
BAB III

URAIAN PERI.IASALAHAN

3..1. FERI'IASALAHAN.

3.1.1. Identif ikagi l{asalah.

Dalam pral.:tei.nya banh: rnasih sering menemuti

hambatan dalarn rnenerapkan h:ebijakganaan pelepasan kredit

secara ah:,urat" teFat sasaran dan arnan. dirnana ha1 ini

dieebabkan *danya l,;elernahan-F;el.ernahan arus infarrnasi yang

ada pada lembaga perbanh:an tersebut dan h:ondigi dernikian

j elas akan ,nerugiF;an bank" itu sendiri. Demikian putla pada

bank al.;an mendapathan regil.:o" bahwa Ltang yang dis;alurkan

l,;epada masyaral,;at tidal,; dapat 1';ernbali dengan baiF; ateu

F;adang-1,;adang tidah dapat hemba 1 i satna seka I i k:arena

nasabah banl'; pailit.

Pada dararnya pemberian fasilitas kredit harug

{nefnpt-rnyai marnfaat bagi nasabah dan keuntungan bagi bank

itu sendiri, Berhasilnya operasi ' l'.:redit tidak hanya

gernata*rnata diturj ul,;an l';epada herhasi lnya penyaluran

h.redit secara l,;.wantitatif akan tetapi jurga harurs diingat

tepatnya sasaran dan h:eamenan l';redit . yang disalurF;an

kepada maeyaral,:.at yang menginginkan dana-dana tergebut.

01eh t;arena banh )iyr rnengel61la beberapa departernen'

rnal:.a sigtern pengolahan data sangat diperlurkan oleh pihah

top managernen untuh mengambil langl';ah*langkah l';ebijal':.sa-

naan di masa rnendatang' Secara garis besar *istern pengt:-

lahan data ini bermal,;sutd memberikan ipforrnaei yang tepat
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pada fnasing*masing departernen perr-tsahaan tersebr-tt.

t. Sistem pengolahan data pada BanL; xyr sampai

saat ini rnagih di lal':'uh:'an sFcara manttal t

sehinggaseringmenimbutlhan}ambatnyainformagi

* yang d i hasi I kan , terutarna l aporan l';'epada

pimPinan

3. DiperLr-rl.:an sistem pengolahan data yang dapat

rnenunjang evalutagi:' analisis serta proges pengarn-

bilan h:eplttusan pada tingkat pirnpinan'

. ::. Ugaha-usaha tersebut pada saat ini rnenghadapi

sltatut l';endala berupa l';ondigi L ingkr-tngan yang

belurm rnelembaga dalarn mengelola sistern pe.ng(3lahan

dataYangterpadusehinggaperludilah:uk:an

langkah-langkah untuk merealisasil':'an ma[:'gt-td di

atag '

sistem pengolahan data yang dirnal,;gutd adalah guatu

cara untul; mengarnati data dan diharapt;an pada jangl';a

wa[:.tur tertentu akan mendapatk:an hasi I yang optimal .

Dengan demihian informasi yang didapat dari gigtem ltti

aL;an dapat mambefikan gambaran untuth: melahsanal';an kegia-

tan yang selama ini berl.angsutng secara manual l':.e rnasing-

masing departemen n dinana seperti prclses pemel iharaan

data, pengiriman" peirnbuatan laporan dan lain-lain untul':

rnendapathan hag,il yang optimal yang membantur l':elancaran

gistern dan gel';aliguts untuk pengendalian biaya

Bertalian dengan persoalan yang peIil,:, tergebutt mal:.a
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perlu nencari penecahan yang effektif dan untuk itu perlu

adanya suatu sisten keria yang lebih baik dari apa yang

selana ini sudah diterapkan oleh bank tersebut. Dalan

mengusulkan penecahan masalah ini perlu dipertimbanefkan

sebagai berikut :

1. Semua pelaksanaan dan kebiiaksanaan Femberian

kredit yang dilakukan oleh bank tersebut yang

pada kesinpulannya apakah pelaksanaan dan

kebijaksanaan yang dilakukan tersebut nenenuhi

syarat dalan meneapai sasaran yang ditargetkan'

2- Bank sebagai lenbaga keuangan dalan hal ini

nenbantu lalu lintas peredaran Eliral dan iuga

supaya nenaperoleh keuntunBan. DisanpinEl nencari

keuntunEfan supaya bank tersebut lebih berkenbang,

pihak bank juga harus neniaga likwiditasnya

terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh

kredit hanya nemberikan perkiraan

Penca]-ran

ih nenemui

nrarket ing

pelepasan

/ asunsi

saia berapa dana yang harus dilepas..

3.t.2 - Tujuan.

setelah melakukan study kasus terhadap pet-masalahan

Bank Indonesia.

3. Dalarn nenonitoring dana yang 'ada untuk

dari bagian operation, pihak bank nas

hanbatan dalam pelaksanaannya , sedanEl

dalam haI ini yang berwenan€i dalaur
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yang ada, dan dari tinjauan kredit yang ditulis oleh

penulis, ada yang perlu di kompuierisasikan dan ada pula

yang trdak bisa dikomputerkan. Penulis disini diminta

untuk mengkomputerkan aktivitas yang bisa dikomputerkan

dengan modul-modu1 program yang ada pada bank xyzt dan

diharapkan bisa mendukung fungsi pengelolaan data nasabah

sehingga proses yang berlangsung menjadi cepat dan arnan.

Untuk merealisasikan sistem komputerisasi yang akan

diterapkan dalam memenuhi kebutuhan bank xyz dimasa

mendatang, kami melakukan penilaian kembali pada sistem

yang sedang berjalan, agar selalu dapat dicapai sistern

yang lebih efisien dan efektif. Dalam haI ini kami beru-

saha untuk rnenemukan titik kelemahan pada gistem kredit

khususnya kredit kendaraan bermotorn dan kami juga akan

menyusun , merencanakan , rnenerapkan d isain sistirn korn*

puterisasi baru sesuai kebutuhan dalarn bidang pengolahan

data serta pembentukan sistim informasi manajemen bank

itu sendiri.

Maka dari itu dalam rangka membantu meningkatkan

ketepatan dan kecepatan Iaporan yang dibutuhkan oleh

pihak marketing dan krredit dari bagian pinjaman

( operation ), dibuatlah suatu sistem yang menangani

laporan repayment ( pelunasan ) dan angsuran untuk kepen-

tingan policy marketing khususnya dalarn melepas pinjaman

atau pencairan kredit itu sendiri. Sedang untuk bagian

kredit bahwa dapatnya bagian ini memonitoring secara

(...
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tepat dana yanq dicairkan pihak marketingr yang rnana dana

tersebut diupayakan tidak melebihi dari dana yanq telah

disediakan untuk kredit konsumtif tersebut'

Study kasus tersebut dilakukan

tujuannya untuk mengetahui :

penulis yang

1, Penentuan besarnya pelepasan pin jaman atar-i

pelepasan kredit konsurntif tergebut.

2. Penentuan besarnya repayment ( petunasan ) dan

angsuran yang diterima bank.

3. Proses tunggakan-tunggakan Para nasabah yang

ada pada bank tersebut.

Proses golongan nasabah avalist dan non avaligt

dapat dimonitoring oleh B. I.

Mempercepat Proses Iaporan yang lebih tepat,

cepat serta akurat dari target yang telah

ditentukan.

4.

5.

3.2. Penecahan Flasalah.

5.2.1. Analisa Pernasalahan.

Untuk keperluan perumusan

penulis harus menganalisa hal-hal

dar:i permasa I ahan in i

sebagai berikut :

Variabel Input Laporan yang diperlukan

tl Jumlah Pinjarnan

tl Suku bunga

I Jangka Waktu

- Laporan Wewenang PenYediaan

Fasilitas dan Perintah. Pem-

bukuan Kredit

6d-

Pokok
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- Laporan Perkenbangan Pinja.-

nan Progran

3.2.2. Proses pemecahan masalah sistem repayment

Pada tahap pertama nagabah sebelum diberi

fasilitas kredit terlebih dahulu data-datanya

di cek black list dari bank data B,I. yang telah

diinput sebelumnya.

Begitu ok proses pemeliharaan data nasabah

dan perincian pinjaman nasabah dengan rnengguna

kan bunga add-on dirnana formulanya :

Prinsipal * Interest * Time
JB

L2

= JumIah Bunga

Prinsipal = Jumlah Kredit

Interest = Bunga yang diberikan bank

Time = Jangka waktu dalam bulan

Urutan Formula Mencari Besar Angsuran Pinjarnan :

Aguransi = Harga On The Road )X O.O1

Larna = Larna Pinjam * L2

Uang Muka = Untuk Keadaan Baru adalah Harga

Total tX O.2O, sedang Keadaan Bekas adalah Har-

1.

2.

JB

ga Total * O.3O

Pokok Pinjaman =

Perhitungan Bunga

Harga Total - Uang Muka

Kredit = ((Bunga Bank/LOO) f
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Lama tt Pokok Pinjarnan ) / Lz

Pokok+Bunea = Pokok Pinjaman + Perhitungan

Bunga

Angsur = Pokok+Bunga / Lama

Wangsurl=Angsur/LOO

Wangsur2 = Integer ( Wangsurl )

Puluh = (Wangsurl - Wangsur2) tt lOO

Jika Puluh = O atau Puluh = 50

( keterangan untuk besar angsuran bulat/genaP

rnisal angsuran ke 1 sampai angEuran ke LZ )

Angbull = Angsur

Angbul2 = O

Ganiil = Lama

Genap = Q

Jika tidak Puluh < 50

( keterangan untuk besar angsuran ganjil misal

angsuran ke I sarnpai angsuran ke 11 )

Angbull = ( Angsur - Puluh ) + 50

AngbuLZ = Pokok+Bunqa - ((Lama - 1) X

Angbul 1 )

Ganjil = Lama I

EenaP = Lama

Jika tidak Puluh ) 50 dan Puluh < 1OO

( keterangan untuk. besar angsuran genap atau

terakhir misal angsuran ke L2 )

Angbull = ( Angsur - Puluh ) + 1OO
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Angbul2 = Pokok+Bunga ((Lama 1) X

Angbul 1 )

Ganjil = Lama I

Genap = Lama

Formula Retur Bunga :

(BD BB)XJNXPP
RB=

100+(BD*JN)

RB = Retur Bunga

BD = Bunga Dealer

BB = Bunga Bank

JN = Jangka Naktu dalam Tahun

PP = Pokok Pinjaman

Formula Sisa Pencairan yang diberikan kepada

dealer atau nasabah yang dihitung pada saat

tranEaksi :

sP = (PP+RB)-(PA+PB+A1 )

SP = Sisa Pencairan

PP = Pokok Pinjaman

RB = Retur Eunga

PA = Premi Asuransi

PB = Provisi Bank

A1 = Angsuran Pertama
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Perbedaan avalist dan non avalis hanya pada retur

bunga sajar non avalis returnya = O.

3. Penginputan nomer pinjaman, dimana nomer pinjarnan

ini sebagai key untuk dibandingkan Pada file

penjamin yang telah diinput pula yang rnana fil.e

ini administrasinya ada hubungan kerjasatna

dealer dan bank yang kami sebut avalist dan non

ava I ist .

4. Pihak bank akan melakukan penginputan file

jaminan ( Data BPKE ) sebagai pegangan untuk

pihak . bank bilamana terjadi hal yang tidak

dikehendaki.

5. Setelah permohonan disetujui dibuatkan Surat

Penerimaan Dana' ke nasabah baik avalist

maupun non avalist, dan dibuatkan Surat Konfir-

masi dan surat lainnya jika Perlu.

Setelah administraEi gelesai proses pembayaran

bisa dilakukan dan pernbayarannya bisa dilakukan

lewat PDCr Tunai, Debet Rekening/Koran r LLE

yang mernasukkan tanggal angsuran r jurnl ah

angsuran, angsuran keberaPa'

Pada proses perhitungan denda dimana setiap

keterlambatan pembayaran angsuran, peminjam

dikenakan denda keterlarnbatan 2 Zo per hari

yang dihitung dari besarnya angsuran bulanan

dengan formula !

6.

7.
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Denda=UmurKeterlarnbatan*27.ortAngsuran

B. Untuk pelunasan gebelum jatuh tempor jumlah bulan

angsuran dihitung rnulai dari bulan pinjam

dibukukan dengan formulanYa :

D = JB fi (( JWP -.JWSA ) 'r L7. )

D

JB

= Discount

= Jumlah Bunga

JWP = Jangka Waktu Pinjam

JWSA = Jangka Waktu SeIama Sudah Angsur

9. Perhitungan tanggal dan bulan untuk jatuh tempo

berikutnYa.

untuk bulan kita arnbil = tanggal terakhir pada

bulan januari, februari sampai desember' Jika

tahunsampaipadatahunkabisatkitasetuntuk

f ebruari sarnPai tanggal 29.

3,2.3. Pemecahan kebijaksanaan yang ada pada bank xyz'

Pada bank xyz ada kebijaksanaan pada pernbayarannya

dimana untuk nasabah yang terlambat I sampai 3 hari

keterlambatan tersebut tidak di hitung, tetapi untuk

keterlambatan sampai 4 hari keterlambatan tersebut dihi-

tung mulai hari pertama dia menunggak'

Jika Tanggatr Jatuh TemPo ( Tanggal

Hitung Telat = Te131 + TgI BaYar -

Hitung Denda = Denda + (Jika(Telat

Bayar

Tgl Jatuh TemPo

) 3n Hitung O.OO2

Bayar) ),t* (Telat) tl Jumlah
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untuk persetuiuan kredit dalan hal ini pihak nanaie-

nen ( kredit ) akan berPeran untuk nenyetuiui Pernohonan

kredit setelah ada konfirnasi dari pihak narketing dan

melihat juga akan dana vang telah tersedia.

3.2.3. Peneeahan pernasalahan Raaalan Tungtlal besarnya

dana yang akan di.lepas.

. Untuk pelenparan dana yanE akan dilepas dari

hasil pelunasan selana ini, pihak Penasaran ( narketing )

masih nenggfunakan asumsi nereka sendiri dalan nelePas

dana kreditnya. Dana yang didapat tadi dengan adanya

sistem yang akan diterapkan nanti, diharapkan pihak

penasaran ( narketingt ) dapat nenantau dana tersebut

yang akan dicairkan kenba'Ii. Penulis nengharaPkan dengan

penakaian perunusan linier regresi ramalan tunggal ini

akan nenenukan an5lka kalkulasi yang pasti dari dana-dana

yang terkunpul sebeluurnya dari hasil pelunasan per hari-

nya, sehingga perkiraan pelepasan kredit yang lebih

nenenuhi sasaran dari pada perkiraan selana ini bisa

mencapai target yanEl diinginkan bagian penasaran ( nar-

keting ). Fornula untuk re6 resi linier ini adalah sebagai

berikut:

EX

EY

EX

EY

= Junlah X

= Junlah Y

= Junlah

1 1

x Kuadrat

Kuadrat= Junlah Y



33

n = Jun1ah Data

(Ex )
l-

z2
Ex =DX

11
ll

(EY )

2Z
Ev =EY

ii
n

(Ex )(EY )
ii

Exy =EXYii ii

- EY
i

v X=
n

Exv
ii

LU

Ex
't

a=;-b;

/------- ---\

Y=a+bX

\------- ---/"

Jadi denBan mengg:unakan perunusan tersebut

diatas dinana dalarn hal ini X adalah hasil .dari. angsu-

ran dan pelunasan.. maka dapat dirarnalkan Y untuk pencai-

ran berikutnya.

5)
J. Supranto, M.A., Ibid. op. cit., Halaman 254 - 255

EX




