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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang Masalah 

Di dalam dunia perbankan sistem pengendalian intern mempunyai 

peranan penting, terutama sistem pengendalian intern terhadap pemberian 

kredit yang sangat rawan terhadap penyimpangan yang akibatnya merugikan 

bank itu sendiri. Kasus kredit macet sering terjadi baik pada bank swasta 

maupun pemerintah. Hal ini mendorong bank untuk selalu berbenah diri 

terhadap sistem pengendalian intern terutama pada pemberian kredit. Apakah 

sistem yang ada masih dapat dipertahankan dengan melihat situasi dan kondisi 

saat ini atau disempurnakan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada 

saat ini, sehingga diperoleh adanya sistem pengendalian intern yang lebih 

baik. 

Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pengendalian intern berlaku baik 

apabila pelaksanaan sistem tersebut dapat memenuhi tujuan sistem 

pengendalian intern. Tujuan sistem pengendalian intern adalah menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Sistem pengendalian intern dapat dipertahankan dengan adanya pengawasan 

yang terus menerus serta adanya pengevaluasian kembali dalam 

pelaksanaannya. Sebuah sistem yang dijalankan suatu bank selain handal juga 

harus didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan konsisten 
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dalam menjalankan tugasnya, dalam arti mampu menjalankan serta menjaga 

agar sistem perkreditan yang diterapkan oleh top manajer dapat dicapai. 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode 

dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan 

untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh 

data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong 

ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian 

intern yang baik berdasarkan teori dan sistem pengendalian intern yang 

diterapkan oleh perbankan, meliputi: 1). Adanya pemisahan tugas dan 

tanggung jawab secara tegas. 2). Adanya sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang memadai. 3). Adanya praktek yang sehat dalam pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab. 4). Adanya karyawan yang cakap dan mutunya 

sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bank Perkreditan Rakyat selama ini dipercaya oleh masyarakat 

maupun pemerintah Indonesia dalam menghimpun dana maupun menyalurkan 

dana kepada masyarakat khususnya dalam pengembangan UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah) diperlukan kredit yang bersifat umum, individual, 

selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau untuk 

meningkatkan usaha mikro yang layak. Kredit tersebut juga dapat diberikan 

untuk semua kebutuhan pembiayaan usaha mikro (micro financing) di 

masyarakat dengan prosedur yang relatif mudah dan sederhana, baik untuk 

tujuan produktif maupun konsumtif. 
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Mengingat kredit yang diberikan pada Bank Perkreditan Rakyat 

berskala kecil dan membutuhkan kecepatan pelayanan maka kemungkinan 

terjadinya pemberian kredit yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian 

atau terjadinya penyimpangan terhadap penyaluran kredit menjadi sangat 

rawan. Hal ini disebabkan karyawan yang terkait dalam bidang perkreditan 

dituntut untuk melaksanakan setiap prosedur penyaluran kredit dari awal 

hingga akhir sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila dengan 

jumlah karyawan yang terbatas karena ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat 

yang kecil sedangkan jumlah nasabahnya cukup banyak. Maka dengan jumlah 

karyawan yang terbatas itu Bank Perkeditan Rakyat dituntut agar bisa 

membagi tugas sesuai dengan job description masing-masing. Dalam arti 

jangan sampai terjadi adanya perangkapan jabatan. Oleh karena itu dalam 

pemberian kredit diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik dan 

handal. 

PT. BANK KBPR PANCA DANA BATU memiliki peran yang 

strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam melayani jasa 

keuangan kepada masyarakat secara kredit. Untuk membantu kelancaran 

proses pemberian kredit secara selektif dan hati-hati, maka diperlukan sebuah 

sistem pengendalian intern yang efektif.  Dalam hal ini terdapat masalah yang 

cukup mendasar yaitu apakah sistem 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 
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dan pengecekan ketelitian serta dapat dipercayainya data akuntansi 

perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya sistem 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 Atas Pemberian Dan Pelunasan Kredit” (Studi Kasus Pada PT BANK 

KBPR PANCA DANA BATU).  

2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah, dimana sistem pengendalian intern 

pada KBPR sangat penting dalam operasi usahanya dan perlu adanya 

pengolahan yang efektif, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai 

berikut: 

a) Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern pada PT. BANK 

KBPR PANCA DANA BATU? 

b) Apakah pelaksanaan sistem pengendalian intern atas pemberian dan 

pelunasan kredit sudah efektif? 

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

diatas adalah: 

a. Untuk menjelaskan penerapan sistem pengendalian intern khususnya untuk 

pemberian dan pelunasan kredit pada PT BANK KBPR PANCA DANA 

BATU. 
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b. Untuk menilai efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern atas 

pemberian dan pelunasan kredit. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap : 

a. Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membantu 

pemecahan masalah yang dihadapi oleh PT BANK KBPR PANCA DANA 

BATU. 

b. Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


