
 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 



 

 



KUESIONER 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka penyusunan laporan akhir Jurusan Akuntansi Program 

Diploma 3 di Politeknik Negeri Sriwijaya, saya bermaksud mengadakan studi 

kasus mengenai pengendalian intern atas prosedur pemberian kredit. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk 

memberikan pendapatnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner yang tersedia. Untuk itu sebelum menjawab pertanyaan yang tersedia, 

mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi identitas pribadi sebagai pertanyaan 

umum. 

PERTANYAAN UMUM 

1. Nama   : 

2. Pendidikan Terakhir : 

3. Lama Bekerja  : 

 

PERTANYAAN TERTUTUP 

Pertanyaan kuisioner ini mengenai “Pengendalian Intern  atas Prosedur 

Pemberian Kredit” pada perusahaan tempat Bapak/Ibu bekerja. Bapak/Ibu 

dimohon untuk memberi tanda tickmark (√) pada jawaban yang menurut 

Bapak/Ibu paling sesuai. 

Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

Lingkungan 

Pengendalian   

1. Apakah perusahaan 

mempunyai kebijakan 

tertentu dalam proses 

pemberian kredit? 

  

2. Apakah setiap tindakan 

yang dilakukan oleh 

bagian kredit selalu patuh 

dan disiplin terhadap 

kebijakan yang berlaku? 

  

3. Apakah dalam proses 

pemberian kredit karyawan 

konsisten dalam 

menjalankan prinsip 

  



kehati-hatian? 

4. Apakah PT Columbindo 

Perdana Cabang 

Palembang selalu 

mengenal nasabah dengan 

baik? Ataukah mempunyai 

hubungan relasi dengan 

nasabah? 

  

5. Apakah PT Columbindo 

Perdana Cabang 

Palembang 

menindaklanjuti setiap 

kredit yang diberikan? 

  

6. Apakah terdapat rolling 

karyawan di bagian kredit? 

  

7. Apakah jajaran direksi 

berpartisipasi dalam 

pemberian kredit? 

  

8. Apakah fungsi dan tugas 

dalam struktur organisasi 

perusahaan memiliki 

ketentuan tertulis? 

  

9. Apakah setiap karyawan 

bagian kredit mendapatkan 

pelatihan terlebih dahulu? 

  

10. Apakah ada tindakan 

manajemen yang 

dilaksanakan secara 

intensif untuk mengurangi 

tindakan karyawan yang 

berbuat tidak jujur? 

  

11. Apakah perusahaan memiliki 

audit intern yang bertugas 

melakukan pengawasan 
terhadap aktivitas 

perusahaan? 

  

Penilaian Risiko   

1. Apakah terdapat sistem 

pengelolaan risiko pada PT 

Columbindo Perdana 

Cabang Palembang 

terhadap kredit? 

  

2. Apakah seluruh pihak 

yang terkait dengan 

pemberian kredit memiliki 

pemahaman mengenai 

manajemen risiko kredit? 

  

3. Apakah auditor internal   



dilibatkan dalam proses 

pemberian kredit? 

4. Apakah didalam penilaian 

risiko kredit terdapat 

penilaian yang diukur 

dengan 5C? 

  

Aktivitas Pengendalian   

1. Apakah fungsi akuntansi 

terpisah dari fungsi 

analisis kredit? 

  

2. Apakah terdapat lebih dari 

satu orang yang 

melakukan otorisasi 

kredit? 

  

3. Apakah karyawan PT 

Columbindo Perdana 

Cabang Palembang 

melakukan kunjungan 

ketempat kerja/usaha calon 

pelanggan? 

  

4. Apakah seluruh dokumen 

penting telah disimpan 

pada tempat yang bebas 

dari bencana dan memiliki 

akses terbatas? 

  

5. Apakah terdapat 

pemeriksaan mendadak 

dalam proses pemberian 

kredit? 

  

6. Apakah perusahaan 

menentukan batas kredit 

tertentu bagi pelanggan? 

  

7. Apakah perusahaan 

memberikan garansi 

terhadap kerusakan 

barang? 

  

Informasi dan 

Komunikasi 

  

1. Apakah terdapat sistem 

dokumentasi yang 

memadai terkait proses 

pemberian kredit? 

  

2. Apakah PT Columbindo 

Perdana Cabang Palembang 
melakukan tukar-menukar 

informasi mengenai calon 

pelanggan dengan 

perusahaan pembiayaan yang 

  



lain? 

3. Apakah PT Columbindo 

Perdana Cabang Palembang 

melakukan konfirmasi setiap 
data yang diperoleh dari 

calon konsumen? 

  

4. Apakah PT Columbindo 
Perdana Cabang Palembang 

mendapatkan informasi 

tentang calon pelanggan dari 

lingkungan sekitar (tetangga, 
RT,RW) 

  

Pemantauan   

1. Apakah bagian otorisasi 
kredit melakukan 

pemeriksaan mendadak 

dalam mengotorisasi 
pemberian kredit? 

  

2. Apakah auditor internal 

ikut serta dalam memantau 

proses pemberian kredit? 

  

3. Apakah perusahaan tetap 

melakukan pemantauan 

setelah barang dikirim? 

  

4. Apakah perusahaan 

menindaklanjuti hasil 

temuan dari pemeriksaan 

auditor? 

  

 

PERTANYAAN TERBUKA 

1. Apakah menurut Saudara prosedur pemberian kredit pada PT Columbindo 

Perdana Cabang Palembang telah berjalan dengan baik? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………… 

2. Menurut pendapat Saudara apakah ada faktor intern perusahaan yang 

menyebabkan kredit macet? Bila ada jelaskan! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

Hasil Wawancara Karyawan PT Columbindo Perdana Cabang Palembang 

 

Pertanyaan : Apakah perusahaan menerima karyawan dengan kriteria 

khusus? 

Jawaban : Untuk saat ini perusahaan belum menerapkan kriteria tertentu 

yang bersifat spesifik melainkan mempunyai kriteria umum 

saja. 

Pertanyaan : Apakah karyawan ditempatkan diposisinya dan diberikan 

pelatihan? 

Jawaban : Ya, karyawan ditempatkan sesuai dengan mutunya, dan 

diberikan pelatihan. Biasanya pelatihan untuk level-level 

jabatan tinggi, pelatihan dilaksanakan dikantor pusat. 

Sedangkan karyawan biasa-biasa saja diberikan Modul 

Panduan yang isinya tata cara kerja, tanggungjawab, dan lain-

lain. 

Pertanyaan : Apakah perusahaan memberitahukan struktur organisasi yang 

berlaku di perusahaan kepada karyawan-karyawanya? 

Jawaban : Ya, perusahaan memberitahukan struktur organisasi 

perusahaan kepada karyawan-karyawannya. PT Columbindo 

Perdana Cabang Palembang sekarang mempunyai dua struktur 

organisasi yang berbeda, yaitu struktur organisasi pembiayaan 

dan struktur organisasi penyediaan barang. Jadi, struktur 

organisasi pembiayaan khusus melakukan penjualan, 

sedangkan struktur organisasi penyediaan barang khusus 

menyediakan barang yang dijual. 

Pertanyaan : Seperti yang kita ketahui hampir 100% transaksi yang 

dilakukan PT Columbia merupakan transaksi penjualan kredit. 



Apakah karyawan tahu tentang resiko yang akan dihadapi oleh 

perusahaan atas penjualan kredit tersebut? 

Jawaban : Ya tentu sebagai pihak internal perusahaan, kami tahu resiko 

yang akan dihadapi oleh perusahaan atas penjualan kredit 

tersebut salah satunya adalah terjadinya kredit macet dan 

penjualan fiktif. Resiko kredit macet tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu resiko internal dan resiko 

eksternal. Resiko internal misalnya adanya survey yang tidak 

melakukan tugasnya, sales yang nakal yang memberikan 

barang untuk orang lain, penjualan fikif yang dilakukan 

karyawan. Sedangkan resiko eksternal biasanya terjadi pada 

konsumen, misalnya tidak bisa membayar karena faktor 

ekonomi (PHK), terkena musibah bencana alam, hilang, 

komplen rusak, dan lain-lain. 

Pertanyaan : Mengapa resiko internal tersebut bisa terjadi? 

Jawaban : Biasanya disebabkan karena pada saat survey memberikan data 

yang tidak sesuai dengan kenyataannya karena sebagian kecil 

karyawan sering tidak melakukan survey dikarenakan sudah 

kenal (keluarga, teman, dan lain-lain) atau dikarenakan sudah 

pernah membeli/kredit sebelumnya. Sehingga sering terjadinya 

kredit macet ataupun penjualan fiktif yang konsumen dan 

barangnya pun tidak diketahui keberadaannya. 

Pertanyaan : Apakah bagian yang mengotorisasi kredit tidak mengecek 

kebenaran  atas data-data yang diberikan konsumen? 

Jawaban : Bagian otorisasi kredit tidak mengecek data-data tersebut 

karena berdasarkan hasil survey yang menjadi panduan dasar 

otorisasi kredit. 

 

 



Demografi Responden 

 

Pendidikan Terakhir Lama Bekerja 

S1    DIII SMA < 2        >2 

2       1      12     13       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

 

 

Pertanyaan 

Frekuensi (%) 

Ya Tidak Ya Tidak 

Lingkungan Pengendalian     

1. Apakah perusahaan mempunyai 

kebijakan tertentu dalam proses 

pemberian kredit? 

15 0 100 0 

2. Apakah setiap tindakan yang 

dilakukan oleh bagian kredit 

selalu patuh dan disiplin 

terhadap kebijakan yang 

berlaku? 

14 1 94 

6 

3. Apakah dalam proses pemberian 

kredit karyawan konsisten 

dalam menjalankan prinsip 

kehati-hatian? 

14 1 94 6 

4. Apakah PT Columbindo 

Perdana Cabang Palembang 

selalu mengenal nasabah dengan 

baik? Ataukah mempunyai 

hubungan relasi dengan 

nasabah? 

13 2 87 13 

5. Apakah PT Columbindo 

Perdana Cabang Palembang 

menindaklanjuti setiap kredit 

yang diberikan? 

15 0 100 0 

6. Apakah terdapat rolling 

karyawan di bagian kredit? 

14 1 94 6 

7. Apakah jajaran direksi 

berpartisipasi dalam pemberian 

12 3 80 20 



kredit? 

8. Apakah fungsi dan tugas dalam 

struktur organisasi perusahaan 

memiliki ketentuan tertulis? 

13 2 87 13 

9. Apakah setiap karyawan bagian 

kredit mendapatkan pelatihan 

terlebih dahulu? 

13 2 87 13 

10. Apakah ada tindakan 

manajemen yang dilaksanakan 

secara intensif untuk 

mengurangi tindakan 

karyawan yang berbuat tidak 

jujur? 

14 1 94 6 

11. Apakah perusahaan memiliki 

audit intern yang bertugas 

melakukan pengawasan 

terhadap aktivitas perusahaan? 

12 3 80 20 

Penilaian Risiko     

1. Apakah terdapat sistem 

pengelolaan risiko pada PT 

Columbindo Perdana Cabang 

Palembang terhadap kredit? 

15 0 100 0 

2. Apakah seluruh pihak yang 

terkait dengan pemberian 

kredit memiliki pemahaman 

mengenai manajemen risiko 

kredit? 

10 5 67 33 

3. Apakah auditor internal 

dilibatkan dalam proses 

pemberian kredit? 

5 10 33 67 

4. Apakah didalam penilaian 

risiko kredit terdapat penilaian 

14 1 94 6 



yang diukur dengan 5C? 

Aktivitas Pengendalian     

1. Apakah fungsi akuntansi 

terpisah dari fungsi analisis 

kredit? 

11 4 73 27 

2. Apakah terdapat lebih dari satu 

orang yang melakukan 

otorisasi kredit? 

10 5 67 33 

3. Apakah karyawan PT 

Columbindo Perdana Cabang 

Palembang melakukan 

kunjungan ketempat 

kerja/usaha calon pelanggan? 

14 1 94 6 

4. Apakah seluruh dokumen 

penting telah disimpan pada 

tempat yang bebas dari 

bencana dan memiliki akses 

terbatas? 

13 2 87 13 

5. Apakah terdapat pemeriksaan 

mendadak dalam proses 

pemberian kredit? 

10 5 67 33 

6. Apakah perusahaan 

menentukan batas kredit 

tertentu bagi pelanggan? 

14 1 94 6 

7. Apakah perusahaan 

memberikan garansi terhadap 

kerusakan barang? 

15 0 100 0 

Informasi dan Komunikasi     

1. Apakah terdapat sistem 

dokumentasi yang memadai 

terkait proses pemberian 

kredit? 

11 4 73 27 



2. Apakah PT Columbindo 

Perdana Cabang Palembang 

melakukan tukar-menukar 

informasi mengenai calon 

pelanggan dengan perusahaan 

pembiayaan yang lain? 

5 10 33 67 

3. Apakah PT Columbindo Perdana 

Cabang Palembang melakukan 

konfirmasi setiap data yang 

diperoleh dari calon konsumen? 

15 0 100 0 

4. Apakah PT Columbindo Perdana 

Cabang Palembang mendapatkan 

informasi tentang calon 

pelanggan dari lingkungan sekitar 

(tetangga, RT,RW) 

15 0 100 0 

Pemantauan     

1. Apakah bagian otorisasi kredit 

melakukan pemeriksaan 

mendadak dalam 

mengotorisasi pemberian 

kredit? 

7 8 47 33 

2. Apakah auditor internal ikut 

serta dalam memantau proses 

pemberian kredit? 

5 10 33 67 

3. Apakah perusahaan tetap 

melakukan pemantauan setelah 

barang dikirim? 

12 3 80 20 

4. Apakah perusahaan tetap 

melakukan pemantauan setelah 

barang dikirim? 

12 3 80 20 

 

 


