
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dalam mencapai suatu kebutuhan, 

maka terjadi peningkatan kebutuhan dari segi finansial. Untuk mendapatkan kebutuhan 

finansial ini berbagai individu dari sebagian kelompok masyarakat membutuhkan modal 

yang dapat mendukungnya. Salah satu cara untuk mendapatkan modal tersebut adalah 

dengan cara melakukan pengajuan kredit kepada suatu badan keuangan, salah satunya 

adalah bank. 

Pada umumnya Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya 

menerima Simpanan, Giro, Tabungan dan Deposito. Kemudian Bank dikenal juga 

sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. 

Disamping itu bank juga dikenal untuk menukar uang, atau menerima segala bentuk 

pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan sebagainya. 

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masayarakat serta 

memberikan jasanya dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga fungsi utama Bank yaitu: 

1. Bank sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam   

bentuk simpanan. 

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk 

kredit dan bentuk lainnya. 

3. Bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan dan 

peredaran uang. 

Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong 

pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup 

masyarakat. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghubungkan pihak-pihak 



yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, atau dana masyarakat 

ditarik oleh bank dan kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Peranan bank 

dalam mendukung kegiatan perekonomian cukup besar karena bank memberikan jasa 

dalam lalu lintas peredaran uang. 

Ditinjau dari sudut pandang bank, kredit mempunyai suatu kedudukan yang 

strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan 

usaha yang dapat dititikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas 

kredit yang diberikan oleh bank merupakan asset yang terbesar bagi bank. Dalam hal 

kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber 

pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan 

yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Dalam memberikan 

kredit, bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur bahwa dana yang 

diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan, dan pada akhirnya akan dikembalikan 

lagi kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.  

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dikenal sebagai bank publik skala 

menengah bereputasi prima dan salah satu bank dengan kinerja keuangan terbaik di 

Indonesia, yang telah meraih berbagai pengakuan dalam bentuk penghargaan dari 

lembaga-lembaga terkemuka dan terpercaya. Salah satu produk yang ada di PT Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional adalah kredit pensiun, yaitu faslitas kredit yang di berikan 

kepada para pensiun dengan persyaratan yang mudah, pelayanan cepat, fleksibel jangka 

waktu dan penggunannya.  

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus 

diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. 

Dalam kredit pensiun terdapat berbagai macam masalah yang harus di perhatikan oleh 

bank yaitu: 

1. Adanya SK palsu yang di berikan oleh debitur. 

2. SK ganda, dalam hal ini debitur memiliki pinjaman lebih dari 1 pihak kreditur 



3. Keterlambatan pemberitahuan tentang meninggalnya dabitur, sehingga tagihan 

masih terus berjalan. 

Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang 

memadai dalam pemberian kredit pensiun. Dengan kata lain diperlukan suatu 

pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit pensiun. 

Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai, berarti menunjukkan 

sikap kehati-hatian dalam tubuh bank tersebut. 

Bank harus mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, 

bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem 

pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit. Jika 

diteliti lebih dalam, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian 

internal. 

Penelitian Terdahulu dilakukan oleh Annita Maryati NRP 05620029 Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan judul Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang 

Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Ritel Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Cabang Tuban . Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. 

Dimana objek penelitian penulis terdahulu adalah mengenai pengendalian internal dalam 

menunjang efektivitas pemberian kredit ritel, sedangkan objek penelitian penulis adalah 

peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit pensiun. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM 

MENUNJANG EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT PENSIUN

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang penulis identifikasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengendalian internal yang diterapkan telah efektif 



2. Bagaimana penerapan pengendalian internal dapat menunjang efektivitas 

pemberian kredit pensiun  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh jawaban atas 

masalah-masalah yang telah diidentifikasi, yaitu : 

1. Mengetahui keefektifan pengendalian internal yang di terapkan. 

2. Mengetahui penerapan pengendalian internal dapat menunjang efektifitas 

pemberian kredit pensiun.  

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang berkaitan dengan peranan pengendalian internal dalam 

menunjang efektivitas pemberian kredit pensiun ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berpikir 

memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek. Dalam teori 

berarti memperoleh pemahaman dan penghayatan yang telah diperoleh pada 

saat kuliah. Dalam praktek, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

penerapan dalam kegiatan perusahaan. Selain itu penelitan ini berguna sebagai 

bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh 

sidang Sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan masukkan dan saran 

kepada pihak perusahaan untuk mengetahui pentingnya peran Komite Audit 

terhadap efektivitas audit internal dalam suatu perusahaan, dan untuk 

mengevaluasi efektivitas pengendalian internal di perusahaan sehingga terjadi 

perbaikan di masa yang akan datang. 



3. Bagi Masyarakat Umum 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan yang 

bermanfaat bagi masyarakat.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melaksanakan analisa atas 

seluruh aktivitas perusahaan. Fungsi ini sangat penting karena menghasilkan 

pertimbangan dan saran yang bermanfaat untuk perencanaan berikutnya. Adanya 

pengendalian di perusahaan, maka diharapkan seluruh aktivitas dapat berjalan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu 

pengendalian internal diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu pimpinan 

perusahaan dalam pengendalian aktivitas perkreditan yang akan sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan.  

Pengendalian internal menurut COSO (1992:9) :  

Suatu proses, dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari 

suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai sehubungan dengan 

pencapaian tujuan yaitu: 

 

Keandalan Laporan Keuangan 

 

Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku 

 

Efektivitas dan efisiensi operasional

 

Pengendalian internal adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan 

karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang 

diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang 

dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional 

perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua 

pihak. 

Tujuan utama pengendalian internal pada kredit adalah untuk mengarahkan 

kegiatan pemberian kredit agar dapat mengurangi terjadinya kegagalan perkreditan dan 

mengurangi terjadinya kredit macet. Kredit mempunyai risiko yang cukup tinggi yakni 



terjadi kemacetan pada saat pemberian kredit, risiko kemacetan kredit pada saat jatuh 

tempo dapat dikurangi dengan menjalankan pengendalian internal secara efektif.  

Menurut Rachmat Firdaus (2004:2) pengertian kredit sebagai berikut:  

 

suatu sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik 
kepada pemakai dengan mengharapkan memperoleh keuntungan, kredit diberikan 
berdasarkan kepercayaan orang yang memberikan terhadap kecakapan dan kejujuran si 
peminjam .  

Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.10 Tahun 
1998:  

Kredit 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 untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga .  

Kredit adalah pemindahan dana kepada para peminjam untuk mendapatkan 

keuntungan atas jasa yang diberikan kepada peminjam, didasarkan pada kepercayaan 

kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam hutang atau pinjaman 

setelah jangka waktu tertentu bahkan dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan atau 

disepakati. 

Pengendalian internal memiliki lima komponen yaitu ; 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang 

mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen pengendalian internal 

lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. 

2. Penilaian Resiko 

Penilaian resiko adalah mengidentifikasikan, menganalisis dan mengatur risiko 

yang mempengaruhi tujuan perusahaan yang berkaitan dengan berbagai 

aktivitas dimana organisasi berkecimpung.  



3. Informasi dan Komunikasi 

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan 

keuangan, terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk 

mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mangklasifikasi, mencatat, dan 

melaporkan transaksi-transaksi entitas, dan juga kejadian-kejadian serta kondisi-

kondisi dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-

kewajiban yang berhubungan. Sedangkan komunikasi melibatkan penyediaan 

suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu 

berkenaan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan.  

4. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas 

pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan 

berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. 

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada 

berbagai tingkatan organisasional dan fungsional.  

5. Pemantauan 

Pemantauan (monitoring) adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja 

pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian 

rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan.  

Menurut Sondang P. Siagian (2001:24): 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang 

atas jasa kegiatan yang dijalankannya

 



Efektivitas sistem pemberian kredit berarti menciptakan suatu sistem pemberian 

kredit yang sehat dan teratur, sehingga memperkecil resiko yang dihadapi perusahaan 

atas kredit yang di salurkannya. 

Pemberian kredit terdapat berbagai macam risiko, pihak bank harus selektif dalam 

menentukan calon debitur. Menurut Kasmir (2003:91) penilaian dari prinsip-prinsip 

pemberian kredit terdiri dari: 

1. Character / Watak   

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.  

2. Capacity / Kemampuan  

Capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya 

mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan.  

3.  Capital / Modal  

Capital adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap 

usaha yang akan dibiayai oleh bank.  

4. Collateral / Jaminan  

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun nonfisik.  

5. Condition of Economic / Kondisi Ekonomi  

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan 

untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. 

Berdasarkan penilaian diatas, diharapkan pihak bank dapat melihat dan menilai 

calon debiturnya untuk menghindari berbagai macam resiko yang dapat terjadi. 

Adanya keterkaitan antara Pengendalian Internal dalam pemberian kredit pensiun, 

diharapkan efektivitas pemberian kredit pensiun dapat tercapai yaitu: 

a) Tercapainya anggaran pemberian kredit pensiun 

b) Kolektibilitas Kredit Pensiun 



c) Dilaksanakannya prosedur pemberian kredit pensiun 

Berdasarkan topik yang telah dikemukakan diatas, penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Penerapan Pengendalain Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian 

Kredit Pensiun

  

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan 

metode penilitian deskriptif analitik dengan pendekatan melalui studi kasus. 

Menurut (Suharsimi Arikunto,2004): 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan

 

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilakukan dengan cara 

meneliti data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data yaitu: 

a. Observasi  

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti ke objek 

penelitian dengan jalan mengamati objek penelitian tersebut guna 

kelengkapan data dan mendapat gambaran mengenai perusahaan sehingga 

diharapkan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya.  

b. Wawancara 

         Yaitu penelitian yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan 

langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan 

keterangan dan data-data yang diperlukan. 



 
c. Kuesioner  

Yaitu data yang diperoleh dengan cara menyebarkan suatu daftar pertanyaan 

yang cukup terperinci dan lengkap tentang objek yang diteliti pada 

responden. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang merupakan 

dasar-dasar teori guna mendukung data primer yang dikumpulkan pada 

penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan 

cara membaca dan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti guna memperoleh data teoritis mengenai peranan 

internal control dalam menunjang efektivitas pemberian kredit pensiun.  

1.7    Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Upaya untuk memperoleh data primer dalam penyusunan skripsi ini penulis 

melakukan penelitian pada Kantor Cabang Bank BTPN yang berlokasi di jl. Lengkong 

Besar No.38 bandung. Waktu penelitian pada bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan 

Desember 2009.           


