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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Bank 

2.1.1  Pengertian Bank 

 Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, 

badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dana-

dananya, dan sebagai tempat untuk mendapatkan dana melalui kegiatan kredit serta 

kegiatan jasa lainnya yang diberikan oleh bank. Bank merupakan inti dari sistem 

keuangan setiap negara, khususnya Bank Umum. Bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua 

perekonomian. 

 Pengertian Bank menurut Undang-undang Perbankan RI No.10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Pasal 

1 Ayat 2 ) : 

            “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.”   

 

Menurut Kasmir (2013 : 11)  definisi bank adalah : 

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurannya kembali dana tersebut 

ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” 

 

Menurut Sentosa Sembiring (2012 : 60), yang dimaksud dengan bank adalah :  
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“Bank adalah suatu badan 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.”  

            Berbagai uraian tersebut memberi tekanan bahwa bank dalam melakukan 

usahanya terutama menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan 

sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank 

tidak semata- mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik 

bank tapi juga diarahkan pula pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal 

tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya.  

 

2.1.2     Fungsi Bank 

 Menurut Sentosa Sembiring (2014 : 18), bahwa fungsi bank adalah sebagai 

berikut :  

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat.”   

Sedangkan menurut Thomas Suyatno (2003 : 2) mengemukakan bahwa fungsi bank, 

khususnya bank-bank komersil dan bank umum adalah : 

 “Pemeriksaan jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam 

mekanisme pembayaran (transfer of funds), menerima tabungan, memberikan 

kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, 

penyimpanan barang-barang berharga, dan trust service (jasa-jasa yang 

diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) .” 

  Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi bank adalah sebagai tempat untuk 

penitipan atau penyimpanan uang berupa tabungan, dan deposito berjangka, sebagai 
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lembaga pemberian kredit dan sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran yang 

bertujuan untuk peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

 

 

2.1.3    Jenis-jenis Bank 

Menurut Sentosa Sembiring (2014 : 4), jenis bank yang ada di Indonesia 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu :  

1. Bank Umum 

2. Bank Perkreditan Rakyat  

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.  

 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

       Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

 

 

 

2.2 Kredit 

2.2.1  Pengertian Kredit 

Istilah kredit bukanlah sesuatu yang asing lagi, kredit berasal dari bahasa latin 

“credere” yang berarti kepercayaan, atau “credo” yang berarti saya percaya. Jadi 

seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (trust). 
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Dengan perkataan lain, maka kredit mengandung pengertian adanya suatu 

kepercayaan dari seseorang atau suatu badan yang diberikan kepada seseorang atau 

badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan 

memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam 

pemberian kredit terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung, yaitu pihak yang 

memberikan kredit (kreditur)  dan pihak yang memerlukan kredit atau penerima 

kredit (debitur).  

Pengertian kredit di atas ditegaskan oleh Sentosa Sembiring (2014 : 149), 

bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah : 

“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.”  

  

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009 : 2), kredit dalam 

pengertian umum adalah :   

“Kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk 

membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.” 

 

Dari pengertian di atas harus adanya kesepakatan antara bank (kreditur) 

dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan 

perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.  

Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian 

yang telah disepakati bersama. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kredit adalah 

penyerahan uang atau tagihan atau barang yang dapat menimbulkan tagihan kepada 

pihak lain. Dengan memberikan pinjaman ini bank berharap akan memperoleh 

tambahan nilai dari pokok pinjaman yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi 

bank yang bersangkutan. 

 

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit 

 Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan Pemberian 

kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan 

utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2013 : 94), adalah: 

1. Mencari Keuntungan 

2. Membantu Usaha Nasabah 

3. Membantu Pemerintah 

Berikut penjelasan tujuan utama pemberian suatu kredit di atas : 

1. Mencari Keuntungan  

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil 

tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa 

dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

2. Membantu Usaha Nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, 

baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 

3.   Membantu Pemerintah 

       Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan 

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor.  

 

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi 

diantaranya adalah : 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang  

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 
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3. Untuk meningkatkan daya guna barang 

4. Meningkatkan peredaran uang 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi  

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

 

2.2.3   Jenis-jenis Kredit 

           Jenis-jenis kredit menurut  Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009 : 10), 

dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu : 

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya 

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya 

3. Kredit ditinjau dari cara penggunaannya 

4. Kredit menurut jangka waktunya 

5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali 

6. Kredit menurut sektor ekonominya 

7. Kredit dilihat dari segi jaminan atau agunannya 

8. Kredit menurut organisasi pemberinya 

9. Kredit dilihat dari segi alat pembuktiannya 

10. Kredit menurut negara asalnya 

11. Kredit menurut subjek hukum debiturnya 

12. Kredit menurut kualitas atau kolektibilitasnya 

13. Kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur.  

  

2.2.4 Prinsip-prinsip Kredit 

 Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap 

sama, begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar 

penilaian setiap bank. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 

C dan 7 P.  

Menurut Rachmat Firdaus ( 2009 : 89 ), mengemukakan tentang analisis 5 C 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Character 

Adalah keadaan watak dan sifat dari calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi 
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maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian character merupakan penilaian 

terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan akan janji, serta kemauan untuk 

membayar kembali hutang-hutangnya. 

2. Capacity 

Adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur untuk membuat rencana 

dan mewujudkan rencana tersebut menjadi suatu kenyataan, termasuk dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. 

3. Capital 

Adalah dana yang dimiliki calon debitur untuk menjalankan dan memelihara 

kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital adalah untuk 

mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya. 

4. Condition 

Adalah keadaan sosial ekonomi yang suatu saat mungkin dapat mempengaruhi 

maju mundurnya usaha calon debitur. Penilaian terhadap kondisi dimaksudkan 

untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi ekonomi itu berpengaruh 

terhadap usaha calon debitur dan bagaimana debitur tersebut mengatasi atau 

mengantisipasinya, sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. 

5. Collateral 

Adalah barang-barang yang diserahkan calon debitur sebagai agunan kredit yang 

akan diterimanya. Tujuan penilaian collateral adalah untuk mengetahui sejauh 

mana risiko tidak dipenuhinya kewajiban financial kepada Bank bjb dapat 

ditutup oleh nilai agunan yang diserahkan calon debitur. Penilaian terhadap 

barang agunan ini meliputi jenis atau macam barang, nilainya, lokasinya, bukti 

kepemilikan dan status hukumnya. 

   

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir (2013 : 106) 

adalah : 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari 

maupun masa lalunya. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis 

kredit yang diinginkan nasabah. 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan 

atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini 
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penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai 

prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 

6. Profitability 

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

asuransi. 

 

 

2.2.5 Proses Pemberian Kredit 

Proses pemberian kredit maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus 

dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuanya adalah untuk 

mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Adapun 

tahap-tahap dalam proses pemberian kredit menurut Rachmat Firdaus dan Maya 

Ariyanti (2009 : 91) adalah : 

1.Persiapan kredit 

2.Analisis kredit  

3.Keputusan Kredit 

4.Pelaksanaan dan administrasi kredit 

5.Supervisi kredit dan pembinaan debitur. 

6.Penyelamatan kredit 

 

Secara umum tahapan-tahapan proses pemberian kredit adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap pengajuan permohonan kredit dan persiapan kredit. 

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui 

informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang 
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baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan. 

1. Permohonan fasilitas kredit mencakup : 

a) Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit. 

b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 

c) Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa lalu kredit yang telah 

berakhir jangka waktunya. 

d) Permohonan permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas 

kredit yang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/ 

pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. 

 

2. Berkas  

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari : 

a) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan 

sah. 

b) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan 

lengkap diisi oleh nasabah. 

c) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. 

 

3. Pencatatan  

Setiap permohonan kredit yang diterima harus dicatat register khusus yang 

disediakan. 

4. Kelengkapan dan berkas permohonan 

Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jennis kreditnya. Selama 

permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan 

harus dipelihara dalam berkas permohonan. 

5. Formulir daftar isian permohonan kredit 

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank 

menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah. 

2. Tahap analisa kredit  

Pada tahap ini dilakukan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha 

atau proyek pemohon kredit.  

- Wawancara awal 
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Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan 

dengan calon peminjam. Tujuanya adalah untuk menyakinkan bank apakah 

berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank.  

- On the Spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau bebagai obyek 

yang dijadikan usaha atau jaminan.kemudian hasilnya dicocockan dengan 

hasil wawancara I. 

- Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas-berkas, jika mungkin ada kekurangan 

pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 

Bank perlu mengadakan penelitian mengenai kewajaran dan kebenaran atas 

data dan informasi yang diperoleh dari nasabah sebelum bank melakukan analisis-

analisis selanjutnya yang tingkatnya lebih tinggi. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah adanya penarikan kesimpulan yang kurang tepat serta untuk 

menghindari keterlambatan pengambilan keputusan. 

3. Tahap Keputusan Kredit 

Keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya 

berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan 

permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan 

permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada 

dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan 

pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil 

keputusan, harus ditambahkan secara tertulis. 

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus 



19 
 

kredit, baik seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun 

berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat. Sehingga 

masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak 

untuk diberi kredit atau tidak, jika diterima maka dipersiapakan administrasinya 

dan jika tidak maka dikirimkan surat penolakannya sesuai dengan alasan. 

4. Tahap pelaksanaan kredit dan administrasi kredit. 

Pada tahap ini, bank akan memberikan kapan kredit tersebut dapat 

direalisasikan.  

- Penandatanganan perjanjian kredit 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum 

kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, 

mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. 

Penandatangan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau 

dengan melalui notaris. 

- Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan 

dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 

- Penyaluran kredit 

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari 

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu 

secara sekaligus atau secara bertahap. 
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5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur 

Supervisi dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan 

kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan memantau dan mengikuti 

jalannya usaha. 

6. Penyelamatan kredit  

Hampir dapat dipastikan ada juga kredit macet yang macet atau kurang 

lancar pengembaliannya. Sebagai tindakan penyelamatan maka bank mengambil 

tindakan kebijaksanaan, antara lain : 

a. Reschedulling 

Yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal 

pembayaran dan atau jangka waktu, termasuk masa tenggang baik yang 

meliputi perubahan besarnya angsuran atau tidak. 

b. Reconditioning 

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak 

terbatas pada perubahan jadwal pinjaman dan atau jangka waktu,  tetapi tidak 

menyangkut : 

1. Penambahan dana dari bank 

2. Konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan. 

c. Restructuring 

Yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang menyangkut : 

1. Penambahan dari bank 

2. Konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan 

yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan 

kembali. 

 

 

2.3 Sistem Pengendalian Internal 

2.3.1 Pengertian Sistem 

Pengertian Sistem menurut Mulyadi (2013: 5) adalah 
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“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” 

Definisi sistem menurut Manama (2010: 120) adalah  

“Sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling 

berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai 

suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.” 

 

Pengertian sistem menurut Jogiyanto (2010: 2) mengatakan bahwa : 

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu.”  

Kemudian Sutarman (2012: 13) mendefinisikan bahwa: 

“Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi 

dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan 

utama.” 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan secara 

konseptual yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan yang 

saling mempengaruhi untuk suatu tujuan. 

 

2.3.2  Pengertian Pengendalian Internal 

Pengertian pengendalain internal menurut Marshall dan Paul John (2014: 229) 

menyatakan bahwa : 

”Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang 

digunakan untuk menjaga aset,memberikan informasi yang akurat dan andal, 

mendorong dan memperbaiki efesiensi jalannya organisasi, serta mendorong 

kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.” 

     

Dari pengertian pengendalian tersebut terdapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut :  
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1. Pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan  suatu 

tujuan. 

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan  hanya 

terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari 

setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan 

personil lainnya. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, 

bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas 

keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan 

pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian 

yang menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan 

mutlak. 

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan 

diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

 

2.3.3  Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Sistem Pengendalian internal menurut Wiratna ( 2015 : 69 ) adalah: 

“Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk 

memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam 

perusahaan.” 

  

Menurut Mulyadi ( 2013 : 163 ) adalah: 

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang di koordinasikan untk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” 

 

Menurut Arens ( 2014 : 258 ) adalah 

“Sistem pengendalian intern terdiri dari beberapa kebijaksanaan dan prosedur 

spesifikasi yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang 
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wajar bahwa sasaran dan tujuan penting bagi perusahaan untuk dipenuhi.” 

 

 

2.3.4    Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tujuan sistem pengendalian internal 

menurut Wiratna ( 2015 : 72) yaitu   

1. Untuk menjaga kekayaan organisasi  

2. Untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan 

3. Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan 

4. Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen 

5. Agar semua lapisan yang ada di perusahaan tunduk pada hukum dan 

aturan yang sudah di tetapkan di perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2013:163) adalah : 

“Tujuan sistem pengendalian internal mempunyai empat tujuan diantaranya : 

(1) menjaga kekayaan organisasi, (2) Mengecek keteletian dan keandalan data 

akuntansi, (3) mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan 

manajemen. 

 

Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut Marshall dan Paul John ( 2004 : 229 ) 

menyatakan bahwa : 

 

”Tujuan pengendalian intern adalah untuk : (1) Menjaga aset, (2) Memberikan 

informasi yang akurat dan andal, (3) Mendorong dan memeperbaiki efisiensi, 

(4) Mendorong kesesuain dengan tujuan yang telah ditetapkan.” 

                                                                                                       
Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila sistem 

pengendalian internal dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur yang 

ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari 

pengendalian internal ini adalah untuk menjaga keamanan harta milik suatu 

organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efesiensi 

dalam operasi dan membantu agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan 
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manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.  

 

2.3.5 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal 

 Sistem pengendalian internal terdiri dari keijakan dan prosedur yang 

ditetapkan untuk memberi keyakinan (assurance) yang memadai bahwa tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan akan tercapai. Sistem pengendalian intern harus 

memberi keyakinan yang memadai, hal tersebut menunjukan tingkat kepastian yang 

hendak dicapai. Tingkat keyakinan yang hendak dicapai ditentukan oleh hasil 

pengumpulan bukti-bukti yang kompeten dan relevan yang dikumpulkan maka 

semakin tinggi tingkat keyakinan yang hendak dicapai. 

 Sistem pengendalian intern yang memberikan tingkat keyakinan yang 

memadai bila pemahaman terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dapat 

pula dibagi kedalam 4 (empat) unsur kebijakan dan prosedur yang akan dirancang 

serta di implementasikan guna memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan 

pengendalian tercapai.  

 Menurut Mulyadi ( 2013 : 164 ) Empat unsur sistem pengendalian internal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi yag memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap karyawan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 
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4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

 Untuk lebih jelasnya maka akan diraikan mengenai unsur-unsur sistem 

pengendalian internal tersebut dibawah ini yaitu: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 

 Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi. Pemisahan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah 

kecurangan-kecurangan dalam perusahaan. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

 Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan 

yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi 

dengan tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi. Dengan demikian 

sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

 Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. 
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Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 

praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (suprised auditi)  

Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, 

agar tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. 

d. Perputaran jabatan (job rotating) 

Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga 

independensi pejabat, memperluas wawasan pengetahuan yang mendalam, 

sehingga persekongkolan di antara karyawan dapat dihindari. 

e. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 

Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 

catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau 

rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang 

bersangkutan dengan kekayaan tersebut. 
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f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai 

cara berikut ini dapat ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan 

tuntutan perkembangan pekerjaaannya. 

 

2.4 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Peneliti Konsep  Indikator  Kesimpulan perbedaan 

  Variabel 

X 
Variabel 

Y 
Variabel 

X 
Variabel 

Y 
  

Evelyna 

Agustin

a 

2010 

Universi

taswidy

atama 

PENGARUH 

SISTEM 

PENGENDAL

IAN INTERN 

TERHADAP 

EFEKTIVITA

S 

PEMBERIAN 

KREDIT 

PENSIUNAN 

Unsur 

unsur  SPI 

: 

lingkunga

n 

pengendal

ian , 

penaksira

n risiko, 

aktivitas 

pengendal

ian, 

informasi 

Prinsip 

pemberia

n kredit : 

5C, 7P, 

dan 3R 

Banyakny

a 

pemberian 

kredit 

yang 

disalahgu

nakan 

tidak sesai 

dengan 

tujuan 

semula. 

Banyakn

ya 

persainga

n pangsa 

pasar 

kredit. 

Pengaruh 

system 

pengendalian 

intern terhadap 

pemberian 

efektivitas 

pemberian 

kredit 

pensiunan 

berdasarkan 

koefisien 

determinasi 

diperoleh nilai 

Objek 

penelitian 

dalam 

pemberian 

kredit 

pensiunan 

menekan 

kredit 

macet  

sedangkan 

peneliti 

menggunak

an objek 
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& 

komunika

si serta 

pemantau

an. 

sebesar 88,17% 

dan 

sisanyasebesar 

11,83 

dipengaruhi 

oleh faktor lain 

di luar system 

pengendalian 

internal 

penelitian 

prosedurpe

mberiankre

dit mikro. 

WidiWi

diani 

2008 

Universi

taswidiy

atama 

 

PENGARUH 

PENGENDAL

IAN INTERN 

ATAS 

PROSEDUR 

KREDIT 

TERHADAP 

FAKTOR 

PENYEBAB 

KREDIT 

MACET 

Unsur 

unsur  SPI 

: 

lingkunga

n 

pengendal

ian , 

penaksira

n risiko, 

aktivitas 

pengendal

ian, 

informasi 

& 

komunika

si serta 

pemantau

an. 

Konsep 

pemberia

n kredit 

dengan 

prinsip 5 

C . 7P & 

3 R. 

Kebijaka

n 

perkredit

an : 

kebijaka

n pokok, 

kredit 

yang 

dihindari, 

tatacara 

penilaian 

kualitas 

kredit, 

terdapat 

penyimpa

ngan dari 

syarat 

yang telah 

disepakati 

oleh pihak 

debitur & 

kreditur 

pada 

proses 

pemberian 

kredit 

akibat dari 

kurangnya 

pengawas

an. 

 

Banyakn

ya kredit 

macet 

terhadap 

kredit 

yang di 

salurkan. 

Pengendalian 

intern atas 

prosedur kredit 

dapat 

mempengaruhi 

factor penyebab 

kolektibilitas 

kredit macet 

sebesar 

49,20%. 

Pada 

penelitian 

ini terdapat 

3 (tiga) 

variabel   

sedangkan 

peneliti 

menggunak

an 

penelitian 2 

(dua) 

variabel 

Olaoye 

Clement 

Olatnji 

2009 

IMPACT OF 

INTERNAL 

CONTROL 

SYSTEM IN 

BANKING 

SECTOR IN 

The 

Insitiute 

of 

chartered 

accountin

g in 

Nigeria 

(ICAN) 

:2006 

kategori 

kontrol 

menjadi 

tiga 

klasifikasi 

utama 

 

Klasifika

si fraud : 

fraud 

dari 

manajem

en, 

karyawa

n, dan 

bank 

 

Banyakny

a terjadi 

fraud di 

lingkunga

n 

perbankan

. 

Faktor 

yang 

mempen

garuhi 

kecurang

an pada 

bank. 

Sistem 

pengendalian 

internal yang 

efektif dan 

memadai 

diperlukan 

untuk 

mendeteksi dan 

mencegah 

terjadinya 

fraud(kecurang

an)dan 

efektivitas 

organisasi 

perbankan 

khususnya di 

nigeria. 

Objek 

penelitian 

seluruh 

sektor di 

nigeria   

sedangkan 

peneliti 

menggunak

an objek 

penelitian 

lebih 

sempit di 

bank bjb . 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah  menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali 

kemasyarakat dalam bentuk kredit. Masalah utama yang dihadapi oleh bank adalah 

ketergantungannya yang besar terhadap pengembalian sejumlah uang dari nasabah 

yang dipinjam secara kredit. Maka  pihak bank membutuhkan suatu sistem 

pengendalian internal yang memadai dalam kegiatan pemberian kreditnya.  

 Sistem pengendalian internal didukung oleh adanya unsur-unsur sistem 

pengendalian internal yang meliputi :  

1. Struktur organisasi yag memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap karyawan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

Semua hal tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal. 

Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal maka akan mendukung terciptanya 

prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sehat yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 Menurut Dunil ( 2010 : 208 ) bahwa pengendalian intern mempengaruhi 

pemberian kredit yang dinyatakan sebagai berikut : 

”Setiap bank harus mempunyai pengendalian intern dalam perkreditan yang 

mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah terjadinya 
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penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan 

terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. 

 

Jadi dapat disimpulkan dengan adanya sistem pengendalian internal maka 

proses pemberian kredit diharapkan dapat mencapai tujuannya seperti adanya 

kesinambungan operasional perusahaan dalam mengahadapi perubahan dan tantangan 

yang terjadi. Serta menjamin kelancaran proses pemberian kredit ditetapkan dapat 

melindungi hak milik perusahaan, menyediakan data yang diandalkan, meningkatkan 

efesiensi usaha, mendorong kebijakan kredit yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 

sistem pengendalian internal berpengaruh dalam menunjang kelancaran proses 

pemberian kredit. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

sistem 

Pengendalian 

 

Proses 

pemberian 

Internal 

(X) 

 

Kredit 

(Y) 

Sumber: Landasan Teori 

 

2.6 Hipotesis 

Adapun hipotesis peneliti diajukan adalah : 

“Sistem Pengendalian Internal akan berpengaruh terhadap proses pemberian kredit”. 


