
 

I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Bank Indonesia setidaknya memiliki dua hal penting dalam menyikapi jatuhnya 

industri perbankan, karena hal itu  tidak hanya berakibat buruk terhadap sistem 

perbankan itu sendiri, melainkan juga berpengaruh terhadap kestabilan sektor keuangan 

secara keseluruhan. Dampak langsungnya terhadap kelangsungan sektor riil, yaitu 

perhatian kepada perlunya penerapan good corporate governance dan penerapan 

manajemen risiko bank. Runtuhnya industri perbankan nasional setelah krisis moneter 

yang terjadi pada tahun 1997 membuktikan bahwa industri perbankan saat itu tidak 

mampu mengatasi external shocks yang datang secara bergelombang, tanpa dapat 

diprediksi dan terjadi dalam waktu yang begitu cepat.. Ketidak-mampuan sistem 

perbankan nasional menghadapi external shocks berakibat pada runtuhnya sistem 

perbankan yang membuktikan bahwa sistem perbankan yang masih belum siap secara 

keseluruhan dalam menghadapi krisis besar yang terjadi secara tiba-tiba.  

Kestabilan sistem perbankan maupun keuangan harus dipertahankan secara 

berkesinambungan dan dapat dicegah sedini mungkin. Kestabilan perlu dipertahankan 

dalam rangka mencapai banking architecture yang bagus dan komprehensif yang 

diharapkan mampu menjadi salah satu supporting infrastructure kestabilan sistem 

keuangan secara keseluruhan. Hal ini ditambah pula dengan terjadinya kasus fraud di AS 

yaitu antara lain  kasus fraud yang menimpa Enron, WorldCom, sehingga pada tahun 

2002 keluar the Sorbones-Oxley Act (SOX) untuk mengembalikan stakeholder 

confidence. SOX mewajibkan eksekutif perusahaan menyatakan pertanggung-jawaban 

mereka dalam membangun, mengevaluasi dan memonitor efektivitas sistem pengendalian 

internal perbankan di mana  sangat crucial untuk mencapai tujuan ini.  

Kesadaran di bidang risiko perbankan terkait dengan  pengendalian  internal 

control perbankan, menurut Basel II tentang perbankan,  juga menekankan bahwa risiko 

perbankan semakin meningkat pesat tidak hanya disebabkan oleh perubahan teknik 

manajemen risiko semata. Komite Basel menyadari bahwa perubahan konteks 

pengendalian internal ini didorong oleh perkembangan bisnis dan menginginkan agar 



 

bank dapat memiliki suatu praktek pengelolaan risiko pengendalian risiko dengan 

platform yang  baru.  

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum mewajibkan bank menerapkan 

manejemen risiko secara efektif dalam upaya meningkatkan good corporate governance 

dan manajemen risiko pada industri perbankan, oleh karena itu di dalam pengelolaan 

risiko, bank diharapkan menerapkan platform secara terintegrasi terutama dalam 

penanganan risiko bank. Pada Tahun 2003 Bank Indonesia menerbitkan tiga ketentuan 

sebagai platform kegiatan perbankan yang baru di dalam pengelolaan manajemen risiko 

yang terintegrasi, yaitu : 

1. SEBI No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar 

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. 

2. SEBI No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem 

Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. 

3. SEBI No.5/23/DPNP tanggal 23 September 2003 tentang Pedoman Perhitungan 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar 

(market risk) dan Pedoman Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank Umum. 

Ketiga ketentuan Bank Indonesia tersebut saling terkait seperti  terlihat pada  

Gambar 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
Sumber : Dunil (2005) 
Gambar 1. Hubungan Tiga Ketentuan Perbankan. 

 



 

Pengendalian internal secara periodik perlu dikaji ulang oleh audit internal dan 

dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris bank dengan pengelolaan manajemen 

risiko bank yang terdiri dari : 

1. Konsep manajemen yang sesuai untuk bank sebagaimana direkomendasikan oleh 

Bank for International Settlement (BIS). 

2. Dasar untuk menghitung kebutuhan/kecukupan modal bank (Capital Adequacy Ratio 

(CAR)). 

3. Dasar untuk memutuskan pemberian kredit, transaksi perdagangan surat-surat 

berharga, transaksi treasuri dan keputusan investasi yang dilakukan bank. 

4. Dasar untuk pengelolaan likuiditas bank. 

5. Dasar untuk operasional umum perbankan. 

6. Dasar untuk pelaksanaan Audit (Risk-based Audit). 

Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada 

perbankan maupun otoritas pengawasan bank, yaitu: 

1. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, 

memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank 

dimasa datang dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang 

sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi. Hal ini digunakan untuk 

menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan perbankan yang relatif 

kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang lebih kokoh dalam 

meningkatkan daya saing bank.  

2. Dari segi sumber daya manusia, pelaksanaan proses manajemen risiko yang 

berlandaskan prinsip kehati-hatian maka bank meningkatkan tingkat kompetensi dan 

integritas pejabat bank dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, 

pengalaman, kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen 

risiko. 

3. Dari segi organisasi, bank menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan 

dan kebijakan usaha dan kompleksitas serta kemampuan bank. Struktur organisasi 

dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan transaksi 

adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan pengendalian intern, serta 

independen pula dengan satuan kerja manajemen risiko. 



 

Kebijakan manajemen secara keseluruhan mempunyai arahan yang jelas dan 

sejalan dengan visi, misi serta rencana strategik bank yang lebih terfokus pada risiko 

yang relevan pada aktivitas bank yang bersangkutan. Penerapan manajemen risiko juga 

mempertimbangkan kondisi keuangan bank, organisasi bank, dan risiko yang timbul 

sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal bank. Satu sistem untuk 

melakukan kontrol secara terintegrasi adalah  dengan penerapan Sistem Pengendalian 

Intern secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan transaksi bank yang cakupannya 

meliputi : 

1. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang 

melekat pada kegiatan usaha bank. 

2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, 

prosedur dan limit. 

3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja 

operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. 

4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. 

5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. 

6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

7. Review yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan 

operasional bank. 

8. Pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen. 

9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur 

operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank. 

10. Verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan 

kelemahan-kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank 

untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 

 
Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh ini juga mendapatkan perhatian 

yang khusus dari Bank Indonesia dengan mengeluarkan lampiran SE BI No. 

5/22/DPNP/tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian 

Intern bagi Bank Umum dan salah satu hal yang melatar-belakangi penerapan manajemen 



 

risiko ini adalah karena kurang memadai atau kurang efektif  program audit intern dan 

kegiatan pemantauan lainnya. Pihak pihak yang berkepentingan di dalam sistem 

pengendalian intern ini adalah pengurus bank, yaitu komisaris dan direksi, satuan kerja 

audit intern, pejabat dan pegawai bank dan pihak pihak eksternal atau stakeholder 

lainnya. 

Top manajemen memiliki tanggung jawab dalam hal kecukupan sistem 

pengendalian intern Tugas top manajemen adalah untuk menilai seberapa jauh kecukupan 

sistem pengendalian intern bank. Manajemen diminta untuk menugaskan pihak internal 

secara independen untuk mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara 

kontinyu dan berkesinambungan dan menyelenggarakan audit intern yang efektif dan 

menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern. Pelaksanaan audit intern tersebut yang 

dilaksanakan oleh tim audit intern yang didukung oleh tenaga auditor yang independen, 

kompeten, dan memiliki jumlah yang cukup. Sebagai bagian dari sistem pengendalian 

intern, tim audit intern akan melaporkan hasil temuannya secara langsung kepada dewan 

komisaris, komite audit, direksi dan direktur kepatuhan.  

 
1.2. Permasalahan 

Saat ini bank sedang berada didalam masa transisi terutama dikaitkan dengan 

adanya penerapan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komisi Basel dan 

Bank Indonesia. Dengan adanya platform baru ini maka paradigma yang dihadapi oleh 

seluruh karyawan diubah pula di dalam pengelolaan risiko bank. Hal-hal penting di 

dalam metodologi baru bank di dalam mengukur kecukupan sistem pengendalian intern 

yang terkait dengan pengelolaan risiko antara lain adalah: 

1. Penyempurnaan platform pengendalian intern COSO (Committee on Sponsoring 

Organisation of the Treadway Commision) menjadi  pengendalian COSO – ERM 

(Committee on Sponsoring Organisation of the Treadway Commision  - Enterprise 

Risk Management); 

2. Perubahan pelaksanaan kegiatan audit, dari conventional audit ke Risk-based Audit 

(RBA) sebagai implikasi penerapan Enterprise Risk Management (ERM). 

Fakta di lapangan berdasarkan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) tahun 2011 

secara umum, kelemahan  pengendalian  intern yang dapat diidentifikasikan dengan 



 

menggunakan pendekatan COSO Framework (kontrol lingkungan, penilaian risiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan monitoring) adalah sebagai berikut 

:  

a. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Processing – tidak dilakukan identifikasi dan penilaian risiko 

b. Kegiatan Pengendalian (Control Activity) 

Sumber Daya Manusia – ketidak-taatan pada kebijakan dan prosedur kontrol yang 

telah ditetapkan karena kesalahan manusia yang tidak di sengaja dan  atau ketidak-

patuhan yang di sengaja. 

c. Pengawasan (Monitoring) 

Processing – lemahnya pemantauan atau pengawasan berkesinambungan dari 

manajemen terhadap kepatuhan pada prosedur. 

 
Selama tahun 2010 telah dilakukan audit khusus terhadap debitur baru dengan 

plafond pinjaman 1 Milyar ke atas maupun debitur lama yang telah mendapat suplesi 

kredit sebelum pinjaman lama berumur satu tahun dengan plafond lebih dari 1 Milyar. 

Jumlah kantor cabang yang telah diaudit sebanyak 158 kantor cabang, jumlah debitur 

yang telah diaudit sebanyak 1.016 debitur, jumlah plafond kredit yang diaudit sebesar 2,6 

Trilyun dengan total baki debet 1,9 Trilyun rupiah. Opini audit terhadap pengendalian 

internal manajemen proses kredit atas debitur-debitur adalah 54 persen  (547 debitur) 

efektif dan 46 persen (469 debitur) yang tidak efektif.  

Kelemahan pengendalian internal manajemen proses kredit atas 469 debitur pada 

tahun 2010 terhadap dalam proses-proses yang tertera pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1.  Kelemahan Pengendalian Internal Manajemen Proses Kredit 
Keterangan % 

Analisa & Putusan Kredit 
Perjanjian Kredit 
Pengikatan Agunan 
Asuransi 
Realisasi Transaksi 
Dokumentasi & Administrasi Kredit 
Pembinaan & Monitoring 

29 
6 

13 
9 
8 

22 
13 

Total 100 
Sumber : Laporan Kantor Inspeksi, Bank (2010) 

 
Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa empat kelemahan pengendalian intern 

pada manajemen proses kredit yang terutama adalah pada: 

1) Proses analisa dan putusan kredit sebesar 29 persen.  

2) Proses dokumentasi dan administrasi kredit sebesar 22 persen. 

3) Pengikatan agunan. 

4) Pembinaan dan monitoring yang masing-masing sebesar 13 persen. 

 
Pengobservasian terhadap lima kantor cabang didasarkan pada kegiatan audit 

selama Tahun 2010 dengan kategori temuan audit yaitu kategori major, kategori moderat 

dan kategori minor yang didasarkan pada 2 hal, yaitu :  

1) Kritikal Pengendalian Internal.  

2) Klasifikasi Dampak.  

 
Kedua kategori temuan audit ini dapat dilihat pada Tabel 2. Kritikal pengendalian 

intern terdiri dari key control dan non key control, sedangkan klasifikasi dampak dibagi 

dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah dan tanpa melihat 

dampak 

 
Tabel 2.  Kategori Temuan Audit 

Kritikal  Pengendalian Intern Klasifikasi Dampak Kategori Temuan 

Key Control Sangat Tinggi Major 
Key Control Tinggi Major 
Key Control Sedang Moderate 
Key Control Rendah Moderate 
Key Control Sangat Rendah Moderate 
Non Key Control Tanpa Melihat Dampak Minor 



 

Sumber : Data Bank (2010) 

Jika suatu temuan audit terdapat beberapa kelemahan pengendalian intern yang satu 

di antaranya merupakan kelemahan key control, maka untuk temuan tersebut kritikal 

pengendalian intern tersebut disimpulkan key control. Untuk mengetahui rincian 

klasifikasi dampak yang terjadi dapat dilihat pada Lampiran 5 dan adapun hasil 

rekapitulasi dari masing-masing kantor cabang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Kegiatan Audit  Cabang A, B, C, D dan E. 

 
Sumber : Pengolahan Data Kegiatan Audit Bank (2010) 

 
Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa empat kelemahan pengendalian intern 

pada manajemen proses kredit yang terutama adalah pada : 

1)  Dokumentasi dan monitoring sebesar 67 persen. 

2)  Pengelolaan kredit bermasalah sebesar 17 persen.   

3)  Pemberian putusan kredit sebesar 12 persen. 

4)  Analisa kredit sebesar 5 persen. 

Kesamaan komponen-komponen kunci yang memerlukan perhatian manajemen akan 

ditemui apabila kategori proses pengendalian risiko kredit di dalam data Perencanaan 

Audit Tahunan (PAT) Tahun 2011 dan kegiatan audit Tahun 2010 serta observasi 

terhadap lima kantor cabang bank telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk peningkatan 

efektivitas pengendalian risiko kredit. Berdasarkan pemaparan di atas tampak bahwa 

pengendalian internal terkait dengan manajemen proses kredit belum optimal sehingga 

akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen terutama dalam hal 

terkait dengan kegiatan audit berbasis risiko. 

Beberapa pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini sebagai 

pertanyaan manajemen (management questions) adalah sebagai berikut: 



 

1. Apakah pelaksanaan pengendalian risiko kredit di dalam manajemen proses kredit 

telah berjalan dengan efektif sehingga telah sesuai dengan tujuan manajemen di 

dalam mengendalikan risiko yang akan dihadapi berkaitan dengan kegiatan 

perkreditan. 

2. Apakah strategi yang digunakan untuk mengendalikan risiko kredit telah berjalan 

sesuai dengan kebijakan perkreditan secara keseluruhan. 

 
Berdasarkan pokok permasalahan, maka perumusan masalah yang akan dijawab 

dalam penelitian (research questions) ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa jauh pengendalian risiko kredit dalam manajemen proses kredit telah 

berjalan dengan efektif sehingga dapat mengendalikan risiko-risiko yang diakibatkan 

oleh kegiatan kredit? 

2. Seberapa jauh strategi kebijakan pengendalian risiko kredit telah berjalan secara 

efektif? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji sistem audit cabang bank 

dengan tiga fokus, yaitu : 

1. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap 

efektivitas pengendalian risiko kredit di dalam manajemen proses kredit bank. 

2. Mengkaji dan menganalisis strategi kebijakan yang tepat untuk pengendalian risiko 

kredit di dalam pengelolaan manajeman proses kredit. 

3. Merekomendasikan strategi perbaikan kepada manajemen terhadap sistem 

pengendalian internal kredit dalam manajemen proses kredit. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen sebagai 

berikut : 

1. Memberikan analisa dan proses pengambil keputusan di perbankan untuk  

pengendalian risiko kredit perbankan khususnya dalam kegiatan perkreditan. 



 

2. Memberikan mekanisme dan alat bantu untuk audit berbasis risiko dalam 

pengambilan keputusan bagi para eksekutif perbankan terutama bank yang 

memfokuskan pada kegiatan kredit. 

3. Memberikan rekomendasi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam perbaikan sistem pengendalian intern bank khususnya pengendalian risiko 

kredit. 

 
1.5. Novelty 

Novelty yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan strategi 

pengendalian risiko kredit adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan COSO framework, dan memberikan pandangan baru 

dengan komponen-komponen peningkatan efektivitas organisasi manajemen  risiko, 

kepatuhan, peningkatan  kemampuan supervisi dan stress testing. 

2. Penelitian ini menghasilkan sistem pengendalian risiko kredit dengan model audit 

berbasis risiko yang menekankan pada perbaikan dan penguatan organisasi 

pengendalian di manajemen lini, manajemen risiko dan audit internal, peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia khususnya pengetahuan kredit, informasi dan 

operasional kredit. 

 
1.6. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian adalah: 

1. Subyek penelitian adalah  sistem pengendalian internal bank khususnya sistem 

pengendalian risiko kredit  di kantor cabang. 

2. Obyek penelitian adalah bank  khususnya bagian dari sistem pengendalian risiko 

kredit bank terutama dalam bidang kredit dan risiko kredit. Observasi akan dilakukan 

di kantor cabang Jabodetabek tentang pelaksanaan kegiatan audit tersebut. 

Berdasarkan laporan keuangan bank (audited) per 31 Desember 2010, total aktiva 

dibandingkan dengan kredit yang diberikan adalah sebesar 65.30%, non performing 

loan (NPL) sebesar 4.28%, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 88.98%, 

sehingga di dalam pengelolaan kredit diperlukan pengendalian risiko kredit dengan 

efektivitas yang baik, untuk dapat mempertahankan kualitas kredit yang diinginkan 

oleh manajemen, oleh karena itu penelitian ini difokuskan hanya pada risiko kredit. 



 

Observasi dilakukan pada 5 kantor cabang dari keseluruhan 62 kantor cabang yang 

berlokasi di Jabodetabek mengingat keterbatasan waktu, kantor cabang dipilih 

berdasarkan tingkat risiko yang memperhatikan beberapa aspek antara lain besaran 

kredit yang diberikan, non perfoming loan (NPL), temuan berulang, Risk Control Self 

Assessment (RCSA), kebijakan dan prosedur serta periode audit terakhir. Dalam hal 

fokus penelitian maka akan lebih ditekankan pada kegiatan operasional kredit kantor 

cabang, dengan pertimbangan bahwa kegiatan operasional perkreditan di kantor 

cabang  mempunyai relevansi yang lebih besar dengan diperlukannya suatu sistem 

yang lebih baku dan terintegrasi dengan pengelolaan risiko yang lebih berhati-hari 

dengan memperhatikan 3 pilar Bank Indonesia didalam pengelolaan kegiatan kredit, 

yaitu : 

a.  Prospek Usaha;  

b.  Kondisi Keuangan,  

c.  Kemampuan Pembayaran dari debitur. 

 
 Seluruh  proses bisnis bank  yang diklasifikasikan ke dalam Mega Proses dan 

Major Proses untuk seluruh kegiatan operasional bank, seperti Perkreditan, Pendanaan, 

Treasury, Operasional dan Jasa, IT/System dan Support.  Mega Proses terbagi dalam 

tujuh kategori  yaitu pengembangan bisnis baru, manajemen risiko, operasi, pelayanan, 

penunjang, eksekutif/strategi dan teknologi.  

Ruang lingkup penelitian dilihat dari Mega Proses dan Major Proses bank yang 

termasuk dalam klasifikasi operasi prekreditan bank, manajemen telah menentukan Profil 

Risiko bank, contohnya seperti  di dalam bidang operasi, ada kegiatan proses transaksi, 

manajemen proses kredit, manajemen likuiditas dan pengelolaan jaringan kerja. Secara 

keseluruhan, bank telah mengklasifikasikan ke dalam tujuh kegiatan operasi bank yang 

dirasakan penting  yaitu sebagai  Mega Proses. Dari tujuh Mega Proses tersebut dipecah 

kembali menjadi beberapa kegiatan yang dikelompokkan ke dalam Major Proses dan 

masing-masing dari Mega Proses tersebut memiliki Major Proses seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Profil Risiko Bank. 



 

No Mega Proses Major Proses 
 

1. Pengembangan bisnis baru • Pengembangan bisnis  
• Pemasaran  
• Penjualan  
• Evaluasi dan Monitoring  
 

2. Manajemen Risiko • Proses manajemen risiko  
• Integrasi manajemen risiko 
• Sistem informasi manajemen risiko 
 

3. Operasi • Proses transaksi  
• Manajemen proses kredit  
• Manajemen likuiditas  
• Pengelolaan jaringan kerja 
 

4. Pelayanan • Interaksi pelayanan nasabah  
• Delivery process  
• Pengelolaan keluhan nasabah  
 

5. Penunjang • Pengelolaan asset dan logistik 
• Manajemen SDM 
• Akuntansi  
• Hukum dan Kepatuhan  
• Komunikasi internal dan Eksternal 

perusahaan 
 

6. Eksekutif / Strategi • Perencanaan strategis  
• Kebijakan dan prosedur 
 

7. Teknologi / Informasi • Penembangan sistem dan infrastruktur 
• Operasional IT 
• Pengamanan  Sistem  
• Operasional aplikasi  
 

Sumber: Data Bank (2011) 

 
Ruang lingkup penelitian  hanya mencakup kegiatan Mega Proses yaitu 

Operasional dan kegiatan Major Proses yaitu  manajemen proses kredit bank. Hal ini 

dilakukan dengan melalui studi literatur, data sekunder, pengalaman penulis dan gap 

analysis yang disusun berdasarkan komponen COSO framework, risk issue dan kontrol 

yang dibentuk pada setiap proses manajemen kredit. 
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