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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan semakin berkembangnya volume pembangunan dan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peranan yang 

dilakukan Bank terkait dengan kebutuhan masyarakat akan dana. Bagi Bank 

sendiri, hal ini merupakan peluang bagi perkembangan usaha mereka karena salah 

satu sumber pendapatan utama yang diperoleh adalah dari operasi perkreditan. 

Sebagaimana telah diketahui, sekarang ini persaingan antar Bank semakin tinggi. 

Fenomena bermunculannya bank-bank  yang semakin banyak dengan variasi 

kredit dan produk yang ditawarkan, mengakibatkan persaingan yang besar pula 

sehingga untuk mengantisipasinya pihak perbankan berlomba-lomba menyalurkan 

kredit sebesar mungkin dengan tetap harus menjaga kehati-hatian dalam 

melakukan kebijakan perkreditannya melalui  analisis kredit maupun kebijakan 

dalam pengelolaannya. Akan tetapi, tetap saja  tidak semua penyaluran kredit 

akan memberikan keuntungan kembali. Karena dalam hal ini seringkali 

pengembalian kredit yang disalurkan tidak berjalan dengan lancar dan pada 

kenyataannya tidak pernah lepas dari adanya kredit bermasalah. 

Menurut Kuncoro (2002:68) Bank adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut 

ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. Maka dari itu Bank sebagai penyalur dana, 

dalam aktivitas perbankannya harus mempunyai dana untuk memberikan kredit 

kepada masyarakat. 

Hasibuan (2001:87) menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman 

yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati antara Bank dan peminjam. Sedangkan menurut 

Firdaus dan Ariyanti (2009:2) menyatakan bahwa kredit adalah suatu bantuan 

yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh uang, barang-barang atau 
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tenaga kerja, dengan cara membuat perjanjian dengan Bank yang disuatu waktu 

harus dibayar kembali.  

Pemerintah meluncurkan kredit bagi UMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dan bekerja sama dengan Bank Umum sebagai penyalur dana tersebut. 

Adapun Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini memiliki tujuan untuk menambah modal 

usaha dari UMKM dengan cara memberikan pinjaman untuk usaha yang 

didirikannya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang secara langsung 

merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan. Kredit atau pinjaman 

merupakan kegiatan pokok yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi pihak 

Bank. Tidak hanya Bank yang mendapatkan keuntungan dari kredit atau pinjaman 

tersebut, akan tetapi kredit atau pinjaman tersebut merupakan salah satu faktor 

penting penunjang kegiatan UMKM itu sendiri. Hal ini karena kredit atau 

pinjaman dapat mendorong atau memperlancar kegiatan usaha  untuk memenuhi 

kebutuhan modal.  

Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus 

mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank yang 

bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang 

akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya 

perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengingat segala sesuatu dapat saja 

timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup 

tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dilihat dari sudut pandang debitur memang 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sangat menguntungkan, namun jika dilihat dari 

sudut pandang Bank sebagai penyalur dana tersebut diperlukan pengendalian yang 

baik untuk mengatasi resiko kerugian yang mungkin timbul. Sehingga bila tidak 

dikelola dengan baik dan juga disertai dengan adanya pengendalian dan 

pengawasan yang memadai, hal ini akan mengancam kelangsungan hidup Bank 

tersebut. Dalam memberikan kredit, Bank harus mempunyai kepercayaan 

terhadap calon debitur bahwa dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan 

tujuan dan nantinya akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati antara calon debitur dan pihak Bank. 
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Sistem yang memadai akan dapat membantu tugas pimpinan untuk 

mengendalikan segala sesutu yang terjadi dan digunakan sebagai alat untuk 

menghindari serta mengurangi hal-hal merugikan perusahaan. Penilaian terhadap 

prospek usaha nasabah merupakan bentuk kehati-hatian Bank dalam menyalurkan 

kredit jenis ini dan merupakan cara Bank untuk mempercayai nasabah bahwa 

dengan memiliki usaha yang baik dirinya bisa mengembalikan kredit yang 

dipinjamnya dari Bank. Untuk itu diperlukan Sistem Pengendalian Intern yang 

kuat sebagai dasar kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman dalam 

manajemen Bank. Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai 

dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam 

pemberian kredit tersebut. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2007) yang 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan PT. BPR 

Nusantara Wlingi sudah baik dilihat dari struktur organisasi yang telah 

memisahkan tanggung jawab, semua aktivitas melalui sistem otorisasi pejabat 

yang berwenang, praktek yang sehat dan mutu karyawan yang dilihat dari tingkat 

pendidikan, pengalaman kerja dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sehingga dapat menghasilkan laporan yang tepat waktu. 

Selanjutnya adapun penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2004) yang 

menyatakan bahwa sistem pengandalian internal yang diterapkan pada KPRI 

“Bina Sejahtera” masih terdapat beberapa kelemahan, seperti tidak 

dilaksanakannya otorisasi oleh ketua, praktek belum sehat karena dokumen belum 

bernomor urut cetak dan pemeriksaan dilaksanakan dengan pemberitahuan 

sebelumnya, karyawan tidak cakap karena perekrutan karyawan didasarkan pada 

kepercayaan saja.   

Oleh sebab itu, pembahasan kemudian difokuskan kepada peran Bank dalam 

menunjang kegiatan perekonomian masyarakat lapisan menengah kebawah yang 

bergerak dalam usaha koperasi dan UMKM. Dimana dari hasil laporan 

perkembangan Bank Rakyat Indonesia Unit Oro-Oro Dowo Malang selama lima 

tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya realisasi pemberian 
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Kredit Usaha Rakyat (KUR) tiap tahunnya meningkat dengan rata-rata rasio NPL 

(%) sebesar 3% tiap tahunnya. Ini berarti dapat dikatakan bahwa perkembangan 

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) cukup berkembang dan diminati para 

pelaku usaha.   

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba membahas dan menganalisa 

sistem pengendalian intern pada proses pemberian Kredit Usaha Rakyat yang 

dilaksanakan pada Bank Rakyat Indonesia dengan mengangkat judul “Analisis 

Sistem Pengendalian Intern Dalam Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Oro-Oro Dowo Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang bisa diambil dalam melakukan penelitian ini yaitu: 

1. Apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Unit Oro-Oro Dowo Malang sudah dapat dikatakan  

baik? 

2. Apakah penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam proses pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Oro-Oro Dowo 

Malang telah sesuai dengan Pedoman Standart Sistem Pengendalian Intern 

Bagi Bank Umum ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal pada pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Oro-Oro Dowo 

Malang. 

2. Untuk menganalisis bagaimana kesesuaian pelaksanaan Sistem Pengawasan 

Intern dengan elemen-elemen Sistem Pengawasan Intern pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Unit Oro-Oro Dowo Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, 

informasi, dan literatur untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk penelitian 

yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern Dalam Proses Pemberian 

Kredit Usaha Rakyat ( KUR ).  

  
 


