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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  GAMBARAN PERUSAHAAN 

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal 

dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah 

mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam 

perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan 

Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember 

1981, yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 27 tanggal 31 Mei 1985. 

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan 

tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan 

Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak 

hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah melalui PP No. 95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah 

nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha 

(SPU). 

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 

19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah 

namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum 

Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis 

perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK 
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melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. 

Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 

Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden 

tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang 

Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan 

regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai 

Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan 

menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 

yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.  

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan 

Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas 

melalui PP No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini 

dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU-00011484.AH..01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan 

Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian 

perusahaan perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di gedung 

Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2020 tentang Penambahan Penyertaan 

Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan 

(Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merubah status badan hukum 
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menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari holding Asuransi dan 

Penjaminan. Jamkrindo sendiri memiliki fungsi sebagai badan yang melaksanakan dan 

menunjang kebijakan serta program pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha 

penjaminan bagi UMKM, BUMN, serta pada Sistem Resi Gudang. 

Untuk menunjang program pemerintah dalam kegiatan penjaminan Jamkrindo 

memiliki 56 Kantor Cabang serta 16 Kantor Unit Pelayanan yang tersebar di seluruh 

Indonesia dengan berpusat di Jakarta.Sebagai sebuah badan usaha Jamkrindo memiliki 

visi dan misi :  

a. Visi : Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk 

mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. 

b. Misi : Meningkatkan Aksesibilitas Financial UMKM melalui penyediaan 

penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesioanl, efektif dan 

efisien secara berkelanjutan.  

 

Gambar 3.1  

Sejarah Perusahaan 
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Jamkrindo Semarang sendiri sejak tahun 1997 memiliki wilayah kerja di 

seluruh Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dimana seluruh transaksi serta 

pembukuan berada di kantor semarang, akan tetapi pada tahun 2014, tahun 2016 dan 

tahun 2019 terjadi pemekaran wilayah kerja dimana cabang semarang dibagi menjadi 

5 wilayah kerja yakni, Kudus, Solo, Yogyakarta, Purwokerto dan Pekalongan.  

 

3.2.  Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang diperoleh dalam observasi, wawancara, dokumentasi dan pengumpulan 

bukti dari Jamkrindo. Data primer yang dimaksud meliputi hasil wawancara dengan 

Kabag Keuangan dan staf Bagian Keuangan. Sedangkan data sekunder yang digunakan 

adalah company profil serta data laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data di Jamkrindo, maka digunakanlah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisis data berdasarkan teori-teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang 

terjadi di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang profil perusahaan, 

pengaruh maupun dampak akibat laporan keuangan yang salah saji. Selain itu dalam 

metode ini, dilakukan tanya jawab secara langsung dengan Kabag Keuangan dan staf 
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Bagian Keuangan untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan dan rekening 

koran bank. 

 

3.4.  Desain dan Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan analisa mengenai kondisi laporan keuangan Jamkrindo. Desain analisis 

data dan langkah – langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini merupakan 

proses yang dilakukan untuk memperoleh tujuan penelitian. 

1. Melakukan analisa terhadap hasil wawancara terkait sistem kerja 

Jamkrindo 

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah selama ini sistem kerja 

Jamkrindo terkait penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) serta penerbitan 

Sertifikat Penjaminan (SP) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni 

sesuai dengan POJK Nomor 2/Pojk.05/2017.  

2. Melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh (Rekening 

Koran, Data sistem DWH) 

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor apa sajakah yang 

menyebabkan saldo IJP Penampungan Jamkrindo Semarang begitu besar. 

Dalam poin ini akan dilakukan  langkah yakni, Identifikasi IJP yang masuk 

ke rekening penampungan serta melakukan akumulasi jumlah saldo hingga 
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akhir 2020, Membandingkan data rekening penampungan IJP dengan data 

sistem penerbitan  SP (Data DWH).  

3. Melakukan analisa data dari sisi fraud diamond   

Langkah identifikasi atas point 1 dan 2 di lihat dari sisi fraud diamond untuk 

menemukan apakah ada indikasi fraud yang menyebabkan saldo IJP 

Penampungan Jamkrindo Semarang begitu besar. 

4. Melakukan pengklasifikasian serta aging terhadap data IJP 

Penampungan. 

Langkah pengklasifikasian data IJP ini dilakukan untuk menentukan apakah 

ada kesalahan pembagian data IJP saat terjadi pemekaran wilayah, serta 

melakukan aging / pengumuran data IJP untuk menentukan pengelompokan 

umur pengajuan penjaminan. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kepatuhan Proses Bisnis Terhadap  POJK  Nomor 2 /Pojk.05/2017 Pasal 

8 Ayat  2 dan Ayat 3, SE Nomor 29/SE/2/X/2019 tentang SOP Penjaminan 

Langsung dan SE Nomor 28/SE/2/X/2019 tentang SOP Penjaminan Tidak 

Langsung 

Proses bisnis yang berjalan di Jamkrindo Semarang seperti yang ada pada POJK  

Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat  2 dan ayat 3,  SE Nomor 29/SE/2/X/2019 

tentang SOP Penjaminan Langsung dan SE Nomor 28/SE/2/X/2019 tentang 

SOP Penjaminan Tidak Langsung yakni : 

1. Penjaminan Langsung 

Proses penjaminan langsung yang terjadi di Jamkrindo Semarang 

dimulai dengan adanya permohonan penjaminan yang dilakukan oleh pihak 

terjamin (Kreditur / Kontraktor) yang mendatangi kantor Jamkrindo untuk 

mengajukan permohonan penjaminan. Sebelum itu akan ada konfirmasi 

terlebih dahulu dari pihak bank / kreditur bahwa akan ada debitur  yang 

akan mengajukan penjaminan. Permohonan penjaminan ini disertai dengan 

membawa berkas dan data data yang nantinya akan dianalisa terlebih 

dahulu oleh staf Jamkrindo, jika layak jamin maka akan dilakukan 

penerbitan Sertifikat dengan syarat Imbal Jasa Penjaminan (IJP) telah 



28 
 

 

dibayarkan dan terdapat bukti setor / transaksi telah tercatat di rekening giro 

Jamkrindo Semarang. Dalam proses penjaminan langsung ini Jamkrindo 

Semarang telah melakukan proses bisnis secara benar sesuai dengan 

POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat  2, SE Nomor 29/SE/2/X/2019 

tentang SOP Penjaminan Langsung, karena dalam proses penjaminan ini 

semua langkah / proses penjaminan sudah dijalankan sesuai dengan 

prosedur. 

 

2. Penjaminan Tidak Langsung. 

Proses penjaminan tidak langsung terdapat 2 jenis yakni CBC (Case by 

Case) dan CAC (Conditional Automatic Cover). Dalam penjaminan CBC 

minim kesalahan atas pengajuan penjaminan yang tidak dilakukan penerbitan 

Sertifikat Penjaminan (SP), hal ini dikarenakan biasanya penjaminan ini 

bernilai besar dan salah satu langkah / proses penjaminan adalah pihak 

penerima jaminan (Kreditur)  memberikan berkas atas hasil analisa terhadap 

terjamin (Debitur) yang nantinya hasil analisa ini akan kembali di analisa oleh 

Jamkrindo, jika dinilai layak maka akan dilakukan konfirmasi terhadap 

penerima jaminan (Kreditur) sehingga nantinya akan dilakukan pembayaran 

Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan Jamkrindo Semarang akan menerbitkan 

sertifikat penjaminan (SP). Secara langsung dalam hal ini proses bisnis CBC 

(Case by Case) telah sesuai dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat 

3 serta SE Nomor 28/SE/2/X/2019 tentang SOP Penjaminan Tidak Langsung 
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Masalah terjadi pada sistem penjaminan CAC (Conditional Automatic 

Cover), permohonan penjaminan akan langsung dilakukan oleh penerima 

jaminan (Kreditur) dengan melakukan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan 

(IJP) langsung ke rekening giro jamkrindo sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama 

(PKS). Pihak penerima jaminan (Kreditur) biasanya hanya melakukan 

konfirmasi terkait penjaminan yang diajukan melalui email / pengiriman berkas 

pendukung permohonan penjaminan, namun terkadang hal ini tidak dilakukan 

pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran IJP, begitupun dengan  berkas 

pendukung permohonan penjaminan, secara tidak langsung hal ini 

mengindikasikan bahwa IJP yang telah masuk ke rekening giro belum 

memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat penjaminan. 

Tidak adanya monitoring data terkait jumlah serta rincian pengajuan 

pengajuan berakibat besarnya saldo IJP Penampungan Jamkrindo Semarang, 

hal ini menyebabkan Jamkrindo Semarang  tidak bisa melakukan penerbitan 

sertifikat penjaminan (SP) atas pengajuan penjaminan yang telah telah terjadi 

diperiode yang telah berlalu, serta tidak bisa melakukan penolakan / pembatalan 

penjaminan dikarenakan data rincian yang tidak ada. Pada sistem penjaminan 

CAC  (Conditional Automatic Cover) ini proses bisnis berjalan tidak sesuai 

dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat  3 atau dalam kata lain proses 

bisnis yang sesuai dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 pasal 8 ayat  3  tidak 

berjalan dengan benar. 
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Proses penjaminan langsung jika dijalankan sesuai dengan POJK 

Nomor 2 /Pojk.05/2017 dan SE Nomor 29/SE/2/X/2019 tentang SOP 

Penjaminan Langsung, jika dikemudian hari terdapat wanprestasi (Terjadinya 

Klaim) maka Jamkrindo tidak akan terkena sanksi maupun terkena kasus pidana 

atas penjaminan yang dilakukan, begitupun staf yang memproses penjaminan 

tersebut tidak akan terkena sanksi maupun TGR (Tuntutan Ganti Rugi) 

mengingat penjaminan langsung ini sebagian bernominal besar dengan tingkat 

resiko yang tinggi. 

Berbanding terbalik dengan penjaminan tidak langsung, jika dijalankan sesuai 

dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan POJK Nomor 2 /Pojk.05/2017 dan 

SE Nomor 28/SE/2/X/2019 tentang SOP Penjaminan Tidak Langsung, selain 

menghindari sanksi jika terjadi wanprestasi juga akan mengurangi serta 

meminimalisir jumlah saldo IJP Penampungan, disisi lain jika berjalan tidak 

sesuai dengan prosedur yang ada atau bahkan ada salah satu langkah yang tidak 

dijalankan akan menimbulkan beberapa masalah di antaranya : 

1. Akan ada banyak data pengajuan penjaminan yang tidak teridentifikasi. 

2. Terjadi penumpukan jumlah saldo IJP Penampungan. 

3. Potensi terjadinya klaim tanpa adanya sertifikat penjaminan (SP), hal 

ini merupakan hal yang seharusnya dihindari, dikarenakan jika hal ini 

terjadi maka Jamkrindo dinilai lalai dan menyebabkan kerugian negara 

atas klaim yang terjadi. 
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4.2 Faktor Penyebab saldo IJP Penampungan Begitu Besar 

Besarnya saldo IJP Penampungan Jamkrindo Semarang yang begitu besar 

pastinya memiliki penyebab, ada beberapa penyebab yang mengakibatkan 

jumlah IJP Penampungan begitu besar, penyebab tersebut antara lain : 

1. Tidak adanya data monitoring terkait pengajuan Imbal Jasa 

Penjaminan (IJP)  

Data monitoring merupakan data dasar yang sangat penting, data ini 

merupakan tabel yang setidaknya  berisikan data rincian pengajuan 

penjaminan dari nama bank, nama debitur tanggal pengajuan hingga 

nominal pengajuan hingga tanggal serta nomor penerbitan sertifikat 

penjaminan , dari data ini nantinya akan dapat terlihat pengajuan mana saja 

yang sudah dilakukan penerbitan sertifikat dan yang belum dilakukan 

penerbitan, dengan tidak adanya data ini akan sangat sulit untuk 

mengidentifikasi jumlah IJP penampungan yang besar. 

Untuk mengetahui jumlah saldo IJP yang belum diterbitkan, 

dilakukan pengambilan sampel data, langkah identifikasi dilakukan dengan 

melakukan penginputan transaksi atas sampel rekening koran yang didapat 

dari Jamkrindo yang berasal dari 60 Cabang / Capem Bank, langkah ini 

dilakukan untuk mengetahui jumlah pengajuan penjaminan yang masuk 

(IJP). Pemilahan transaksi dalam rekening koran dilakukan terlebih dahulu 

untuk mengetahui jumlah pasti pengajuan penjaminan (IJP), mengingat 

dalam rekening koran terdapat berbagai macam transaksi seperti 
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overbooking (OVB), penerimaan jasa giro, pajak jasa giro,  

pemindahbukuan saldo, penambahan saldo dan penerimaan subrogasi. 

Setelah dilakukan pemilahan diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


