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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era pembangunan dewasa ini telah menunjukan perkembangan 

yang berarti terutama dalam bidang perekonomian di  mana terdapat keterlibatan 

antara berbagai pihak dalam upaya pembangunan perekonomian yang 

menimbulkan sinergi positif. Sektor perbankan menjadi salah satu faktor yang 

memegang peranan penting karena berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan 

penyalur dana melalui penciptaan produk yang beraneka ragam untuk ditawarkan 

kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan. 

Dalam menghadapi tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin 

tinggi dan memenangkan persaingan, perusahaan harus dapat meningkatkan 

efektivitas operasional perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan adalah dengan 

penerapan sistem pengendalian intern yang baik kerena sistem pengendalian 

intern dapat berpengaruh  terhadap pola kerja karyawan dalam suatu perusahaan.  

Sistem pengendalian internal merupakan sistem dan prosedur yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, yaitu 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta mendorong ketaatan terhadap 

kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam implementasinya, 

manajemen perlu mengadakan penelaahan sistem pengendalian internal guna 

memperbaiki adanya kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi dan 

dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan yang menunjukkan 

adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan tersebut. 

Sistem pengendalian internal yang baik menghindari terjadinya 

penyelewengan seperti melakukan perubahan laporan atau perhitungannya, 

adanya prosedur pencatatan yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian 

yang tepat terhadap harta, utang, pendapatan dan biaya. Berdasarkan SE No.5/ 22/ 

DPNP, dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam 

bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. 

Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga 
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asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat 

dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, 

penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem 

pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari 

pengurus dan para pejabat bank. Maka dari itu, dalam sebuah perusahaan 

penerapan sistem pengendalian internal sangat penting. 

Prosedur-prosedur yang digunakan dalam suatu perusahaan juga bisa 

berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Hal ini 

tergantung pada berbagai faktor, seperti besarnya lembaga pemerintahan, jumlah 

karyawan, sumber-sumber dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut tentunya 

dapat memberikan gambaran yang semakin jelas, bahwa sistem pengendalian 

intern pengeluaran kredit tidak bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus 

terintegrasi dalam bentuk tindakan dan kegiatan. Selain itu tentunya harus 

dilaksanakan oleh semua anggota organisasi tidak terkecuali pimpinan maupun 

staf atau pegawai, pimpinan tertinggi atau top management. 

Kasus kredit macet sering terjadi pada bank swasta maupun pemerintah. 

Banyak pengusaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan kredit yang 

telah diterimanya, hal ini merupakan suatu beban yang secara langsung maupun 

tidak langsung akan mempengaruhi laba atau keuntungan perusahaan. Biasanya 

terdapat masalah yang membayar hutangnya tetapi melebihi batas waktu yang 

ditentukan oleh bank. Hal ini mendorong bank untuk berbenah diri terhadap 

sistem pengendalian intern terutama pada pengeluaran kredit. Oleh karena itu, 

dalam pengeluaran kreditnya diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang 

baik dan handal. 

Didalam dunia perbankan kegiatan sistem pengendalian intern mempunyai 

peranan yang penting, terutama sistem pengendalian intern terhadap pengeluaran 

kredit yang sangat rawan terhadap penyimpangan, persengkongkolan yang 

akhirnya merugikan bank itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kehati-hatian pihak 

bank dalam pengeluaran kredit, maka akan lebih baik karena dapat menekan 

resiko kredit. Sistem pengendalian internal atas pengeluaran kredit harus sesuai 
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dengan elemen pokok sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2001) 

sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila 

memenuhi unsur-unsur yang meliputi struktur organisasi, sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan, praktek yang sehat dan karyawan yang berkualitas. Selain itu 

juga, aktivitas pinjaman yang diberikan oleh bank harus dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan, didukung juga dengan adanya pemisahan fungsi dan 

analisis 5C. 

Hasil penelitian Ernawati (2004) yang mengevaluasi sistem pengendalian 

internal pemberian kredit pada BPR purisegar sentosa mojokerto, menyatakan 

secara umum pengendalian pemberian kredit masih ada kelemahan. Ditemukan 

dalam struktur organisasi masih ada perangkapan jabatan karyawan, sehingga 

tidak ada pembagian tugas yang jelas dan tidak diberikannya cuti karyawan untuk 

menghilangkan kejenuhan dalam bekerja. Hal ini dapat berdampak pada 

kemungkinan terjadinya penyelewengan penyaluran kredit. 

Hasil penelitian Hermawan (1999) yang mengevaluasi “penerapan sistem 

pengendalian internal terhadap penyaluran serta pelunasan kredit pada BPR 

nusamba wlingi blitar” diperoleh hasil penelitian adanya rangkap jabatan penjaga 

gudang dan penjaga kantor, masa jabatan yang terlalu lama, pegawai kurang 

memiliki rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Hasil penelitian Casmudi (1998) yang mengevaluasi “sistem pengendalian 

internal terhadap pemberian dan pelunasan kredit pada perusahaan umum 

pegadaian cabang kediri”. Diperoleh hasil penelitian yaitu adanya rangkap 

jabatan, kurangnya pegawai sehingga adanya pembagian tugas, adanya perbaikan 

administrasi dan mengadakan penaksiran ulang. 

Ketiga penelitian tersebut menggambarkan bahwa penerapan sistem 

pengendalian pada masing-masing perusahaan belum cukup baik, dilihat dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. hal ini dapat mengakibatkan timbulnya 

penyelewengan yang akan terjadi pada perusahaan. 

Untuk membangun sistem pengendalian intern yang baik, PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Ambon, maka adanya struktur organisasi 

untuk memisahkan tanggung jawab dari setiap departemen dan disini pihak 
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manajer harus bisa memecahkan masalah serta dapat mengelola dan 

mengkoordinasikan bawahan perusahaan dengan baik, maka yang diperlukan 

untuk melakukan hal tersebut manajer haruslah memiliki alat bantu untuk 

mengawasi dan mengontrol kegiatan, yaitu sistem pengendalian intern untuk 

mengetahui kegiatan-kegiatan perusahan secara mudah.  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Ambon dalam kegiatan 

operasinya yaitu melakukan pengeluaran kredit, untuk itu maka sistem 

pengendalian intern lebih diutamakan pada pengeluaran kreditnya agar 

mengurangi resiko terjadinya penyelewengan.  

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya sistem 

pengendalian intern pada bagian pengeluaran kredit yang diterapkan pada suatu 

perusahaan maka, penulis dalam menyusun skripsi ini tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul tentang “Analisis Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk KC Ambon” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang  yang  sudah  diuraikan, maka peneliti 

tertarik untuk menganalisis sistem pengendalian intern terhadap kredit modal 

kerja. Maka masalah yang bisa diteliti dapat  dirumuskan sebagai berikut :  

Bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit modal kerja 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Ambon ? 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada analisis sistem pengendalian internal 

terhadap kredit modal kerja yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) tbk KC Ambon 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan penelitian 

dalam penelitian ini adalah : 

Mendeskripsikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal terhadap kredit modal 

kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KC Ambon. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

masukan bagi pimpinan perusahaan atau bank dalam penerapan kegiatan 

pengendalian internal terhadap system dan prosedur pengeluaran kredit yang 

memadai. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai bahan 

sumbangan pemikiran dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin 

memanfaatkan hasil penelitian ini. 


