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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang. 

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang 

mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan 

dana. Melalui kegiatan perkreditan, bank berusaha memenuhi kebutuhan 

masyarakat bagi kelancaran usahanya. Sedangkan dengan kegiatan 

penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat 

keamanan dananya dengan jasa yang telah diperoleh.  

Definisi bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan dari masyarakat atau pihak lain, kemudian 

mengalokasikan kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan 

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank merupakan suatu 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan mengeluarkan kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang No.7 tahun 

1992).  

Beberapa definisi di atas, maka ada beberapa fungsi bank selain 

fungsi pokok bank umum sebagai lembaga intermediasi. Salah satu fungsi 

bank adalah Agent of Trust. Fungsi ini yang menunjukkan bahwa aktivitas 

intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan 
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asas kepercayaan. Dalam pengertian kegiatan pengumpulan dana yang 

dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau 

nasabah terhadap kredibilitas dari masing-masing bank. Karena tanpa rasa 

percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang 

bersangkutan (Latumaerissa, 2013). 

Kredit juga membuat dampak dan peranan penting dalam 

perekonomian dan perdagangan diantaranya adalah dapat meningkatnya 

daya guna dari modal atau uang, daya guna dari suatu barang dan dapat 

meningkatkan gairah berusaha pada masyarakat. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari kegiatan kredit ini adalah bagi pengusaha dapat memperluas 

atau memperbesar usahanya dengan cara meningkatnya produksi atau 

perdagangan. Selain itu juga masyarakat dapat memulai suatu usaha dengan  

bantuan bank dalam menyalurkan kredit tersebut sebagai modal untuk 

membuka usaha.  

PT. Bank Bukopin. Tbk merupakan salah satu bank yang 

menyediakan produk keuangan seperti pinjaman modal usaha dan memiliki 

komitmen untuk menyalurkan kredit untuk pembiayaan produktif segmen 

usaha kecil, menengah, dan koperasi yang layak. Maka dari itu, PT. Bank 

Bukopin mendukung lancarnya usaha para nasabahnya dengan memberikan 

kredit modal kerja. Kredit modal kerja yang ada pada PT. Bank Bukopin 

merupakan fasilitas yang guna membantu nasabah dalam memperbaiki 

likuiditas/ memenuhi kebutuhan menunaikan kewajiban jangka pendek.  
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Dalam penyaluran kredit modal kerja yang terdapat pada PT. Bank 

Bukopin harus diperhatikan melalui pengendalian kredit. Pengendalian 

internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan 

sebagai prosedur dan pedoman operasional suatu bank. pengendalian 

internal merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur 

yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan 

keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang 

saling berkaitan. Dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam 

setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi 

tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan.  

Terdapat beberapa tahap yang harus diperhatikan pada masing-

masing bank. Tahap-tahap tersebut terdapat pada penelitian yang dilakukan 

oleh Ratna Bintari Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo 

Pacitan. Dari hasil penelitian tersebut tahap pertama yang dilakukan adalah 

meneliti tentang prosedur pemberian kredit modal kerja pada Koperasi Bank 

Perkreditan Rakyat Ngadirojo. Tahap kedua adalah meneliti pengendalian 

kredit dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja 

pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo. 

Selanjutnya, terdapat kebijakan yang harus memadai untuk 

mencegah penyelewengan wewenang. Dari hasil penelitian Annisa pada PT 

Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Kanwil Surabaya yaitu BNI memiliki 

struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk 
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mencegah penyalahgunaan wewenang. BNI juga menerapkan persyaratan 

tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha rakyat tersebut.  

Dari ulasan diatas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan 

pembahasan lebih lanjut dan lebih dalam tentang “Pengendalian Kredit 

Modal Kerja Pada PT. Bank Bukopin. Tbk. Cabang Malang”. 

Pembahasan tersebut bertujuan agar dapat mengetahui prosedur dalam 

pemberian kredit, upaya pengendalian dan kebijakan yang dilakukan oleh 

Bank Bukopin Cabang Malang.  

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang penulis mengemukakan masalah yang 

akan diuraikan dalam pembahasan. 

Rumusan masalah yang akan diajukan adalah : 

1. Bagaimana prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja pada PT. Bank 

Bukopin. Tbk Cabang Malang?. 

2. Bagaimana Upaya Pengendalian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank 

Bukopin. Tbk Cabang Malang ?. 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan. 

Permasalahaan yang diteliti adalah pengendalian kredit modal kerja usaha 

kecil menengah  pada saat proses pengajuan kredit hingga kredit tersebut 

terealisasi pada PT. Bank Bukopin. Tbk Cabang Malang. 

D. Tujuan Penelitian.  
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1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pengajuan Kredit Modal

Kerja pada PT. Bank Bukopin. Tbk Cabang Malang.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pengendalian kredit modal

kerja pada PT. Bank Bukopin. Tbk. Cabang Malang.

E. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan

oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank Bukopin Malang

Memberikan masukan yang bermanfaat bagi bank Bukopin dalam 

pemasaran produk kredit modal kerja agar dapat berjalan dengan baik. 

2. Bagi Fakultas dan Jurusan

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan bagi penelitian lain dengan kajian yang sama, serta dapat 

dijadikan sumber pustaka khususnya bagi mahasiswa Diploma III 

Keuangan dan Perbankan yang akan melakukan penulisan tugas akhir 

dengan tema sejenis. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam 

hal kredit dan dapat dijadikan referensi serta sebagai sarana bagi 

penelian selanjutnya. 


