
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dimasa sekarang maupun 

dimasa yang akan datang dalam rangka memajukan pembangunan nasional, maka 

dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menjaga bentuk simpanan dan 

menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kredit merupakan 

penyediaan uang 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). (Purwatiasih,2014) 

 Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(finacial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus 

unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (definicit unit), serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang 

mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari 

kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana 

dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada 

pihak yang memerlukan dana.  Dalam penyaluran kredit diperlukan adanya 

pengendalian intern agar terhindar dari segala bentuk resiko dan penyelewengan yang 
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mungkin terjadi. Sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua 

macam yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan 

pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian 

intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 

Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan 

kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk 

mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. (Saputra,2014) 

Peran industri bank perkreditan rakyat (BPR) di industri keuangan nasional 

memang tidak sebesar bank umum. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menunjukkan, aset industri BPR hanya mencapai 1,69% dari total aset bank umum. 

Namun, peran BPR dalam mendorong perekonomian di daerah sangat vital. Kendati 

demikian, jejak langkah BPR ke depan makin berat. Begitu banyak tantangan yang 

harus dihadapi industri ini, baik dari internal BPR sendiri maupun dari lingkungan 

bisnisnya. Seperti diketahui, cukup banyak kebijakan pemerintah yang berpotensi 

menekan bisnis BPR pada masa mendatang. Salah satunya, program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) bersubsidi yang bunganya dipatok 9% tahun ini dan direncanakan 7% 

pada 2017. Selain itu, kewajiban penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) bank umum minimal 20% dari portofolio kredit serta rezim bunga rendah 
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single digit yang dicanangkan pemerintah. BPR juga harus menghadapi era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta serbuan agen laku pandai atau 

(branchless banking) bank umum. (http://infobanknews.com) 

Tabel 1.1 Statistik Perbankan Indonesia – Vol. 14, No. 10, September 2016 

Tabel Non Performing Loan Bank Perkreditan Rakyat 

(NPL of Rural Bank) 

Milliar Rp (Billion Rp) 

Kolektibilitas 2014 2015 Per – Sep 

2016 

Kredit 68.391 74.807 80.083 

a. Lancar 65.139 70.789 74.816 

b. Kurang Lancar 773 889 1.313 

c. Diragukan 713 879 1.091 

d. Macet 1.766 2.250 2.863 

Non Performing Loan (Nominal) 3.252 4.018 5.267 

Rasio Non Performing Loan (%) 4,75 5,37 6,58 

www.ojk.go.id 

 Keberadaan lembaga keuangan bank, termasuk Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) merupakan bentuk keuangan yang tepat didirikan di indonesia dan juga 

sebagai alternatif yang dapat berperab dalam usaha pemerataan kesejahteraan 

masyarakat golongan ekonomi lemah. Lembaga keuangan terorganisir terdiri lembaga 

keuangan bank komersial dan lembaga-lembaga bukan bank yang terdapat di pusat-

pusat bisnis dan kota-kota besar. Lembaga keuangan yang tidak terorganisir terdiri 

dari lembaga keuangan yang tidak berbentuk lembaga keuangan formal seperti 

http://infobanknews.com/
http://www.ojk.go.id/
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rentenir atau lintah darat yang keberadaanya sangat merugikan nasabah peminjam 

(terutama pedagang ekonomi lemah) karena biaya bunga pinjaman yang tinggi tetapi 

disenangi nasabah peminjam karena prosedur peminjam yang mudah dan cepat. 

Lembaga keuangan yang tidak terorganisir inilah yamg akan dikurangi keberadaanya, 

yaitu dengan munculnya lembaga keuangan bank seperti BPR. (Dwijayanti,2014) 

 Dalam prosesnya, sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa 

nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis 

kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainya. Tujuan analisis adalah agar 

bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa 

dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Akibat jika salah dalam 

menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Penilaian 

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan 

tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Penilaian kredit harus 

memperhatikan prinsip 5C yang terdiri dari : character, capacity, capital, collateral dan 

condition of economy untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan, 

sehingga adanya kredit bermasalah dapat diminimalkan. (Kasmir,2012:95) 

 Kolektibilitas kredit menurut surat edaran Bank Indonesia nomor : 

29/12/BPPP/2004 ada lima kriteria kolektibilitas kredit yaitu : Kredit lancar, kredit 

dalam perhtian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit 

macet.(Bustami, 2016) Berikut ini adalah daftar posisi kredit pada per 31 Desember 

2016 dan per Maret 2017. 
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Tabel 1.2 Daftar Posisi Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit Malang 

Per 31 Desember 2016 

Kolektibilitas Lancar 
Kurang 

Lancar 
Diragukan Macet Jumlah 

Kredit yang 

diberikan 
18.308.283.000 3.078.277.000 765.239.000 2.755.614.000 24.907.410.000 

 

Tabel 1.3 Daftar Posisi Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit Malang 

Per Maret 2017 

Kolektibilitas Lancar 
Kurang 

Lancar 
Diragukan Macet Jumlah 

Kredit yang 

diberikan 
17.085.545.000 1.167.791.000 488.126.000 6.078.978.000 24.820.440.000 

 

Sumber : http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-

konvensional/Default.aspx 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa adanya potensi untuk terjadinya 

kredit macet pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit Malang Pada Tahun 

2017. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul 

“Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Prosedur Pemberian Kredit pada 

PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

           Dari uraian latar belakang, dimana sistem pengendalian internal atas fungsi 

pemberian kredit pada suatu lembaga khususnya pada Lembaga Keuangan seperti 

bank sangat penting dalam operasi usahanya dan perlu adanya pengolahan yang 

efektif, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal atas prosedur pemberian 

kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit Malang ? 

2. Apakah sistem pengendalian internal pada PT Bank Perkreditan Rakyat 

Gunung Ringgit Malang sesuai dengan pendekatan prinsip Committee Of 

Sponsoring Organization (COSO) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah : 

1. Untuk menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit yang diterapkan 

perusahaan mempermudahkan bagi pelanggan/nasabah ? 

2. Untuk menganalisis apakah sistem pengendalian internal yang diterapkan 

pada perusahaan sudah sesuai dengan pendekatan prinsip Committee Of 

Sponsoring Organization (COSO) ? 

 

D. Batasan Masalah 

 Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi 

yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan – batasan sebagai berikut : 

 Analisis prosedur pemberian kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung 

Ringgit Malang dibatasi pemberian kredit pada periode 2016 – Maret 2017. Adapun 

prosedur yang menjadi obyek penelitian pemberian kredit pada PT Bank Perkreditan 

Rakyat Gunung Ringgit Malang. 
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E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah : 

1. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan penulis yang telah diperoleh

selama perkuliahan, khususnya mengenai kredit dan penunggakan piutang.

2. Untuk memberi masukan bagi perusahaan dalam hal mengurangi kemungkinan

adanya kerugian piutang tak tertagih di waktu yang akan datang.

3. Sebagai acuan bagi penulis lainya yang akan melakukan atau melanjutkan

penelitian sebagai tambahan informasi ataupun sebagai bahan referensi.


