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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini tingkat persaingan bisnis di Indonesia semakin meningkat 

ditandai dengan adanya globalisasi  bisnis yang menyebabkan perusahaan banyak 

membutuhkan para pekerja yang mempunyai daya kreatifitas dan tingkat energi 

yang tinggi. Sehingga para pekerja yang sudah mempunyai masa kerja yang 

cukup lama di perusahaan tersebut atau bahkan memiliki umur yang sudah tua dan 

dengan tingkat kemampuan efektivitas dalam bekerja menurun membuat 

perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan mengenai  pemberhentian para 

pegawai tersebut dengan terhormat  dan memberikan Tunjangan Hari Tua atas 

balas jasa yang diberikan kepada perusahaan yang sering dikenal dengan istilah 

pensiun. Bahkan yang sedang trend saat ini di perusahan-perusahaan adalah 

istilah pensiun dini. Dimana, istilah tersebut ditujukan kepada para pegawai yang 

berhenti dalam bekerja sebelum masa kerjanya habis. Istilah pensiun dini berbeda 

dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Pensiun dini masih diberikan 

tunjangan oleh perusahaan walaupun nilai pokoknya yang diterima setiap bulan 

tidak sebesar yang diterima oleh pensiun penuh pada umumnya, sedangkan para 

pegawai yang dikenakan PHK tidak mendapatkan Tunjangan Hari Tua.   

Dengan adanya globalisasi menyebabkan pula tingkat  perkembangan 

perekonomian di Indonesia pun pada saat ini meningkat, sehingga menyebabkan 

kebutuhan dana pun dirasa semakin meningkat pula. Sedangkan dana yang 

diberikan perusahaan kepada para pensiunan dirasa kurang untuk mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari atau bahkan untuk keperluan mereka yang mendesak. 

Oleh sebab itu, mereka memerlukan tambahan dana selain dari yang diberikan 

oleh perusahaan.  

Dalam hal ini peranan sektor perbankan dapat menjadi satu sarana yang 

menyediakan dana untuk keperluan mereka. Peranan perbankan semakin penting 

bagi sektor ekonomi dan dunia perbankan pun semakin berkembang. 
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Perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan ekonomi dan juga 

sebagai suatu lembaga yang berkewajiban  turut serta memperlancar arus kegiatan 

ekonomi, oleh karena itu keberadaan perbankan hendaknya dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya dalam hal pelaksanaan kebijakan ekonomi. 

Bank merupakan lembaga perantara yang menjembatani sektor kelebihan 

dana dan sektor kekurangan dana. Sektor kelebihan dana ini dapat ditandandai 

dengan adanya tabungan dan deposito yang merupakan produk yang dihasilkan 

oleh pihak bank untuk membantu masyarakat dalam menyimpaan dana mereka 

dengan jaminan keamanan yang cukup tinggi dan tingkat bunga yang diberikan 

kepada masyarakat atas kepercayaan yang mereka berikan kepada pihak bank. 

Sedangkan apabila bagi mereka yang memerlukan dana, pihak bank akan 

membantu mereka dengan memberikan bantuan yang biasa dikenal dengan istilah 

pemberian kredit.  

Sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kita sering mengenal istilah kata 

kredit, mulai dari kredit barang pecah belah yang dijajakan oleh tukang kredit atau 

bentuk uang yang diberikan oleh tukang ijon-ijon. Dalam skala lebih  luas lagi 

kita mengenal kredit yang diberikan oleh perusahaan leasing dan perbankan. Kita 

juga mengenal setiap transaksi kredit selalu berkaitan dengan angsuran atau 

cicilan dengan disertai jangka waktu dan jumlah cicilan yang harus dibayar, 

dimana jumlah yang harus dibayar termasuk pokok pinjaman dan bunga yang 

harus dibayar. Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah 

dengan sebutan debitur dan pihak pemberi kredit (bank) kita sebut kreditur atau 

dengan istilah lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah 

penyedia dana.  

Peranan perbankan sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari 

masalah kredit. Hal ini disebabkan kegiatan utama dari perbankan adalah 

pemberian kredit yang memberikan keuntungan yang utama dari suatu bank. 

Pendapatan yang diterima oleh bank adalah selisih bunga yang diterima dengan 

adanya pemberian kredit dengan bunga yang dikeluarkan oleh bank. Sehingga, 

besar jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank 
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tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan 

banyak maka menyebabkan bank tersebut merugi. 

Dengan tingginya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank dari 

bunga yang  diperoleh dari pinjaman, maka bank berlomba-lomba untuk 

mendapatkan debitur, sehingga persaingan antar bank pun semakin ketat. Tetapi 

dalam hal Pemberian kredit kepada masyarakat  akan menyebabkan masalah, 

apabila pihak bank tidak dapat menyalurkan dana tersebut  secara tepat. 

Pemasalahan yang timbul adalah biasanya masalah kredit macet, dimana pihak 

debitur tidak dapat melunasi kredit mereka. Permasalahan tersebut dapat dihindari 

dengan adanya pengendalian internal yang memadai dengan cara menunjukkan 

sikap kehati-hatian. 

Pihak bank harus jeli dalam menganalisis apakah bank tersebut sudah tepat 

atau belum dalam memberikan kredit kepada masyarakat agar terhindar dari risiko 

kredit macet. Inilah yang sering ditakutkan selama ini oleh pihak bank, terlebih 

kepada pensiunan yang biasanya mereka sudah berumur dan hanya memberikan 

jaminan SK (Surat Keputusan). Oleh sebab itu  pihak bank dalam hal pemberian 

kredit harus mempunyai pengendalian internal yang baik guna dapat 

meningkatkan efektivitas kinerja bank dan dapat meminimalkan risiko. Sehingga 

penulis tertarik untuk mengambil judul: “ANALISIS PERAN 

PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 

PEMBERIAN KREDIT PENSIUN.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk 

mengidentifikasikan masalah-masalah berikut ini: 

1. Apakah pihak bank telah menerapkan pengendalian internal secara 

memadai. 

2. Apakah pemberian kredit pensiun yang dilaksanakan pihak bank sudah 

efektif. 

3. Bagaimanakah peran pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

pemberian kredit pensiun. 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dan 

informasi untuk mengetahui peran pengendalian internal dalam menunjang 

efektivitas pemberian kredit pensiun. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan menilai pengendalian internal yang diterapkan oleh  

pihak bank telah memadai. 

2. Untuk mengetahui dan menilai efektivitas pemberian kredit pensiun yang 

diterapkan oleh pihak bank. 

3. Untuk mengetahui dan menilai efektivitas peran pengendalian internal 

dalam menunjang efektivitas pemberian kredit pensiun. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian atas peran pengendalian internal dalam usaha pemberian kredit 

pensiun dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Penulis 

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai peran 

pengendalian internal dalam usaha pemberian kredit pensiun dan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian skripsi Sarjana 

Ekonomi jurusan akuntansi S1 Universitas Widyatama. 

2. Pihak Bank 

Sebagai bahan masukan yang bemanfaat baik berupa saran atau koreksi 

dalam pengendalian internal dalam pemberian kredit bagi para pensiunan. 

3. Pihak Lain 

Dengan melalui karya ilmiah ini diharapkan akan memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengendalian internal dalam usaha 

pemberian kredit pensiun. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang 

dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh 

pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan 

atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan kredit dapat 

berbentuk barang atau uang. Dalam hal pembayarannya adalah dengan 

menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang 

lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dewasa ini pengertian pemberian kredit 

disamping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan 

prinsip syariah. 

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata credere yang artinya 

adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit 

maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan si pemberi kredit 

artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan 

pasti kembali. 

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 
1988 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

 
Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam 

mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit jika dilihat 

secara utuh akan terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian 

kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita 

bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung 

didalamnya. 

1. Kepercayaan 

Yaitu sebuah keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang 

diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima 

kembali dimasa tertentu dimasa datang. 
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2. Kesepakatan 

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

3. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki 

jangka waktu. 

4. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang 

diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal 

mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja 

yaitu akibat terjadi musibah misalnya bencana alam. 

5. Balas Jasa  

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan tersebut dapat kita kenal 

dengan nama bunga bagi bank konvensional.  

 

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, 

termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula 

dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang 

telah dibuat bersama. Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian internal dalam 

bank yang dapat menghindari hal tersebut. 

Penilaian dari sisi debitur saja tidak cukup, tetapi harus ditunjang oleh 

pengawasan kredit yang dilakukan setelah kredit diberikan kepada debitur. Tujuan 

dari pengawasan ini adalah agar kredit benar-benar dipergunakan sesuai dengan 

tujuan semula dan pihak bank dapat menilai kemampuan debitur untuk 

mengembalikan pinjaman.  

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, dimana 

fungsi ini melaksanakan analisa atas seluruh aktiva perusahaan. Dengan adanya 



7 

pengendalian, perusahaan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan 

kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya. Oleh karena itu 

pengendalian internal digunakan sebagai alat yang membantu dalam pengendalian 

aktivitas perkreditan, yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

tujuan bersama. 

Tujuan dari pengendalian internal khususnya dalam pemberian kredit 

pensiun adalah untuk mengarahkan kegiatan pemberian kredit pensiun sehingga 

dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan untuk mengurangi 

terjadinya kredit macet. Semakin baik pengendalian internal maka akan menekan 

risiko terjadinya kredit macet sehingga dapat menunjang efektivitas pemberian 

kredit pensiun 

 Pengendalian internal yang memadai yaitu didalamnya terdapat unsur-

unsur pengendalian yang diharapkan dapat menjamin kelancaran proses 

pemberian kredit dan dapat melindungi hak milik perusahaan, menyediakan data 

yang dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi usaha, mendorong kebijakan kredit 

yang telah ditetapkan sehingga dapat meminimalkan risiko dalam pemberian 

kredit pensiun. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari hasil penelitian 

Astri Susilawati lulusan tahun 1999 dengan judul “Peranan Pengendalian 

Internal Kredit dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil 

Pada PT BPR NUSAMBA (studi kasus pada PT BPR NUSAMBA)”. 

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa pengendalian internal 

berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit. Pada penulisan skripsi 

ini penulis mengambil judul yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, data 

yang diteliti berbeda dan objek yang diteliti berbeda. Bertolak dari pemikiran 

tersebut, penulis dapat mengemukakan hipotesis berikut ini: 

 “pengendalian internal yang diterapkan secara baik dan memadai akan 

menunjang efektivitas dalam pemberian kredit pensiun.” 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus, dimana data yang diperoleh selama penelitian 

akan diolah, dianalisis dan diproses dengan benar dengan dasar teori-teori yang 

telah dipelajari dan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Studi Lapangan 

a. Observasi  

Adalah merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari 

sumber asli. Metode observasi, yaitu proses pencatatan pola perilaku 

subyek, obyek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. 

c. Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data survei. Pertanyaan 

peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis lewat 

kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden 

untuk membaca dan menjawab pertanyaan. 

2. Studi Kepustakaan 

Metode pengumpulan data dimana peneliti menggunakan buku panduan atau 

referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan menjadi obyek penelitian. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di PT BRI  cabang A.H. Nasution, yang 

dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006. 

  

 


