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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Pelaksanaan aktivitas ekonomi tidak lepas dari adanya peran dari lembaga 

keuangan, yang terdiri atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan 

bank. Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang aktivitas 

perekonomian masyarakat, karena fungsi utama dari bank adalah menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank 

dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal 

dengan nama kredit. 

Pemberian kredit merupakan aktivitas utama bank dalam menghasilkan 

keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh 

bank sebagai balas jasa dan biaya adminstrasi kredit yang di bebankan kepada 

nasabah. Keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk 

kelangsungan atau operasinya kegiatan usaha bank. Selain itu juga terdapat risiko 

yang bisa mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. 

Adanya resiko dari aktivitas pemberian kredit tersebut mengharuskan 

adanya sistem pengendalian yang kuat dalam pemberian kredit. Menurut Hall 

(2011) sistem pengendalian intern terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan 

prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga aktiva perusahaan, 

memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong 

efisiensi dalam operasional perusahaan, mengukur kesesuaian dengan kebijakan 

serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.
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Sistem pengendalian yang efektif dapat membantu pihak bank menjaga aset 

bank, memastikan keandalan dan keakuratan pelaporan keuangan, meningkatkan 

kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen, serta 

penyimpangan dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian. Karena pengendalian 

internal merupakan sistematika yang dibuat oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan dan dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif segala 

aktivitas akan dikontrol dengan baik. Evaluasi sistem pengendalian intern 

pemberian kredit ini harus sering dilakukan sehingga apabila ada satu 

penyimpangan/kesalahan dapat segera diketahui. 

BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

dalam bentuk lainnya Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat pada khususnya telah 

semakin dikenal oleh masyarakat luas sebagai bank yang telah siap memberikan 

pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Bank 

Perkreditan Rakyat tetap diharapkan mampu menghapus keberadaan pesaing 

ekonomi illegal seperti renternir.  

Dalam Purwatiasih ,dkk(2014) ,kredit macet adalah keadaan dimana debitur 

mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman/dana yang dipinjam. Kendala yang 

dialami dalam hal penagihan yaitu jaminan hilang, bad character, sakit, pindah 

alamat/ kerja , berhenti kerja, meninggal, bangkrut dan salah analis kredit. Tidak 

semua kendala bisa diatasi dengan upaya-upaya yang sudah ada tetapi ada cara 

lainnya yaitu rescedule, restructur dan reconditional.  
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BPR Pundhi merupakan salah satu dari sekian banyak bank yang 

menyediakan pinjaman modal usaha di kabupaten Ngawi. BPR pundhi sendiri 

memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan 

menengah untuk mendapatkan bantuan modal kerja. Penyaluran kredit kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh BPR pundhi semakin lama jumlahnya semakin 

meningkat. Seiring dengan semakin besarnya jumlah kredit yang disalurkan maka 

kemungkinan terjadinya resiko adanya kredit bermasalah akan semakin besar, 

sehingga diperlukan adanya sistem pengendalian internal yang baik pada pemberian 

kredit. Sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan khususnya pada 

fungsi kredit diharapkan dapat mengurangi kemungkinan adanya resiko kredit 

bermasalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ditetapkan 

topik sekaligus sebagagai judul: “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN 

INTERNAL PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI RISIKO KREDIT 

BERMASALAH (Studi pada BPR Pundhi Ngawi ). 

 

B. Rumusan Masalah 

  

1. Bagaimana sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada BPR Pundhi 

Ngawi ? 

2. Apakah sistem pengendalian internal atas pemberian kredit dapat mengurangi 

risiko kredit bermasalah pada BPR Pundhi Ngawi ? 
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

1. Menganalisis sistem pengendalian internal atas pemberian kredit pada PT. BPR

Pundhi Ngawi .

2. Menilai kemampuan sistem pengendalian internal atas pemberian kredit untuk

mengurangi risiko kredit bermasalah pada PT. BPR Pundhi Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan

pengendalian internal terhadap pemberian kredit sehingga dapat mengurangi

risiko terjadinya kredit bermasalah.

2. Bagi IPTEK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang dapat

meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembaca berkenan dengan sistem

pengendalian internal terhadap pemberian kredit pada PT. BPR Pundhi Ngawi


