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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkembangnya perekonomian dan dunia usaha, 

masyarakat pada daerah Kabupaten Jembrana semakin banyak yang ingin 

memulai usaha contohnya dalam usaha dagang. Semakin banyak usaha yang 

berjalan, maka semakin banyak pula modal yang dibutuhkan. Seringkali 

masyarakat tidak tahu bagaimana cara memperoleh modal usaha yang cukup 

besar sedangkan dana yang mereka miliki tidak cukup untuk menjalankan 

usaha tersebut. Dengan adanya permasalahan ini, maka solusi yang baik bagi 

pengusaha tersebut ialah dengan meminjam dana pada lembaga keuangan 

Salah satu layanan yang diberikan oleh bank dalam membantu 

kelancaran usaha debiturnya adalah dengan memberikan kredit, dimana hal 

ini merupakan fungsi utama bank yang sangat mendukung pertumbuhan 

ekonomi. Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. 

Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit 

tersebut, baik sebagian atau seluruhnya. Kredit macet banyak terjadi sebagai 

akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat dan menyalahi 

prosedur. 

 Bank BRI Cabang Negara mempunyai potensi dan peran yang besar 

untuk memberikan kredit khususnya kepada usaha kecil dan menengah. 

Sesuai dengan perannya bank ikut serta mempercepat perubahan dalam 
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rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Namun, pada kenyataannya 

sudah menjadi rahasia umum bahwa pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Negara masih terdapat nasabah yang mengalami kredit macet dengan jumlah 

pinjaman yang bervariasi. 

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk 

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang tidak 

digunakan dalam jangka waktu panjang atau pendek oleh nasabah, tetapi 

dimanfaatkan untuk menyalurkan dana pada masyarakat dalam bentuk 

pemberian pinjaman yang di atur dalam Undang-Undang N0.10 tahun 1998 

yang mengatur tentang perbankan. Sebagian besar dana yang diperoleh bank 

dari masyarakat yang menyimpan dananya dalam bentuk simpanan giro, 

deposito dan tabungan yang biasanya dalam bentuk jangka pendek yang 

kemudian akan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pemberian 

kredit. Sedangkan bank menggunakan jasa kredit dalam bentuk pinjaman 

berjangka panjang yang bisa menimbulkan resiko dalam pemberian kredit 

yang sudah dilakukan. 

Kredit merupakan penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 

(UU No. 10 Tahun 1998). Menurut Kasmir (2012) unsur-unsur yang 

terkandung dalam syarat fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, 

jangka waktu, risiko dan balas jasa. Lebih lanjut Kasmir (2012) menyatakan 
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bahwa tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, 

membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah. Selain itu pemberian 

kredit juga memiliki fungsi untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas 

uang, meningkatkan daya guna barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, 

meningkatkan kegairahan usaha, meningkatkan pemerataan pendapatan dan 

meningkatkan hubungan internasional.  

Kredit macet banyak terjadi sebagai akibat analisis pemberian 

persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Faktor yang bisa menyebabkan 

kredit macet atau kredit bermasalah meliputi faktor eksternal dan internal dari 

lembaga keuangan tersebut. Faktor eksternal seperti pihak nasabah dapat 

mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah, dalam hal ini nasabah sengaja 

untuk tidak membayar kewajiban kepada lembaga keuangan sehingga kredit 

yang diberikan macet atau ada unsur ketidaksengajaan dimana debitur mau 

membayar akan tetapi tidak mampu misalnya nasabah yang dibiayai 

mengalami musibah seperti kematian, kena hama, kebanjiran dan 

kebangkrutan usaha. Faktor internal berasal dari karyawan yaitu dalam 

melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang 

seharusnya terjadi tidak diperidiksi sebelumnya. Dapat juga terjadi akibat dari 

kolusi pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya 

dilakukan secara subjektif, untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan kredit macet atau bermasalah maka diperlukan adanya sistem 

pengendalian internal yang baik. 
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Penelitian tentang sistem pengendalian internal atas pemberian kredit 

sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beberapa peneliti yang 

telah melakukan peneltian adalah Pirdaus (2013), Munawaroh (2011), Sitepu 

(2010), dan Ayu dkk (2014), dimana hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang telah menerapkan sistem 

pengendalian dengan baik, namun masih ada perusahaan dengan sistem 

pengendalian yang lemah.  

Pentingnya dilakukan penelitian ini karena apabila pihak Bank tidak 

mempunyai sistem pengendalian internal pemberian kredit yang baik, maka 

dapat menimbulkan beberapa masalah. Contohnya jumlah yang akan 

diberikan kepada debitur tidak tepat, salah sasaran, pencairan kredit 

membutuhkan waktu yang lama, rangkap tugas yang dapat mengakibatkan 

penyelewengan, dan timbulnya kredit macet. Maka pihak Bank perlu 

mempunyai sistem pengendalian internal yang baik agar dapat mencegah 

permasalahan – permasalahan seperti yang telah disebutkan. Berdasarkan dari 

uraian tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian “Analisis Sistem 

Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Negara, Kabupaten Jembrana, Bali”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Negara Kabupaten Jembrana? 
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2. Bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit yang diterapkan 

oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Negara Kabupaten 

Jembrana? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menjelaskan prosedur pemberian kredit yang telah diterapkan oleh  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Negara Kabupaten 

Jembrana. 

2. Untuk mendeskripsikan sistem pengendalian internal prosedur pemberian 

kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Cabang Negara Kabupaten Jembrana. 

D. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka 

batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis akan 

dibatasi pada bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemberian 

kredit yang mempunyai volumetertinggi di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Negara Kabupaten Jembrana, Bali. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis atau pembaca mengenai 

sistem pengendalian internal pemberian kredit. 

2. Sebagai masukan untuk objek yang diteliti tentang pentingnya sistem 

pengendalian internal pemberian kredit untuk menjaga keuangan 

perusahaan. 
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3. Sebagai tolak ukur perusahaan dalam pengelolaan dana perusahaan agar 

terhindar dari berbagai kerugian atau tindakan kecurangan. 

 


