehakiman, dan Laporan 

Keuangan Tahun Berjalan 

5. Mengisi formulir 

permohonan kredit yang telah 

diisi lengkap dan benar 

6. Melengkapi dokumen 

pengajuan kredit : 

a. Fotocopy Identitas Diri 

yang masih berlaku 

(KTP/SIM/Paspor), 

untuk suami – istri wajib 

menyantumkan keduanya 

b. Fotocopy Kartu Keluarga 

(KK) 

c. Fotocopy Surat Nikah 

(untuk yang sudah 

menikah) 

d. Pas Foto Suami dan Istri 

(untuk yang sudah 

menikah) 

e. NPWP Pribadi 

f. Fotocopy jaminan 

(BPKB dan 

STNK/Sertifikat Rumah) 

 

Prosedur Pemberian Kredit 

1. Nasabah mengajukan 

permohonan kredit dengan 

mengisi formulir permohonan 

kredit dan menyiapkan segala 

syarat dan ketentuan yang 

ada.  

2. Account Officer PT. BPR 

Artha Buana melakukan 

survey ke rumah debitur 

3. Admin Kredit PT. BPR Artha 

Buana melakukan 

pengecekan SLIK, apabila 

plafond pinjaman lebih dari 

Rp 5.000.000 (lima juta 

rupiah) 

4. Account Officer PT. BPR 

Artha Buana membuat survey 

report, melakukan analisa 

terhadap debitur dan jaminan 

5. Pejabat Eksekutif (PE) 

Manajemen Risiko PT. BPR 

Artha Buana melakukan 

pengecekan kelengkapan data 

pengajuan kredit 

6. Committee Credit (CC) PT. 

BPR Artha Buana melakukan 

persetujuan kredit, jika 

memenuhi syarat dan sesuai 

maka dapat dilanjut, jika 

tidak maka ditolak dan 

diberitahukan kepada nasabah 

7. Admin Kredit PT. BPR Artha 

Buana menyiapkan dokumen 

kredit (Perjanjian  Kredit dan 

Perhitungan Biaya Potongan), 

nasabah wajib membawa 

jaminan asli 

8. Direktur Operasional PT. 

BPR Artha Buana melakukan 

pengecekan isi dari Perjanjian 

Kredit dan Perhitungan Biaya 

Potongan. 

9. Pejabat Eksekutif (PE) 

Operasional PT. BPR Artha 

Buana membacakan 

perjanjian kredit, dan 

melakukan pengikatan kredit 

dengan debitur serta 

dokumentasi 

10. Teller PT. BPR Artha Buana 

melakukan pencairan kredit 

dan menyerahkan uang 

tersebut kepada debitur serta 

di dokumentasikan. 
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Hambatan Pemberian Kredit PT 

BPR Artha Buana Krian 

1. Dokumen yang diajukan kurang 

lengkap atau tidak sesuai 

Calon debitur tidak membawa 

dan menyiapkan kelengkapan 

dari syarat dan ketentuan 

mengenai dokumen pengajuan 

kredit dengan lengkap. Seperti, 

syarat harus memberikan 

fotocopy stnk namun calon 

debitur hanya memberikan foto 

stnk. 

2. Pengajuan plafond yang tidak 

sesuai dengan syarat tahun 

angka jaminan 

Pengajuan plafond oleh Account 

Officer harus berdasarkan 

ketentuan harga pasar sesuai 

dengan masing – masing 

tahunnya. Namun, plafond yang 

diajukan oleh AO tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Seperti, untuk tahun agunan 

lebih dari 3 (tiga) tahun diambil 

35% namun, AO mengajukan 

50%. 

 

Solusi dalam Pemberian Kredit 

PT. BPR Artha Buana Krian 

1. Dilakukan pengecekan dan 

kelengkapan data, jika kurang 

Account Officer akan meminta 

nasabah untuk harus 

melengkapi sesuai dengan 

syarat dan ketentuan yang ada. 

2. Apabila Committee Credit 

tidak menyetujui maka perlu 

untuk dituliskan Surat 

Penyimpangan Agunan. 

Namun, apabila Committee 

Credit sudah menyetujui sesuai 

dengan analisa maka tidak 

perlu surat 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

Prosedur Pemberian Kredit yang 

dilakukan di PT. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) Artha Buana Krian, 

Sidoarjo, maka simpulan yang dapat 

disampaikan pada Tugas Akhir ini 

terdapat beberapa hal. Prosedur 

pemberian kredit pada PT. BPR 

Artha Buana Krian ini terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu Pengajuan 

Kredit, Survey, SLIK, Analisa 

Kredit, Pengecekan Data pertama, 

Persetujuan Kredit, Menyiapkan 

Dokumen Kredit, Pengecekan Data 

kedua, Pengikatan Kredit dan 

Pencairan Kredit.  

Untuk bisa melakukan 

pengajuan kredit semua syarat dan 

ketentuan wajib dipenuhi oleh calon 

debitur baik perorangan maupun 

badan usaha. Prosedur yang 

diterapkan oleh PT. BPR Artha 

Buana sudah dilaksanakan dan sesuai 

dengan Pedoman Kebijakan 

Perkreditan BPR (PKPB). Jaminan 

yang dapat digunakan dalam 

pemberian kredit di PT. BPR Artha 

Buana ini terdapat 2 (jenis) yaitu 

benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. Benda bergerak yang dapat 

dijaminkan yaitu berupa kendaraan 

bermotor (BPKB) dan tanah 

(SHM/SHGB). Sedangkan untuk 

benda tidak bergerak dapat berupa 

deposito. 

Deposito ini dapat digunakan 

sebagai jaminan selama plafond yang 

diajukan tidak melebihi pokok 

deposito. Analisa yang digunakan 

dalam melakukan tahapan prosedur 

pemberian kredit di PT. BPR Artha 

Buana yaitu analisa kualitatif, analisa 

kuantitatif, dan analisa jaminan. 

Analisa kualitatif, yaitu analisa yang 
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ditekankan mengenai aspek 

manajemen, pemasaran, teknis, dan 

lingkungan sosial dari calon debitur 

 

Saran 

Adapun saran yang ingin 

disampaikan kepada pihak Bank agar 

dapat membantu dalam mengatasi 

hambatan yaitu :  

1. Kelengkapan dokumen dan 

syarat wajib dilakukan 

pengecekan, dan apabila tidak 

sesuai nasabah harus tetap 

diminta untuk memberikan 

sesuai dengan ketentuan yang 

ada.  

2. Alangkah lebih baik jika 

plafond yang diajukan sesuai 

dengan ketentuan yang ada 

untuk menghindari terjadinya 

kerugian. Sehingga, 

plafondnya diajukan sesuai 

dengan nilai jaminan yang 

ada.  

 

Implikasi 

Adapun masukan yang dapat 

disampaikan kepada PT. BPR Artha 

Buana untuk menghasilkan 

perubahan yang lebih baik dari 

sebelumnya, yaitu : 

1. Meningkatkan ketelitian 

dalam melakukan pengecekan 

dokumen persyaratan 

pengajuan kredit secara 

lengkap, agar dokumen data 

tersebut dapat dijadikan dasar 

oleh BPR terhadap calon 

debitur jika terjadi kemacetan 

ataupun pelanggaran dari 

pihak debitur. 

2. Mempertahankan ketertiban 

dalam melaksanakan alur 

prosedur pemberian kredit 

secara runtut sesuai dengan 

pedoman PKPB yang ada, 

agar terhindar dari 

penyimpangan. 
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