
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam 

perekonomian mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian 

secara keseluruhan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Bank sebagai badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat, negara, serta pihak-pihak lain baik melalui tabungan, deposito, giro, 

serta instrumen lainnya. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat 

menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito atau giro pada bank, 

sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit 

yang disalurkan oleh bank. 

Perusahaan perbankan yang ada di Indonesia meliputi bank persero, bank 

umum swasta nasional devisa, bank umum swasta nasional non devisa, bank  

pembangunan daerah, bank campuran dan bank asing. Bank yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Bank BUMN (Persero). Bank BUMN (Persero) adalah 

bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik 

Indonesia. Bank Persero Tbk terdiri dari PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank 

Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, dan PT. Bank Tabungan Negara. 

 



Krisis moneter yang melanda Indonesia sebagai implikasi dari krisis 

global yang meluluhlantakkan perekonomian dunia di paruh akhir abad 20, telah 

memaksa bank-bank kehilangan fungsi intermediasinya. Sebagai lembaga 

keuangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, banyaknya institusi 

perbankan yang mengalami kredit macet sesungguhnya menjadi hambatan yang 

memberatkan langkah restrukturisasi perbankan. Dampaknya kemudian, setelah 

terjadinya krisis tersebut, cukup banyak bank yang tidak dapat melanjutkan 

aktivitasnya karena telah dilikuidasi atau izin operasionalnya dibekukan. Terdapat 

16 Bank umum swasta nasional yang dilikuidasi dan sekaligus dicabut izin 

usahanya oleh Pemerintah Indonesia  pada tanggal 1 November 1997.  Selain itu 

juga banyaknya kredit macet di Bank-bank BUMN. Saat itu nilai tukar rupiah 

terperosok dari Rp.2500 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp.17.000. banyak 

perusahaan terseret dalam lubang krisis yang sangat dalam dan membutuhkan 

waktu bertahun-tahun untuk pulih.(http://www.investor.co.id/home/jangan-

hambat-restrukturasi-kredit/58428). Pasca krisis moneter pemerintah giat 

melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. 

Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN, sebagai akibatnya BUMN yang 

terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN berhasil memperkokoh posisi 

bisnisnya. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN, pemerintah mempunyai 

tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh 

perusahaan swasta yang kuat. Karena, apabila terjadi monopoli pasar atas barang 

dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat dipastikan bahwa 

rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang 
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cenderung meningkat, hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya 

BUMN. 

Bank BUMN memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan 

perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai 

stabilisasi perekonomian negara, maka setiap negara berupaya agar perbankan 

selalu berada dalam kondisi yang sehat, aman dan stabil. jika Bank BUMN 

mengalami masalah kredit macet maka perekonomian negarapun akan terganggu.  

Perbankan Badan Usaha Milik Negara yang meliputi BNI, BRI, BTN, dan 

Bank Mandiri, merupakan organisasi perbankan yang sahamnya sebagian besar 

dimiliki Pemerintah. Sebagai sebuah organisasi bisnis berbentuk persero, yang 

bergerak dalam bidang jasa keuangan dan sebagai salah satu pelaku ekonomi, 

secara langsung juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonominya, berbeda 

halnya dengan bank swasta sebagai badan usaha yang pemiliknya hanya seorang 

dan bertanggungjawab penuh hanya terhadap kewajiban perusahaan. 

Permasalahan pada dunia perbankan adalah banyaknya kasus kredit yang 

bermasalah. Diberbagai media massa akhir-akhir ini banyak sekali diberitakan 

ditangkap dan dituntutnya Direktur Utama bank dan beberapa anggota direksi 

lainnya dengan tuduhan memberikan kredit kepada debiturnya secara tidak layak 

sehingga memberikan risiko kerugian bank yang sangat besar. Kredit adalah 

kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasi bank, dimana perkreditan 

memiliki nilai aset terbesar jika dibandingkan dengan kegiatan operasional 

lainnya.  



Pada pertengahan Mei 2005, perbankan Indonesia kembali dihantam badai 

yaitu kasus kredit macet yang menimpa Bank Mandiri yang merupakan bank 

BUMN terbesar. Bercermin dari hal tersebut, perbankan indonesia harus tetap 

waspada terhadap risiko kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 

(prudential) yang dimaksudkan untuk menjamin pengembalian dana oleh pihak 

debitur. 

Bank-bank BUMN mencatat total kredit macet sepanjang tahun 2012 

mencapai Rp 69,943 triliun. Bank Mandiri mencatat jumlah kredit macet tertinggi 

sebesar Rp 32,7 triliun dari bank-bank BUMN lainnya, Bank BNI mencatat kredit 

macet Rp 22 triliun, BRI Rp 14,5 triliun, dan BTN Rp. 743 miliar 

(www.finance.detik.com)  

 Beberapa fenomena pada Bank-bank BUMN ini akan digambarkan 

menggunakan matriks, sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 

Fenomena 4 Bank BUMN 

Bank BUMN Fenomena yang Terjadi 

BANK BRI 

 

Pada tahun 2012, mantan account officer bank BRI ditahan pada kasus 

pemberian kebijakan pemberian kredit tidak dilakukan dengan prinsip kehati-

hatian. Dan tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi atas data dokumen 

yang dilampirkan dalam pengajuan kredit yang menyebabkan kredit macet. 

(http://www.tempo.co/read/news/2012/02/23/063386065/Kredit-Macet-Rp-

335-Miliar-Pegawai-BRI-Ditahan) 
BANK BTN Salah satu direktur BTN yang sebelumnya mempunyai jabatan di kantor 

wilayah, terlibat kasus pembobolan bank di BTN Semarang dengan terdakwa 

pembobol Yanuelva Etliana alias Eva pada Maret 2012 lalu. "Modus operandi 

pembobolan adalah mengucurkan kredit modal kerja untuk Eva yang hanya 

bermodalkan SPK fiktif pembangunan  perumahan sehingga nilai potensial 

kerugian Bank BTN menapai Rp10 miliar,"  ungkap Direktur Eksekutif IDM 

Fahmi Hafel, dalam siaran pers, Jumat (28/12/2012). 

(http://economy.okezone.com/read/2012/12/28/457/738428/2-direksi-baru-

btn-dianggap-tidak-layak) 
BANK BNI PEKANBARU, (Riau24) –Tahun 2012 kasus kredit macet Bank BNI di duga 

karena kelalaian karyawan Bank BNI menerima sertifikat palsu dari nasabah 
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Rosinta yang mengakibatkan kerugian Bank BNI cabang Pekanbaru sebesar 

4,9 miliar. http://www.riau24.com/berita/baca/1921-tiga-tersangka-baru-

kredit-macet-bank-bni-cabang-pekanbaru/ 

BANK 

MANDIRI 

Kasus kredit macet Bank Mandiri terjadi sejak lama. Kredit senilai Rp 1 

triliun lebih itu kemudian direkapitalisasi dan di-refinancing. Namun macet 

lagi. Tahun 2012 BPK sebagai pihak pengaudit mengungkapkan, ada 36 

modus penyimpangan penyaluran kredit bermasalah di bank Badan Usaha 

Milik Negara ini. Dari hasil audit investigasi BPK ditemukan keganjilan dan 

penyimpangan dalam penyaluran kredit, terutama kepatuhan pihak 

manajemen tentang sikap kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Kredit 

tersebut dikucurkan kepada 28 perusahaan, di antaranya PT Lativi Media 

Karya senilai (Rp 300 miliar), PT Siak Zamrud Pusaka (Rp 24,8 miliar) dan 

PT Cipta Graha Nusantara (Rp 161 miliar).  

 

Dari kasus bank-bank BUMN atas kredit macet tersebut, bagaimana cara 

untuk mengantisipasi kredit macet. Kredit macet harus dilakukan oleh pengelola 

bank yang kompeten dan mampu mengestimasi kelancaran pengambilan kredit 

dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian kredit. Penelitian terhadap 

kelayakan usaha calon debitur perlu dilakukan untuk mengetahui besarnya 

pendapatan atau penghasilan agar bank dapat terhindar atau menekan sekecil 

mungkin terjadinya risiko kredit macet (Non Performing Loan) dan 

memperhatikan unsur 5C (The Five of Credit) sebelum melakukan pemberian 

kredit, terdiri dari character, capacity, capital, collateral and condition. 

Pengelolaan kredit bermasalah (Non Performing Loan) menjadi sangat 

penting karena hal ini berdampak pada kinerja perusahaan. Non Performing Loan 

(NPL) adalah salah satu cara untuk menilai kinerja fungsi bank dalam mengelola 

bisnisnya. NPL yang tinggi menyebabkan timbulnya masalah likuiditas 

(ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), 

ataupun solvabilitas (modal berkurang). Tingginya NPL dapat mempengaruhi 

kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya yaitu bank menjadi lebih hati-hati. 

Bank yang tetap memberikan kredit ketika NPL-nya tinggi berarti bank tersebut 
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termasuk risk taken. Batas maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap 

perbankan di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bank 

Indonesia tentang batas kewajaran tingkat non performing loan yaitu sebesar 5%. 

Menurut kententuan Bank Indonesia (BI), kredit dikategorikan sebagai 

kredit kurang lancar, diragukan atau macet. Kredit macet dapat diantisipasi 

sesegera mungkin dan tidak meluas diperlukan suatu penilaian yang independen 

melalui pelaksanaan audit operasional dengan pendekatan audit berbasis risiko 

(Risk Based Audit) dalam bank yang bersangkutan untuk memeriksa dan 

mengevaluasi kegiatan operasional bank. Dimana fungsi penilaian independen ini 

dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Satuan Kerja Audit Intern. 

(SKAI) berfungsi untuk mengevaluasi manajemen risiko pengendalian intern dan 

Corporate Governance. 

 Pemeriksa Intern yang bertugas melakukan audit operasional harus 

berpatokan pada norma-norma pemeriksaan yang terdiri dari norma-norma 

pemeriksaan, norma pelaporan pemeriksaan dan norma tindak lanjut pemeriksaan. 

Norma pemeriksaan ini merupakan patokan yang menjadi dasar untuk menjamin 

bahwa mutu dari audit operasional memenuhi syarat yang cukup tinggi dan hasil 

audit operasional pantas untuk penyampaian saran dan rekomendasi kepada 

manajemen. 

Audit operasional bidang kredit yang dilakukan oleh SKAI bertujuan 

untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan kredit apakah praktek dan prosedur 

pengelolaan kredit telah berjalan secara efektif dan efisien, dimana kebutuhan ini 

tidak akan terpenuhi oleh financial audit. Disamping itu, audit operasional 

dilakukan untuk mengetahui lebih dini risiko kredit yang timbul dalam 



pengelolaan kredit berupa risiko kegagalan kredit sehingga risiko tersebut dapat 

ditekan seminimal mungkin, yang disertai pemberian rekomendasi untuk 

dilakukan tindak lanjut perbaikan. 

Rekomendasi atas temuan pemeriksaan operasional terhadap bidang kredit 

merupakan masukan yang diberikan kepada manajemen untuk mengambil 

tindakan korektif atau perbaikan yang perlu dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan yang ada dalam pengelolaan kredit. 

Dengan adanya rekomendasi tersebut dapat membantu manajemen dalam 

meningkatkan kinerja terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan kredit melalui tindakan-tindakan perbaikan. Dan perlu adanya 

kebijakan pemberian kredit dengan menerapkan Prinsip 5C yang tepat dan efektif 

yang diterapkan perbankan agar tingkat kredit bermasalah dapat ditekan sekecil 

mungkin sehingga hal tersebut berdampak pada menurunnya rasio Non 

Performing Loan dan secara keseluruhan tingkat kesehatan perbankan pun 

meningkat. 

Bedasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian: “PENGARUH REKOMENDASI ATAS TEMUAN AUDIT 

OPERASIONAL DAN KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP 

TINGKAT NON PERFORMING LOAN” (Survey pada Empat Bank BUMN 

Kantor Cabang di Kota Bandung). 

 

 

 



2.2     Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana rekomendasi atas temuan audit operasional berpengaruh terhadap 

tingkat Non Performing Loan pada Bank-bank BUMN. 

2. Bagaimana kebijakan pemberian kredit berpengaruh terhadap tingkat Non 

Performing Loan pada Bank-bank BUMN. 

3. Bagaimana rekomendasi atas temuan audit operasional dan kebijakan 

pemberian kredit memiliki berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Non 

Performing Loan pada Bank-bank BUMN. 

 

2.3     Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

menjelaskan pengaruh rekomendasi atas temuan audit operasional dan kebijakan 

pemberian kredit terhadap tingkat Non Performing Loan pada Bank-bank BUMN 

di Indonesia. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rekomendasi atas temuan audit 

operasional terhadap tingkat Non Performing Loan pada Bank-bank BUMN. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemberian kredit terhadap 

tingkat Non Performing Loan pada Bank-bank BUMN. 



3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan rekomendasi atas 

temuan audit operasional dan kebijakan pemberian kredit terhadap tingkat 

Non Performing Loan pada Bank-bank BUMN. 

 

2.4     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam masalah ini, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan 

pemahaman khususnya mengenai rekomendasi atas temuan audit operasional 

dan kebijakan pemberian kredit serta apa pengaruhnya terhadap tingkat Non 

Performing Loan dan dapat melatih pola berpikir secara sistematis sehingga 

dapat menyusun suatu laporan berdasarkan hasil penelitian. 

2. Bagi Perusahaan yang Diteliti 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi perusahaan khususnya 

mengenai masalah yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai masukan 

untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengelola perusahaan 

khususnya bidang kredit di masa yang akan datang agar hasil yang dicapai 

lebih baik dari periode sebelumnya. 

3. Bagi Pembaca 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan tambahan informasi serta bisa menjadi referensi bagi peneliti 

berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut. 



2.5     Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada 4 Bank BUMN 

di Kantor Cabang Kota Bandung, diantaranya PT. Bank Mandiri (persero) Tbk 

yang beralamat di Jl.Braga No.133 Bandung, PT. Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk di Jl. Raya Cibabat No. 98 Bandung, PT. Bank Rakyat Indonesia 

(persero) Tbk di Jl. Asia Afrika No.57-59 dan PT Bank Tabungan Negara 

(persero) Tbk di Jl. Jawa Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

April 2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


