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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Salah satu sektor usaha yang mengalami perkembangan sangat cepat adalah 

sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Maraknya badan usaha yang tengah 

diminati oleh masyarakat menjadi perhatian bagi pemerintah dan perlu 

dikembangkan. Dalam kaitannya UMKM harus menjaga dan bereksistensi 

terhadap usaha yang dijalankan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Peran 

lembaga perbankan sangat penting dalam rangka menjaga kestabilan usaha 

UMKM, karena sebagian besar mengalami masalah dalam hal permodalan.  

 Pemerintah dalam hal ini menyediakan lembaga keuangan yang bisa dijadikan 

bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, pembiayaan, peminjaman dalam 

merintis usaha. Lembaga keuangan bank merupakan salah satu fasilitas yang bisa 

dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dengan peran serta bank terhadap 

UMKM diharapkan dapat membantu dan meningkatkan UMKM dalam mendirikan 

suatu usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

 Lembaga-lembaga keuangan perbankan mulai bersaing dalam hal menarik minat 

masyarakat baik menghimpun maupun menyalurkan dana. Menurut Sarita dan 

Asrip (2011:1) “Bank adalah lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun 

dana dari masyarakat dan mengedarkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit, serta memberikan pelayanan dalam proses pembayaran dan 

peredaran uang”. Salah satu program kegiatan yang dilakukan oleh perbankan 

adalah memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang membutuhkan 
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pendanaan. Berbagai macam kredit menjadi salah satu keunggulan dari bank 

tersebut khususnya pada kredit mikro. Namun dalam kaitannya memberikan kredit 

bank mengalami suatu kredit yang tidak dapat tertagih atau bermasalah. 

 Salah satu bank pemerintah adalah PT BRI (persero) Tbk Kantor Cabang 

Jombang, merupakan bank yang diminati masyarakat Jombang dalam mendukung 

adanya UMKM khususnya di kabupaten Jombang. Bank BRI dalam mendukung 

UMKM memberikan berbagai macam fasilitas kredit unggulan mikro. Berkaitan 

dengan kredit mikro diantaranya yaitu, Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), selain 

itu ada kredit mikro program dari pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

PT BRI (Persero) tersebar di berbagai titik kabupaten jombang, salah satu strategi 

pemasarannya adalah terletak pada BRI Kantor Cabang Jombang Unit Panglima 

Sudirman tepatnya di pasar legi Jombang. Strategi bank BRI mendekati pasar yang 

juga sebagai sempra kegiatan ekonomi pasar.  

 UMKM yang berada di Jombang cukup banyak, diantaranya memilih Bank BRI 

sebagai lembaga menghimpun dan menyalurkan dana. Di BRI sendiri UMKM yang 

terdaftar ada berbagai macam di mulai dari industri skala kecil, dibidang 

peternakan, maupun teknologi hasil pertanian seperti tahu dan tempe. Memberikan 

pinjaman kepada nasabah bank BRI mempunyai prosedur penilaian yang dilakukan 

sampai nasabah tersebut diterima dan didanai oleh bank BRI.  

 Terkait dengan penyaluran dana kredit mikro yang dilakukan oleh bank BRI 

didalamnya terdapat sistem pengendalian internal, dimana pengendalian tersebut 

digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian. Menurut Mulyadi (2010:195) 

Pengendalian Internal adalah suatu proses yang yang dijalankan oleh Dewan 
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Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan meliputi efektivitas 

dan efisiensi operasi, reliabilitas pelaporan keuangan, serta kesesuaian dengan 

aturan dan regulasi yang ada. 

 Penelitian mengenai pengendalian kredit pernah dilakukan oleh Papalangi 

(2013), tentang Penerapan SPI dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit 

UKM pada PT. BRI (PERSERO) TBK Manado. Penelitian Sistem Pengendalian 

Internal yang diterapkan dalam proses pemberian kredit telah memenuhi unsur-

unsur pengendalian internal. BRI memiliki struktur pengendalian internal dalam 

perkreditan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang. BRI juga 

menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha 

tersebut. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Manado telah sesuai dengan 

teori-teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang 

efektif. 

 Penelitian serupa juga dilakukan Handayani (2012), yaitu tentang Sistem 

Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha 

Kecil Dan Menengah Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya 

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses 

pemberian kredit telah memenuhi sebagian besar dari unsur-unsur pengendalian 

internal. BNI memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam 

perkreditan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. 
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 Berdasarkan uraian diatas, pentingnya sistem pengendalian internal yang baik 

pada pemberian kredit sangat diperlukan. Oleh karena itu, peneliti akan membahas 

dan menganalisis sistem pengendalian internal dengan judul: “Analisis Sistem 

Pengendalian Internal Pemberian Kredit Mikro (Studi kasus Pada PT BRI (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman)” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemberian kredit mikro

pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman?

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis sistem pengendalian internal pada pemberian kredit mikro di

bank BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jombang Unit Panglima Sudirman.

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat Penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur akuntansi

khususnya pada sistem pengendalian internal dimana dengan menerapkan

sistem pengendalian internal dapat menunjang efektivitas dalam pemberian

kredit mikro.

b. Manfaat Praktis: memberikan masukan bagi perusahaan terkait hasil penilaian

pengendalian internal pada pemberian kredit mikro.



 

 




