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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang: 

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat 

mempengaruhi perekonomian mikro maupun makro. Masyarakat 

menggunakan bank untuk transaksi keuangan baik itu menyimpan dana, 

transaksi pembayaran atau bahkan untuk keperluan peminjaman dana. 

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara eropa, 

amerika, jepang, mendengar kata bank sudah bukan barang asing lagi. 

Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. 

Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi 

ekonomi. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula 

dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju 

suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam 

mengendalikan peranan tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan 

dalam suatu negara semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. 

Perkembangan Bank konvensional saat ini mengalami kemajuan. 

Dari data Statistik ada 1 Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, 4 Bank 

Pemerintah, 32 Bank Swasta Nasional Devisa, 22 Bank Swasta Nasional 

Nondevisa, 26 Bank Pembangunan Daerah, 12 Bank Campuran dan 9 

Bank Asing dengan 17.797 kantor cabang. Bank konvensional mengalami 

kemajuan dapat di lihat dari setiap tahun kantor cabang selalu bertambah. 
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Selain bank konvensional, perkembangan perbankan berprinsip 

syariah saat ini juga mengalami kemajuan. Dari data Statistik Perbankan 

Syariah (2016) kini sudah ada 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit 

Usaha Syariah dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 

697 kantor cabang serta dari sisi kinerja keuangan Bank Umum Syariah 

saat ini rata- rata pertumbuhan asset mencapai 68,75%, maka diharapakan 

industri perbankan syariah dapat mendorong perkembangan 

perekonomian.  

Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak yang positif 

bagi perbankan syariah untuk terus meningkatan kinerja keuangannya 

serta mengembangkan strategi perusahaan guna menarik minat masyarakat 

dan memberikan kemudahan dalam pelayanannya. Kinerja keuangan suatu 

perusahaan dapat dilihat dari kondisi dan pencapaian hasil perusahaan 

pada periode tersebut.  

Perkembangan Bank di Indonesia yang setiap tahun semakin 

meningkat diharapkan Indonesia menjadi Negara yang lebih maju. Karena 

kemajuan suatu Negara salah satunya dilihat dari peran Bank. Karena 

Bank merupakan mitra dalam membangun perekonomian di suatu Negara. 

Menurut Undang-undang No.10 tahun1998 tentang perbankan, 

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup orang banyak”. Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian pokok 
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bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan 

dana dan menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. 

Salah satu kredit yang dilakukan masyarakat adalah kredit 

investasi. Kredit investasi merupakan bantuan dari pihak perbankan yang 

diberikan pada para pengusaha untuk keperluan investasi yaitu untuk 

keperluan fasilitas yang erat hubunganya dengan investasi tersebut 

misalnya, pembangunan pabrik, membeli mesin baru atau bahkan 

pembukaan untuk suatu proyek baru.  

Pemberian kredit ini mengandung resiko tertentu. Salah satu yang 

menonjol dalam pemberian kredit adalah pemberian kredit yang cepat bagi 

kalangan yang mengenal orang dalam di perbankan tersebut. Hal ini sudah 

tidak bisa dipungkiri lagi, sebab hal-hal seperti ini sangat dapat kita jumpai 

dalam dunia perbankan pada jaman sekarang ini. Kredit yang diberikan 

dengan cara seperti ini sangat rawan dengan adanya kredit macet. Untuk 

memperkecil resiko dari kredit yang macet tesebut, perlu adanya tindakan 

yang harus dilakukan oleh manajemen bank agar dapat terhindar dari 

kerugian transaksi kredit. Manajemen berperan sebagai pengelola dan 

pengendali terhadap seluruh aktifitas perusahaan (Pribowo, 2007). 

Fungsi pengendalian merupakan fungsi yang mengatur dan 

mengukur apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana, sehingga dapat 

diketahui sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan apa saja 

penyimpangan yang terjadi sehingga dilakukannya suatu tindakan. Pada 

perusahaan yang besar yang karyawannya sangat banyak dan kegiatan 
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oprasi perusahaannya sangat kompleks, manajemen mengalami kesulitan 

dalam melakukan manajemen pengendalian ini. Dari sinilah dirasa 

perlunya dibentuk tim pengendali internal. 

Penelitian ini menganalisis sistem pengendalian internal dalam 

menunjang efektivitas pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk Cabang Probolinggo Unit Sukapura. Sistem pengendalian internal 

terhadap pemberian kredit ini dilakukan karena merupakan hal yang 

penting untuk mengukur efektivitas pemberian kredit pada bank tersebut. 

Dengan adanya sistem pengendalian kredit ini diharapkan dapat 

memperkecil resiko adanya kredit macet. Sebab dengan adanya sistem 

pengendalian internal ini, sebelum memberikan pinjaman dana kepada 

nasabah, pihak bank khususnya wajib melakukan seleksi data untuk 

memenuhi prosedur-prosedur yang sudah di terapkan untuk melengkapi 

persyaratan pengajuan kredit pada bank. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membahas dan 

menganalisa sistem pengendalian internal pada proses pemberian kredit 

yang dilaksanakan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mengangkat 

judul “Analisis Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas 

Pemberian Kredit ” Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk Cabang Probolinggo Unit Sukapura. Peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian ini karena dalam dunia perbankan pada jaman 

sekarang ini, pemberian kredit  akan dilakukan dengan cepat bagi nasabah 
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yang mengenal orang dalam di perbankan tersebut. Akan tetapi, hal 

tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam menunjang 

pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo Unit 

Sukapura? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan dan menilai pengendalian internal kredit yang 

dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Probolinggo 

Unit Sukapura. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu sumbangan 

pemikiran bagi peneliti lain atau merupakan informasi untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi yang 

berkaitan dengan bidang kredit. 

 


