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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian  

Pelaksanaan pembangunan yang dirasa semakin pesat membutuhkan 

pendanaan yang baik. Pemerintah sebagai penyedia dana dirasa kurang cukup 

untuk menyediakan dana untuk pelaksanaan pembangunan, maka dalam hal ini 

peran bank cukup penting untuk dapat menyediakan dana yang mencukupi bagi 

pelaksanaan pembangunan yang baik. Bank merupakan salah satu sumber 

pendanaan bagi pembangunan di Indonesia. 

Peran bank sebagai agen pembangunan (agen development), yaitu sebagai 

lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 

mempunyai kegiatan utama menghimpun (founding) dan meyalurkan dana 

(lending). Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah alokasi dana, 

dimana salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal 

dengan kredit. 

 Dengan meningkatnya aktivitas dunia usaha di suatu perusahaan, maka 

diperlukan adanya sumber-sumber penyediaan dana untuk pelaksanaan 

pembangunan guna membiayai kegiatan usahanya yang semakin berkembang.  

 Seperti halnya pada perbankan di indonesia, yang mempunyai jasa 

perbankan memberikan berbagai fasilitas seperti kredit, menerima simpanan uang 

masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito, pengiriman uang 

dari luar negeri maupun dalam negeri. memperoleh keuntungan dalam bentuk 

bunga dengan tujuan likuiditas dan  Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) 

menjalankan perannya berdasarkan suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara 

keseimbangan yang tepat untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga 

dengan tujuan likuiditas dan memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dengan 

tujuan likuiditas dan solvabilitas bank. Solvabilitas adalah kemampuan untuk 

melunasi semua hutang hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). 

Sedangkan yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan bank tersebut 
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dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya.  

Untuk tercapainya tujuan tersebut bank memerlukan audit internal yang 

baik dan perkreditan yang efektif sehingga kredit bank tidak bermasalah, dalam 

hal ini bank harus hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya atau 

yang membutuhkan dana pinjaman, dengan cara memperhatikan prinsip-prinsip 

kredit menurut Kasmir (2003;117-120) yaitu: 5C (character, capacity, capital, 

collateral, and condition of economy), 7P (personality, party, purpose, prospect, 

payment, profitability, protection) dan 3R (Returns, repayment, risk bearing 

ability).  

 Perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan perekonomian dan 

juga sebagai lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan 

dibidang ekonomi dan moneter, oleh karena itu keberadaan perbankan hendaknya 

dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi, 

keuangan, dan pembangunan negara.  

 Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus kredit macet yang disebabkan 

karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka timbul 

permasalahan yang tidak diinginkan seperti kekurangmampuan masing-masing 

bank menilai mutu kredit yang telah mereka berikan. Untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan pemberian kredit dari semestinya, bank harus menyusun 

kebijakan kredit yang komprehensif dan jelas dengan memperhitungkan berbagai 

macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijakan tersebut. Salah satu 

cara yang dapat membantu perusahaan dalam menilai efisiensi dan efektivitas 

prosedur pemberian kredit adalah dengan adanya audit internal yang memadai. 

Masalah tingginya jumlah kredit macet sangat meresahkan masyarakat terutama 

masyarakat perbankan, karena hal tersebut berkaitan dengan kredibilitas bank. 

Sebagian dari kredit macet yang diserahkan bank-bank terutama milik pemerintah 

kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak jelas statusnya. Di 

samping tidak didukung dokumen-dokumen legal yang kuat dan lengkap, jaminan 

assetnya juga tidak cukup dan nilainya pun tidak cocok.   
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 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis 

memilih judul sebagai berikut : "Pengaruh Audit Internal Terhadap Pemberian 

Kredit" (Studi kasus pada Bank Danamon) 

 

1.2       Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal di bank Danamon? 

2. Bagaimana prosedur pemberian kredit di bank Danamon? 

3. Bagaimana proses audit internal berpengaruh terhadap pemberian kredit di 

bank Danamon? 

 

1.3       Maksud dan Tujuan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh audit internal terhadap 

pemberian kredit pada Bank Danamon. 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui mengetahui pelaksanaan audit internal di Bank 

Danamon 

2. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit di Bank Danamon  

3. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap pemberian kredit di 

Bank Danamon  

 

1.4       Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu bagi perusahaan dimana 

penulis melakukan penelitian, bagi masyarakat, terutarna pihak-pihak yang 

memerlukan serta bagi penulis sendiri. Adapun manfaat yang diberikan adalah 

sebagai berikut :  
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1. Bagi perusahaan 

memberikan masukan pada manajemen yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penerapan audit internal pemberian kredit.  

2. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang pengaruh 

Audit Internal terhadap pemberian kredit, serta menambah pengetahuan 

mengenai dunia perbankan khususnya dari segi akuntansi.  

3. Bagi pihak lain  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mayarakat pada 

umumnya, dan dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan serta 

bahan kepustakaan guna menambah pengetahuan dan diharapkan juga 

dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan meneliti pada objek atau masalah 

yang sama. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Danamon yang berlokasi di  

Jl.AH.Nasution, Bandung Timur Plaza kavling 46 ruko A-16. Penelitian ini 

dilakukan mulai bulan mei 2013 sampai dengan selesai.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


