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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) merupakan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. Gubernur 

Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo (2013), mengungkapkan bahwa hampir 

99% UMKM mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, hanya 1% dalam 

bentuk usaha besar. UMKM ini merupakan satu sektor yang mampu bertahan 

dalam situasi ekonomi global yang sedang tertekan. Hal ini karena UMKM 

umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu sumber daya manusia, 

modal, bahan baku, hingga peralatan. 

Direktur Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank 

Indonesia (BI), Yunita Resmi Sari (2014), menyampaikan bahwa sektor UMKM 

terus berkembang di Indonesia. Pada tahun 2013, pertumbuhan kredit UMKM 

pada bulan Desember 2013 sebesar 15,7% meningkat dari pertumbuhan tahun 

2012 (14,9%). Meski demikian bukan berarti sektor UMKM tidak menghadapi 

masalah. Saat ini UMKM di Indonesia menghadapi permasalahan besar, 

khususnya kekurangan permodalan. Kurangnya permodalan menghambat 

ekspansi UMKM hingga 50,7%. 

Menurut Kasmir (2011: 3), 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 
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meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Linda Mega Sari (2009: 2) 

menambahkan bahwa bank dalam hal ini berperan dalam membantu permasalahan 

yang dihadapi usaha mikro kecil dan menengah melalui penyaluran kredit atau 

membantu permodalan ke sektor usaha mikro kecil dan menengah. Dengan peran 

serta bank terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberian kredit, 

maka usaha mikro kecil dan menengah dapat meringankan masalah 

permodalannya dan dapat meningkatkan usahanya dengan kualitas yang baik dan 

bermutu sehingga usaha mikro kecil dan menengah dapat membantu pertumbuhan 

ekonomi. 

Tugas pokok suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

meyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat/pengusaha yang 

memerlukannya. Dengan demikian, peranan kredit dalam operasi bank sangat 

besar/penting, di samping sebagian besar bank masih mengandalkan sumber 

pendapatan utamanya dari operasi perkreditan (Veithzal Rivai dan Andria Permata 

Veithzal, 2006: 2). Namun kredit juga menjadi penyebab utama bangkrutnya 

bank. Bank dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki beberapa risiko 

yang sangat tinggi, salah satunya risiko perkreditan. Risiko perkreditan yang dapat 

terjadi dalam dunia bank dapat berupa kredit tidak lancar atau kredit macet 

(Suhardjono, 2003: 4). 

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Independen untuk Transparansi 

Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi (2013), menjelaskan bahwa sejumlah 

perbankan BUMN mengalami kredit macet dengan angka yang cukup tinggi, 

bahkan setiap tahunnya terus meningkat secara signifikan. Bank Rakyat Indonesia 
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(BRI) memiliki tingkat kredit macet paling tinggi diantara bank BUMN lainnya, 

hingga mencapai Rp 25,1 Triliun. Pada tahun 2012 BRI memiliki kredit 

bermasalah sebesar Rp 25,1 Triliun, dan pada tahun 2011 kredit bermasalah 

sebesar Rp 23,7 Triliun, dengan tingkat kenaikan kredit bermasalah sebesar Rp 

1,3 Triliun. 

Kemudian Noor Rahmad (2012) selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum 

Kejaksaan Agung mengemukakan bahwa pada tahun 2012 Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) mengalami kasus kredit macet sebesar Rp 33,5 Miliar. Pada saat 

pengucuran kredit terjadi, Account Officer tidak melakukan pengecekan 

pengajuan kredit dengan benar sesuai tugas dan fungsi yang diemban dan 

konfirmasi atas data dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan kredit, sehingga 

kredit lolos untuk disetujui. Setelah kredit dikucurkan, dalam pembayarannya 

kredit tersebut macet karena pihak nasabah tidak mampu lagi memenuhi 

kewajibannya untuk membayar fasilitas kredit yang telah diterima baik berupa 

kredit pokok maupun bunga. 

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang 

harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem 

pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu 

pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain, 

diperlukan suatu pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas 

pemberian kredit. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan 

mandiri, bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan 

efektivitas pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko 
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kegagalan kredit, terutama akibat lemahnya pengendalian internal (Munawaroh, 

2011: 76). 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tahun 2003, 

dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang 

perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. 

Pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset 

bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat 

dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, 

penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Riska S. Papalangi (2013: 

1220) menambahkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan oleh suatu 

bank sesuai dengan teori-teori yang ada dapat mendorong tercapainya pemberian 

kredit yang efektif. 

Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian 

internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan 

komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal entitas. 

Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang 

melekat dalam pengendalian internal. Hal ini mencakup kenyataan bahwa 

pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa 

pengendalian internal dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi 

tersebut seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Disamping itu 

pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara dua orang atau 
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lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian internal (Sukrisno Agoes, 

2012: 106). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul penelitian “Peranan Pengendalian Internal 

dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah” (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang A.H. Nasution Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka identifikasi 

masalah yang akan diteliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah pengendalian internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang A.H. Nasution Bandung telah efektif. 

2) Apakah pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A.H. Nasution Bandung telah 

efektif. 

3) Bagaimana peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A.H. Nasution Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai peranan pengendalian internal dalam 
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menunjang efektivitas pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A.H. Nasution Bandung. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A.H. Nasution Bandung. 

2) Untuk mengetahui efektivitas pemberian kredit usaha mikro kecil dan 

menengah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A.H. 

Nasution Bandung. 

3) Untuk mengetahui peranan pengendalian internal dalam menunjang 

efektivitas pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A.H. Nasution Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat antara 

lain sebagai berikut: 

1) Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah 

khususnya kepada bank guna mengetahui bagaimana pengendalian internal 

dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha mikro kecil dan 

menengah. 

2) Kegunaan Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu 

akuntansi lebih lanjut, khususnya audit internal dengan mengkaji 
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bagaimana peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi sehubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang A.H. Nasution Bandung. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2014 sampai dengan 

selesai. 


