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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat beberapa skala bisnis diantaranya yaitu usaha mikro, 

kecil, menengah dan besar. Bagi usaha mikro, kecil dan menengah aspek 

permodalan merupakan salah satu kendala dari berbagai macam kendala lain yang 

dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha. Permodalan sebagai salah satu 

kebutuhan penting bagi setiap usaha guna untuk mengembangkan dan 

menjalankan kegiatan usahanya. Kredit menjadi sumber permodalan bagi usaha 

mikro, kecil dan menengah. 

 Kredit merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat penting 

untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 

1998 Tentang Perbankan,  pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau bagi hasil yang telah ditetapkan. 

Kredit menjadi sumber pendapatan terbesar bagi bank dalam bentuk 

pendapatan bunga kredit, yang digunakan untuk mendukung operasional 

perbankan. Akan tetapi, penyaluran kredit ini merupakan kegiatan usaha pokok 

bank yang mengandung resiko sangat tinggi dan akan mempengaruhi kesehatan 

dan kelangsungan usaha bank tersebut karena pemberian kredit yang tidak sehat 

akan mengakibat kredit macet. Kredit macet dapat terjadi pada saat jika, suatu hal 
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seorang debitur mengingkari janji mereka membayar kredit yang telah jatuh 

tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak membayar kredit 

tersebut. Resiko-resiko dalam pemberian kredit merupakan hal yang sangat 

penting dan perlu mendapat perhatian serius oleh bank agar resiko-resiko tersebut 

bisa diminimalisir. Untuk menjamin pengembalian kredit dan meminimalisir 

resiko yang dapat terjadi dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang 

dapat menunjang keefektifan  pemberian kredit. Menurut Mulyadi (2001) sistem 

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

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen.  

Dengan adanya sistem pengendalian membuat segala aktivitas dapat 

dikontrol dangan baik karena sistem pengendalian intern merupakan kebijakan 

dan struktur yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa 

tujuan perusahaan akan tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern yang 

memadai dalam pemberian kredit, hal tersebut telah menunjukkan sikap kehati-

hatian dalam tubuh bank tersebut.  

Berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh Anasthasia et al. (2015)  yang 

meneliti tentang analisis sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit 

mikro pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Banyuasri menunjukkan bahwa 

(1) sistem pengendalian internnya cukup baik, karena semua sudah dilakukan 

analisis serta evaluasi kredit oleh petugas mantri sebelum memberikan kredit pada 

calon nasabahnya. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam struktur 
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organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik 

yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. (2) Pada BRI Unit 

Banyuasri setiap pemberian kredit harus berdasarkan surat permohonan secara 

tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan dituangkan dalam 

formulir permohonan kredit sesuai standar pada PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk Unit Banyuasri. Penelitian yang dilakukukan Nurmala (2006) 

menunjukkan bahwa pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit 

griya pada BNI  LNC sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bagaimana 

ketat dan selektifnya prosedur  dalam  menilai dan menyeleksi calon nasabah 

sebelum akad kredit disetujui oleh pihak bank.   

Salah satu lembaga keuangan yang beredar dimasyarakat yaitu Bank 

Perkereditan Rakyat (BPR). Menurut Kasmir (2011) kegiatan BPR pada dasarnya 

sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah 

jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Dalam praktiknya kegiatan BPR 

adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. 

PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Utama merupakan salah satu lembaga 

keuangan yang tujuan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu produk kredit 

yang ditawarkan oleh PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Utama ini adalah Kredit 

Mikro. Kredit mikro merupakan kredit yang di peruntunkan untuk pengusaha 

mikro, baik sektor perdagangan, pertanian maupun jasa-jasa. Kredit mikro  dibagi 

menjadi 2 yaitu kredit mikro samawa dan kredit usaha mikro, kecil dan 

menengah.  
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Dalam memberikan kredit, PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Utama  masih 

mendapat permasalahan yaitu adanya peningkatan fluktuatif kredit macet. Mengingat 

bahwa kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan 

pendapatan yang cukup besar bagi bank dan kredit merupakan kegiatan usaha bank 

yang mempunyai resiko yang cukup tinggi, maka bank harus memiliki suatu sistem 

pengendalian intern dalam pemberian kredit sehingga dengan adanya pengendalian 

intern tersebut dapat meminimalisir resiko yang dihadapi bank. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “analisis penerapan sistem pengendalian internal atas 

pemberian kredit mikro  (studi kasus pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang 

Utama)”.   

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem pengendalian internal pada pemberian kredit mikro 

pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Utama? 

2. Apakah sistem pengendalian internal pada pemberian kredit mikro pada 

PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Utama sudah efektif?   

 

C.  Tujuan penelitian 

1. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal pemberian kredit mikro 

pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Utama. 

2. Untuk menilai keefektifan sistem pengendalian internal pemberian kredit 

mikro pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Utama. 
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D. Manfaat Penelitian

  Suatu penelitian diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis, 

antara lain: 

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan

mengenai sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit mikro

pada PD.BPR NTB Sumbawa Cabang Utama.

2. Manfaat  Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menambah kemajuan

perusahaan, khususnya agar pengawasan terhadap sistem pengendalian

intern pada proses pemberian kredit dapat lebih baik.


