
    
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Bank sebagai tempat simpan pinjam merupakan mitra usaha  yang sangat penting 

bagi perusahaan industri, dagang, dan perusahaan jasa. Hal ini terutama disebabkan peranan 

uang yang sangat berhubungan dengan dunia bank. Pertumbuhan dan perkembangan suatu 

bank pada umumnya sangat tergantung pada ruang lingkup kegiatan usahanya. 

Menurut PSAK Nomor 55 Standar Akuntansi Keuangan (2010), Bank adalah 

lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak 

yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Adapun falsafah yang menjadi dasar kegiatan pokok 

bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito 

berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank memiliki 

tugas utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan 

sebagainya yang selanjutnya dana-dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit sehingga 

timbul hubungan keuangan yang timbal balik antara bank dengan peminjam dana. Pihak bank 

harus lebih aktif menyalurkan kreditnya kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan 

yang maksimal. Dengan demikian dari kegiatan penyaluran kredit inilah bank mendapatkan 

penghasilan berupa bunga. Dalam upaya memberikan kredit lebih banyak kepada masyarakat, 

maka pihak bank harus terlebih dahulu mampu menghimpun dana lebih besar lagi dari 

masyarakat. Salah satu sumber utama bank dalam usaha menghimpun dana berasal dari 

simpanan dalam bentuk tabungan. 

Kredit dalam istilah perekonomian merupakan suatu penundaan pembayaran,artinya 

uang atau barang yang diterima akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Bila tidak 

ada jangka waktu maka bank akan mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran. 

Sedangkan menurut Undang-undang  Republik Indonesia No.10 tahun 1998 Perubahan  

atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefenisikan kredit sebagai 

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 hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 



    
Besar kecilnya  dana dalam kondisi apapun akan tetap terbatas sementara kebutuhan 

akan kredit akan terus menuntut selama manusia berusaha menjalankan usahanya, 

Permintaan akan suplai kredit akan terus mengalir ke bank apakah setiap hari, setiap minggu, 

atau setiap saat. Keadaan tersebut tentu harus selalu dipikirkan dan di perhatikan oleh bank 

kapan,bagaimana, dan berapa yang diberikan oleh bank untuk suplai kreditnya. 

Dalam menyalurkan dana masyarakat tersebut, sejalan dengan peraturan-peraturan 

tentang perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan 

bank dan nasabahnya, hal ini karena pemberian kredit merupakan kegiatan usaha pokok bank 

yang mengandung risiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan 

usaha bank, karena pemberian kredit yang tidak sehat akan mengakibatkan kredit bermasalah. 

Hal ini akan menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak bank dan akan mempersulit bank 

dalam pendanaan. 

Dalam pemberian kredit bank harus mematuhi aturan aturan yang semakin ketat, 

seperti penerapan analisis 5C, Sedangkan  menurut Firdaus dan Ariyanti (2004 : 83) prinsip 

5C tersebut terdiri dari : Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), 

Collateral (jaminan atau agunan), Condition of Economy (kondisi perekonomian) dan 7P 

(personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, and protection), serta 3R 

(returns, repayment, risk bearing ability). 

Pengendalian Intern dapat membantu pengurus dan pengelola bank menjaga aset 

bank, menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat 

dihandalkan; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien; 

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta 

mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian 

(Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP, 2003). 

Bentuk  Pengendalian Intern  ini  tidak  hanya  terlepas  dari  penjagaan  saja,  tetapi 

juga bagaimana agar usaha -usaha dibidang perkreditan tersebut dapat dihindarkan dari  hal- 

hal  yang  boros  baik  waktu,  tenaga  ataupun  dana.  Untuk  peningkatan efisiensi  dan  

pengamanan  terhadap  harta  bank  tersebut,  tentu  administrasi perkreditan harus dapat 

diandalkan, sehingga harus ada pengaturan terlebih dahulu mengenai pengendalian kredit 

yang diperlukan. 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kredit mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam hal memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar bagi bank, namun 

kredit merupakan kegiatan dan jasa bank yang penuh dengan risiko yang cukup rumit maka 

dari itu bank harus memiliki suatu sistem pengendalian dalam proses pemberian kredit yaitu 



    
dengan adanya pengendalian intern yang memadai terhadap permohonan kredit yang 

diajukan oleh calon debitur, sehingga dengan adanya pengendalian intern terhadap pemberian 

kredit dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dan 

terhindar dari praktek pemberian kredit yang tidak sehat. 

Bank merupakan tempat yang paling utama dalam perkreditan, bank merupakan 

sumber bagi perusahaan untuk meminjam dana guna memajukan perusahaannya. Salah satu 

bank yang banyak di minati perusahaan dalam perkreditan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Salah satu kegiatan yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Naripan Bandung yaitu menghimpunan dana dan membeli dana, memberikan 

kredit dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang 

ditentukan Bank Indonesia. Adapun upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan 

dana perkreditan maka dilakukan pengendallian inten yang dilakukan oleh pihak manajemen 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Naripan Bandung dimana PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Naripan Bandung harus memiliki Pengendalian 

Intern yang handal dan dapat terpercaya dalam mengelola kredit. 

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul :  

Evaluasi Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Naripan Bandung

  

1.2  Identifikasi Masalah Penelitian 

Struktur Pengendalian Intern diharapkan terwujud pada sistem penyaluran kredit, 

sehingga  dapat  mencegah  timbulnya  kredit  macet,  dimana  kredit  macet dapat 

mengganggu likuiditas bank tersebut. Mengingat demikian luasnya ruang lingkup masalah 

yang tercakup dalam judul ini, dimana peneliti tidak mungkin membahas secara keseluruhan. 

Maka masalah relevan penulis identifikasi terhadap penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Naripan Bandung? 

2. Bagaimana perkembangan  pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Naripan Bandung?   



    
1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1      Maksud Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui 

bahwa penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dan berbagai informasi 

yang diperlukan dalam penulisan skripsi yang bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi 

proses pengendalian intern dalam pemberian kredit, serta mencari dasar teoritis yang 

didapatkan di perkuliahan dengan praktik implementasi sebenarnya di lapangan.  

1.3.2      Tujuan Penelitian  

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  pengendalian 

intern dalam pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 

Naripan Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengendalian intern yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Naripan Bandung 

2. Untuk mengetahui pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk  Cabang Naripan Bandung  

1.4  Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diterapkan untuk memberikan manfaat bagi penulis, perusahaan 

yang bersangkutan dan juga bagi pembaca. Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Sebagai tambahan pengalaman untuk menambah wawasan dan pengetahuan  serta 

pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan praktik yang sebenarnya 

tentang pengendalian intern dalam pemberian kredit, , selain itu untuk memenuhi 

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program 

Studi Akuntansi di Universitas Widyatama 

2. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  

Penulis mengharapkan bahwa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan 

pengendalian intern dalam pemberian kredit   

3. Bagi pihak lain  

Hasil penelitian ini dapat sebagi masukan bagi peneliti lain yang akan meneliti 

kembali tantang masalah-masalah perkreditan dan pengendalian intern. Serta 



    
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, serta menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti.  

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  Cabang 

Naripan Bandung yang bealamat di Jl. Naripan No. 93 Bandung 

 

40112. Periode 

penelitian dimulai bulan April sampai dengan bulan Agustus 2013.                       


