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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan aktivitas ekonomi tidak lepas oleh adanya peran dari 

lembaga keuangan, yang terdiri atas lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan bukan bank. Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, karena bank adalah 

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa bank lainnya, karena fungsi utama dari bank adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana 

yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang 

dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit (Kasmir 2011). 

Penyaluran kredit harus memiliki unsur ketepatan dan 

kecepatan,kecepatan dan ketepatan yang dimaksud adalah bagaimana 

penyaluran kredit dapat tepat dan cepat kepada nasabah serta sesuai 

dengan ketentuan bank. Namun, pada kenyataannya penyedia kredit 

seringkali dihadapkan pada permasalahan utama yaitu kredit bermasalah 

atau disebut dengan kredit macet.Kredit macet dapat didefinisikan suatu 

kredit yang umur tunggakannya sudah melebihi dari 220 hari atau lebih 

dari 8 bulan (Hasibuan 2009). 
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Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya 

kembali kredit tersebut,baik sebagian maupun seluruhnya, oleh karena itu 

pengelolaan dan pengawasan pemberian kredit harus dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang sesuai dengan kebijaksanaan yang sudah ditetapkan 

bank. Kebijakan bank tersebut antara lain melakukan penilaian kelayakan 

terhadap calon debitur Kredit macet dapat terjadi pada bank pemerintah 

maupun bank swasta. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk melakukan 

penilaian kelayakan dalam pemberian kredit. Adapun prinsip yang 

diterapkan dalam pemberian kredit untuk meminimalkan masalah kredit 

adalah prinsip 6C yaitu: Caracter, Capacity, Capital, Collateral, 

Condition of Economy, dan Constraint (Muljono 2001). 

Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dapat 

meminimalkan masalah kredit bermasalah atau kredit macet.Pengendalian 

internal bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2008).Semua 

sistem pengendalian intern mengandung keterbatasan yang melekat atau 

bawaan salah satu keterbatasan tersebut adalah faktor manusia yang ada 

pada prosedur pengendalian.Efektifitas dan efisiensi system pengendalian 

intern dapat dilihat dari adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung 

jawab untuk membentuk kerjasama dalam suatu organisasi. Sistem 

pengendalian internal dapat berjalan efektif dan efisien apabila memenuhi 

unsur-unsur seperti : organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional yang tegas, system wewenang dan prosedur pencatatan yang 
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memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan 

dan biaya, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap 

unit organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 

jawabnya (Mulyadi 2008). 

System pengendalian internal yang baik akan hilang disebabkan 

oleh pejabat maupun karyawan yang mempunyai peran dalam 

pengendalian tersebut tidak memiliki kecakapan, keterampilan, keahlian, 

serta dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Selain itu, adanya kolusi 

antar karyawan maupun dengan pihak luar juga menjadi salah satu 

penyebab terjadinya kecurangan itu sendiri. 

Penelitian mengenai pemberian kredit pernah di lakukan 

olehFirmansyah (2013), mengenai analisis sistem pengendalian internal 

terhadap pemberian kredit pada BPR Armindo Kencana.Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam menentukan 

keputusan pemberian kredit pada PT BPR Armindo Kencana dan untuk 

memahami prosedur pemberian kredit kepada calon debitur Firmansyah 

(2013). 

PT.Bank Mandiri Unit Batu Malang merupakan salah satu bank 

BUMN yang menyalurkan kredit-kredit. PT. Bank Mandiri Unit Batu 

Malang memberikan kemudahan kepada masyarakat kecil hingga besar 

untuk mendapatkan bantuan modal kerja. Penyaluran kredit kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Unit Batu Malang 

memungkinkan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Sistem 

pengendalian internal dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi 
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adanya kredit bermasalah atau kredit macet. Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Bank Mandiri Unit Batu 

Malang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjelaskan bahwa system 

pengendalian internal dalam proses pemberian kredit sangatlah diperlukan. 

Oleh karena itu, peneliti membahas dan menganalisa system pengendalian 

internal pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Mandiri 

dengan mengangkat judl : “Analisis Sistem Pengendalian Intern 

Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank Mandiri Unit Batu Malang “ 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan merumuskan masalah 

sebagai berikut yaitu : Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern 

pemberian kredit mikro pada PT. Bank Mandiri Unit Batu Malang ? 

 

C. Batasan Masalah 

Peneilitian ini hanya focus terhadap pemberian kredit mikro, kredit 

mikro sendiri di Bank Mandiri unit Batu Malang terdapat bagian tersendiri 

untuk mengurusi segala macam kredit, yaitu Mandiri Mitra Usaha. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini 

adalah Untuk mengevaluasi keefektivitas sistem pengendalian internal 

dalam pemberian kredit mikro pada PT. Bank Mandiri Unit Batu Malang. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai suatu masukan 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menganalisis sistem 

pengendalian intern pemberian kredit. Serta dapat memberikan 

tambahan informasi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

atau kebijakan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagi sumber informasi, referensi dan bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


