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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

  Dewasa ini lembaga perbankan memegang peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Hal ini disebabkan, 

lembaga perbankan merupakan salah satu alat untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja, sehingga 

terciptalah pemerataan dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan 

masyarakat. Adanya ketidakstabilan sistem perbankan akan berdampak luas 

terhadap perekonomian suatu negara baik dalam struktur ekonomi, moneter 

maupun sektor riilnya. Akibatnya timbul kegagalan terhadap rencana 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan merosot. 

  Menurut Surjanto (2008) Seperti halnya Indonesia dan Negara-negara yang 

sedang berkembang lainnya sering mengalami kontinuitas pada penciptaan 

investasi sector swasta. Sektor ekonomi dan skala kecil lebih mementingkan 

kontinuitas usaha daripada dengan penciptaan investasi. Untuk mengatasi hal itu, 

diperlukan peran pemerintah dalam memberikan bantuan kelembagaan yang 

menjamin tersalurnya jaminan lunak seperti misalnya Bank Usaha Dagang, 

koperasi, dan lembaga sejenisnya. 

  Pinjaman lunak berjangka pendek tersebut akan membantu kelancaran usaha 

juga dapat membantu perkembangan investasi baru, misalnya memberi kredit 

usaha tani, kredit investasi kecil. Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga 

perantara keuangan (financial intermediary) yang menghimpun dana dari 
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masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, 

BPR harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola 

dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan BPR dalam mengelola dana 

masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja 

sangat penting bagi suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan 

usaha, para stakeholders dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga tersebut. 

  Penelitian ini dilakukan di PT BPR Gunung Ringgit karena terkadang bank 

juga kurang cermat dalam proses menganalisis kredit, masalah persyaratan atau 

kebijakan yang diberikan. Hal ini akan menimbulkan beberapa masalah misalkan 

adanya keterlambatan dalam pelunasan kredit sehingga memicu terjadinya kredit 

bermasalah seperti kredit dalam kategori kredit diragukan dan kredit macet, 

sehingga akan mempengaruhi rentabilitas pihak bank. Jika bank tidak mampu 

menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun banyak maka dapat 

menyebabkan bank tersebut akan merugi Karena harus memberikan bunga kepada 

debitur. 

  Untuk membantu kelancaran proses pemberian kredit secara selektif dan 

hati-hati, maka diperlukan sebuah sistem pengendalian intern, system 

pengendalian intern yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 

yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian 

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya 

kebijakan-kebijakan manajemen, serta mengurangi tingkat kerugian, 

penyimpangan dan kecurangan saja. Sehingga proses pemberian dan pelunasan 

kredit dapat berjalan dengan efektif. 
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  Dalam hal ini terdapat masalah yang cukup mendasar yaitu apakah 

pengendalian intern yang ada telah efektif atau belum? Untuk mengetahui hal 

tersebut diperlukan adanya pengendalian akuntansi dan pengendalian 

administrative. Pengendalian tersebut merupakan alat bagi manajer, terutama 

untuk pengamanan kekayaan dan pengecekan ketelitian serta dapat dipercayainya 

data akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya system pengendalian 

intern khususnya pengendalian akuntansi yang baik, sangat mendukung proses 

pemeriksaan akuntansi dengan penemuan kewajaran pos-pos terkait, maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul :  “Evaluasi Sistem Pengendalian intern Terhadap 

Pemberian Dan Pelunasan Kredit” (Studi Kasus Pada PT BPR Gunung Ringgit 

Dinoyo Malang)  

 

2. Rumusan Masalah 

  Dari uraian latar belakang masalah, dimana system pengendalian intern pada 

BPR sangat penting dalam operasi usahanya dan perlu adanya pengolahan yang 

efektif, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

a) Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern?  

b) Apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern atas pemberian dan pelunasan 

kredit sudah efektif? 

 

3. Pembatasan Masalah 

  Untuk lebih jelas dan terarahnya pembahasan masalah, agar tidak terjadi 

penyimpangan dan pengembangan masalah, maka peneliti membatasi masalah 
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pada sub system pengendalian intern terhadap pemberian dan pelunasan kredit 

pada PT BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang.  

 

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang 

diatas adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan penerapan pengendalian intern khususnya untuk 

pemberian dan pelunasan kredit pada PT BPR Gunung Ringgit Dinoyo 

Malang.  

b. Untuk menilai keefektifan pelaksanaan sistem pengendalian intern atas 

pemberian dan pelunasan kredit. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh 

PT BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang.  

b. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

sebagai dasar perbandingan dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 


