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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan 

memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Kegiatan bank pada 

akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar 

masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera dari pada sebelumnya. Dalam 

menjalankan kegiatannya tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi 

dengan menerapkan prinsip kehatihatian.  

Tujuan didirikannya bank adalah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa 

pelayanan perbankan bagi masyarakat umum, menunjang pertumbuhan dan 

moderenisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan pedagang kecil 

didesa dapat terhindar dari lintah darat pengijon dan pelepas uang. Melayani 

kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana 

mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang yang relativ rendah pendidikannya 

dan penampungan dan menghimpun tabungan masyarakat, dengan demikian 

perbankan dituntut meobobilisasi modal untu keperluan pembangunan dan turut 

mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung, dengan menyediakan tempat yang 

dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. 
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Pengendalian intern merupakan faktor yang menetukan keandalan laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, karena tujuan pertama dari 

pengendalian intern adalah memberikan keyakinan terhadap keandalan informasi 

laporan keuangan. 

Penaksiran resiko untuk pelaporan keuangan untuk mengantisipasi 

kemungkinan adanya resiko terhadap pemberian kredit, identifikasi dan analisis oleh 

manajemen atas resiko-resiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan. 

Dan penetapan resiko oleh manajemen perusahaan yang berkaitan dengan resiko 

kerugian yang akan dihadapi oleh bank yang disebabkan adanya pembiyaan yang 

bermasalah kemungkinan kredit tak tertagih. Sedangkan informasi dan komunikasi 

diciptakan untuk pertanggung jawaban atas kekayaan dan uang milik perusahaan  

Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dapat meminimilkan 

masalah kredit macet bermasalah atau kredit macet. Pengendalian internal bertujuan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketilitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Semua sistem pengendalian intern mengandung keterbatasan yang melekat atau 

bawaan salah satu keterbatasan tersebut faktor manusia yang ada pada prosedur 

pengendalian. Efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern dapat dilihat dari 

adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab untuk membentuk kerjasama 

dalam suatu organisasi, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.  
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Kegiatan bank adalah memberikan kredit. Pemberian kredit memiliki sebuah 

resiko yaitu adanya kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit  macet adalah tidak 

terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Kredit macet 

banyak terjadi sebagai akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu 

ketat. 

Pemberian kredit merupakan usaha perbankan yang diharapkan dapat 

memajukan perekonomian pedesaan, karena pemberian kredit dapat membantu 

masyarakat dalam pengadaan modal usahanya dan membatu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan perumahan. Pemberian kredit yang baik agar tidak mengalami 

kegagalan dapat diusahakan melalui proses yang dimulai dari perencanaan, analisis, 

administrasi dan dokumentasi, review, pengawasan dan pembinaan nasabah. Untuk 

itu sangat diperlukan pengendalian intern atas aktuvitas perkreditan agar tidak 

terdapat kredit tak tertagih atau kredit macet. 

Salah satu bank daerah di Indonesia yang sedang mengalami kredit macet 

yaitu Bank Papua Cabang Serui dan kasus ini mulai terjadi tahun 2011. Kredit Macet 

Bank Papua Cabang Serui ini berbanding terbalik dengan prestasi peningkatan nilai 

aset Bank Papua Cabang serui. Nilai aset PT. Bank Pembangunan Daerah Papua 

Cabang Serui atau Bank Papua Cabang serui pada 2014 naik sebesar Rp 2,5 triliun 

dibanding tahun sebelumnya.1 

                                                           
1 ) http://www.bisnis.papua.us/2015/07/alami-kredit-macet-2-triliun-bank-papua.html 
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Menurut Committee Of Sponsoring Organization (COSO) dalam krismiaji 

(2010:223) terdapat komponen pengendalian intern yaitu sebagai: (1) Lingkungan 

Pengendalian; (2) Aktivitas Pengendalian; (3) Penilaian Risiko; (4) Informasi dan 

Komunikasi; (5) Pemantauan;. 

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 

malakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas 

Pemberian Kredit (Pada Bank Papua Cabang Serui)”.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah, dimana Sistem Pengendalian Internal atas 

fungsi pemberian kredit pada suatu lembaga khususnya pada Lembaga Keuangan 

seperti bank sangat penting dalam operasi usahanya dan perlu adanya pengolahan 

yang efektif, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada 

Bank Papua Cabang Serui? 

2. Apakah pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank Papua Cabang Serui 

sesuai dengan prinsip Committee Of Sponsoring Organization  (COSO)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian 

sebagai berikut : 
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1. Untuk menjelaskan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada Bank

Papua Cabang Serui.

2. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal dengan pendekatan Committee

Of Sponsoring Organization.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan

manfaat lainnya yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan

kemajuan operasional serta meningkatkan sistem pengendalian internal sehingga

dapat menekan atau memperkecil permasalahan yang ada.

2. Sebagai pelengkap dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan juga

sebagai pengalaman penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka mencari

dan memecahkan masalah sistem pengendalian internal pemberian kredit.


