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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan. Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 

10 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana 

dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta 

memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh 

karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus 

mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut 

dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank 

Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana 

dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. 

Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen 

produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2002: 68).  

Dapat dikemukakan bahwa bank merupakan suatu perusahaan yang 

berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak 



2 

 

 

yang memiliki dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana 

(deficit unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas 

pembayaran. Hal ini juga yang menyebabkan lembaga bank disebut sebagai 

lembaga kepercayaan (Kasmir, 2000:27), artinya pihak yang kelebihan dana 

mempercayakan sepenuhnya kepada bank untuk mengelola dananya termasuk 

untuk menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan atau memerlukan dana 

berupa kredit. Wujud kepercayaan tersebut dalam bentuk tidak ikut campurnya 

pihak surplus ini dalam menentukan pihak defisit  mana yang layak dipercaya.  

Sumber pendapatan terbesar Bank BJB Cabang Utama adalah melalui 

kegiatan operasional kredit yang diberikan pada masyarakat .Dalam beberapa 

tahun terakhir ini bank-bank papan atas banyak menyalurkan kredit konsumtif 

kepada nasabah, begitu pula Bank Pembangunan Daerah juga tidak ketinggalan 

turut serta dalam menyalurkan dana berupa kredit konsumtif.  

Meningkatnya penyaluran kredit konsumtif ini disebabkan oleh 

permintaan kredit konsumtif terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 

Peningkatan ini didorong oleh jiwa konsumtif masyarakat yang semakin 

meningkat, budaya berbelanja dalam jumlah banyak di hari besar dan hari 

keagamaan, dan munculnya produk-produk baru yang semakin inovatif, sehingga 

konsumen dipaksa untuk menaikkan kemampuan belinya (purchasing ability) 

menjadi lebih besar dari kapasitas keuangan yang dimiliki agar dapat memenuhi 

kebutuhannya yang cenderung terus meningkat.  

Pemberian kredit ini memiliki risiko tersendiri, salah satunya adalah bank 

hanya akan memberikan kredit kepada nasabahnya apabila manajemen merasa 
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yakin bahwa nasabahnya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan 

dapat mengembalikan kredit tersebut, pada dasarnya ada ketidakpastian dapat 

diterima kembali tepat pada waktunya sehingga menimbulkan tidak tertagihnya 

kredit tersebut, dimana pada akhirnya akan menimbulkan kredit macet. 

Kredit tidak hanya diberikan oleh kalangan perbankan saja, lembaga 

keuangan non-bank pun dapat mengadakan atau melakukan transaksi kredit, 

seperti koperasi simpan pinjam, perusahaan anjak piutang dan pegadaian. Fungsi 

dari kredit antara lain membantu usaha masyarakat yang memerlukan dana, baik 

dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Agar memperoleh keuntungan 

dari usaha kredit, tentu perusahaan tersebut harus menjalankan fungsi dan 

kegiatan operasional kreditnya dengan baik, sehingga usaha kredit tidak 

mengalami kerugian maupun risiko yang tinggi atau dengan kata lain dapat 

memperoleh keuntungan seperti yang ditargetkan.  

Salah satu fenomena yang baru baru ini ialah rata-rata kredit macet 

atau nonperforming loan seluruh Bank Pembangunan Daerah saat ini tercatat 4% 

atau lebih tinggi dari rata-rata perbankan nasional 2%. Presiden Joko Widodo 

mendorong rasio kredit macet BPD bisa ditekan pada level 1%. 

"Mestinya BPD rata-rata nasional 2%, BPD 1%, kan mengelola lebih kecil 

masa NPL-nya lebih besar, kan jangkauan pengawasan lebih mudah kalau 

manajemennya bener," kata Presiden dalam pidato peresmian Program 

Transformasi BPD di Istana Negara . (Aditya Herlambang) 
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Maka Dari itu Bank Bjb sebagai Bank Pembangunan Daerah terbesar di 

Indonesia harus mempunyai Pengendalian Intern yang efektif ,untuk menghindari 

maupun untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi, perusahaan perlu 

melaksanakan fungsi manajemen yang diantaranya adalah fungsi perencanaan, 

fungsi pengorganisasian, fungsi pergerakan dan fungsi pengendalian, dimana 

fungsi-fungsi tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya dan 

mengambil reaksi terhadap risiko yang timbul. Dengan demikian diperlukan suatu 

fungsi penilaian yang independen dalam perusahaan yang bersangkutan untuk 

menilai dan mengevaluasi aktivitas pemberian kredit agar Pengendalian Intern 

tersebut dapat memadai. Fungsi yang melakukan penilaian atas jalannya 

Pengendalian Intern ini dilakukan oleh audit internal. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Emir Rasyid Ibrahim (2010) bahwa 

pemberian kredit pada bank sangat bervariasi dan diantaranya adalah kredit 

investasi, dimana kredit ini adalah salah satu kredit yang diberikan oleh bank 

kepada nasabahnya untuk keperluan pengembangan usaha nasabah, jumlah uang 

yang diberikan cukup besar dan dalam jangka waktu yang lama yang mana 

memiliki kemungkinan kredit ini mengalami kemacetan dalam pengembaliannya, 

sehingga diperlukan suatu unit pengedalian yang independen memadai agar tidak 

terjadi kredit bermasalah. Dalam penelitianya tersebut, disimpulkan bahwa audit 

internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah dijalankan sangat memadai 

yang mana peranan audit internalnya mencapai 76,5%, artinya audit internal dapat 

dikatakan sangat memadai. Statistik efektivitas Pengendalian Internnya telah 

mencapai 70,03% artinya Pengendalian Intern dapat dikatakan cukup efektif. 
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Penelitian ini dilakukan untuk menguji peranan audit internal dalam menunjang 

efektivitas Pengendalian Intern kredit investasi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero). 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Peranan Audit Internal Terhadap  

Efektivitas Pengendalian Intern Kredit  (Studi Kasus pada Bank BJB 

Cabang Utama).” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan adalah seberapa besar 

peranan audit internal dalam efektifitas pengendalian intern kredit di Bank BJB 

Cabang Utama. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya peranan audit internal 

dalam menunjang efektivitas pengendalian intern kredit di Bank BJB Cabang 

Utama. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan dari penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian 

ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. yaitu sebagai berikut : 

 

 

 



6 

 

 

1. Bagi Penulis 

Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai audit 

internal dan cara pengendalian yang ditetapkan oleh suatu bank dalam 

memberikan pinjamannya. 

2. Bagi Perusahaan 

Menjadi bahan masukan bagi bank untuk melakukan peningkatan pada 

kualitas kinerja audit internal sehingga kualitasnya semakin baik. Jika 

pelaksanaannya efektif maka pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja 

bank secara keseluruhan. 

3. Pihak Lain 

Penulis juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sumbangan pemikiran, pengetahuan, informasi, dan referensi yang 

berkaitan dengan bidang kredit. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitan di Bank BJB Cabang Utama (Braga-

Bandung). Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 


