
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memacu perkembangan kegiatan perekonomian Indonesia,

fungsi dan peranan perbankan dewasa ini semakin menduduki tempat penting,

hal ini disebabkan oleh karena perbankan merupakan penopang hampir

seluruh program dan kegiatan pembangunan ekonomi baik dibidang industri,

perdagangan dan dunia usaha maupun jasa lainnya.

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berazaskan

demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama

perbankan Indonesia adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada

masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan

hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah

peningkatan taraf hidup orang banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai

penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan

pencapaian stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu diperlukan perbankan

yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat

menyimpan dan semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uang akan

diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Sesuai

dengan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari



masyarakat, Maka usaha bank salah satunya meliputi pemberian kredit bank

berupa kredit maupun valuta asing.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang

memerlukan dana tersebut dalam bentuk kredit atau bentuk lainya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. (Ismail,2009 : 12).

Bank pemerintah maupun bank swasta telah mengulurkan tangan

untuk lebih dekat kepada masyarakat untuk membantu usahanya, terutama

pada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk kredit. Kredit adalah suatu

persetujuan perjanjian pinjam meminjam uang (barang atau jasa) antara

seseorang atau badan hukum dengan pihak lain yang pembayarannya

dilakukan pada waktu yang akan datang.

Kredit dalam arti ekonomi adalah semacam pemberian modal untuk

melancarkan suatu usaha atau untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan

atau para pengusaha. Dengan banyaknya bank memberikan bantuan modal

untuk suatu usaha maka akan sangat mendukung dalam perkembangan dunia

usaha dan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan adanya bisnis perbankan sangat

memberi arti penting dalam menunjang perekonomian melalui pemberian

kredit kepada masyarakat atau pengusaha ekonomi lemah.

Salah satu dari kewajiban bank yang dirasakan oleh setiap bank ialah

melayani kebutuhan nasabah dan masyarakat, serta investasi untuk memenuhi

kewajiban tersebut, dalam usaha mengatasi kemacetan ekonomi pemerintah



dalam menempuh kebijakan untuk mendorong bank-bank supaya dapat

mengelola likuiditasnya dengan lebih efisien guna mampu menyediakan dana

yang lebih besar bagi pemberian pinjaman untuk meningkatkan kegiatan

usaha golongan lemah yang akan terus dilakukan melalui persamaan

persyaratan kredit.

Bank hanya boleh memberikan pinjaman kepada nasabah yang benar-

benar dapat mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari suatu kredit

didapatkan dua faktor yang dapat memperoleh keuntungan bagi bank. Adapun

faktor tersebut adalah faktor kemampuan dan keamanan. Keamanan yang

dimaksud adalah bahwa prestasi yang dalam bentuk uang, barang maupun jasa

terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi

kenyataan. Keuntungan yang diperoleh tersebut dalam bentuk bunga yang

diterima dan yang diharapkan dalam pemberian kredit juga dapat

mengembangkan aktivitas usaha dari kalangan usahawan.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit berbagai masalah akan muncul

diantaranya tujuan pemberian kredit, cara pemberian kredit, jangka waktu

pemberian kredit, besarnya jumlah kredit dan pengaruhnya terhadap

masyarakat. Kegiatan pemberian kredit ini merupakan usaha yang didasarkan

kepada kepercayaan dan banyaknya penanggung resiko. Oleh karen aitu

penggolahannya harus dilakukan secara profesional dengan dibantu

pengawasan internal yang ketat.

Berkenaan dengan hal diatas, perintah harus melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-



lembaga keuangan. Pembinaan ini dimaksud agar pengelolaannya lebih baik,

sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Pengawasan oleh pemerintah ini bertujuan untuk menghindari

terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan

bagi Negara maupun kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan pandangan penulis, Bank Riau Kepri

Cabang Pembantu Flamboyan telah berkembang sebagai lembaga keuangan

yang dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam mewujudkan usaha-

usahanya. Oleh karena itu, hingga saat ini masyarakat masih sangat

mebutuhkan bank untuk dapat meningkatkan usahanya, begitu juga sebaliknya

bank memerlukan masyarakat untuk dapat memperoleh dana yang akan

digunakan sebagai modal untuk menjalankan usahanya sehingga keberadaan

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan sangat berguna dan

bermanfaat bagi masyarakat.

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan walaupun mempunyai

kantor internal yang baik namun tetap mempunyai permasalahan dalam kredit.

Seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Dalam hal ini

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan juga mempunyai upaya-upaya

yang menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara Rescheduling,

reconditioning dan Restructuring. Kredit bermasalah yang paling banyak

terdapat di Bank Riau Kepri Cabang Flamboyan adalah kredit kurang lancar

dan upaya untuk menyelamatkan adalah menggunakan Rescheduling yakni

penjadwalan ulang.



Permasalahan yang terjadi dapat dilihat pada salah satu nasabah Bank

Riau Kepri Capem Flamboyan memperoleh persetujuan kredit dengan jangka

waktu 4 tahun ( 48 bulan), pokok pinjaman Rp.50.000.000,- dan bunga 12%

pertahun. Berarti nasabah harus melakukan pelunasan 48 kali dengan ansuran

pokok Rp.1.041.667,- dan bunga pinjaman Rp.500.000,- perbulan.

Pada bulan ke 43 nasabah tidak melunasi hutangnya sampai bulan ke

48 tidak ada upaya dari nasabah tersebut untuk melunasinya. Maka Bank Riau

Kepri Cabang Pembantu Flamboyan mengambil kebijakan untuk memberikan

kelonggaran berupa perubahan jangka waktu pelunasan dan perubahan jumlah

angsuran. Kredit yang semula berjangka waktu 48 bulan menjadi 54 bulan

dengan anggsuran pokok yang semula Rp. 1.041.667,- menjadi Rp.446.429,-

karna pada bulan ke 43 kreditur tidak membayar angsuran otomatis angsuran

terhenti pada bulan ke 42. Sementara hutang nasabah dari pokok pinjaman

yang awalnya Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 6.250.000,- sehingga nasabah

harus melakukan angsuran pada bulan ke 43 dan nasabah juga harus

membayar angsuran dari bulan ke 42 sampai bulan ke 54. Yaitu
. . 	

= Rp. 446.429

Dengan bunga pinjaman dari angsuransi
. . 	× %

= Rp. 62.500

Jadi selama 14 bulan angsuransi berjalan dari Rp.446.429 ditambah bunga

pinjaman Rp. 62.500 menjadi Rp. 508.929 besarnya angsuran yang harus dibayar.



Hal ini menunjukkan suatu penyelamatan saja tetapi resikonya

semakin besar karena semakin lama jangka waktu pelunasan maka semakin

tinggi pula resiko tak tertagihnya.

Pemberian suatu kredit mengandung suatu resiko kemacetan akibatnya

kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus

ditanggung oleh bank. Dalam penyaluran kredit, biasanya ada yang

bermasalah. Kredit bermasalah itu sendiri adalah suatu keadaan dimana

seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank berdasarkan

tepat pada waktunya.

Berdasarkan permasalahn yang dikemukakan diatas maka penulis

tertarik untuk melakukan peninjauan langsung tentang pemberian kredit pada

PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan dan menyajikan dalam

bentuk skripsi minor yang berjudul “ Analisis Sistem Pengendalian Intern

Kredit Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “ Apakah Sistem

Pengendalian Intern Kredit Pada PT. Ban Riau Kepri Cabang Pembantu

Flamboyan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ada’’.



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern atas kredit

pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan sudah

dilakukan secara wajar.

2. Manfaat Penelitian ini adalah :

a. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang

sistem pengendalian intern yang baik terhadap pemberian kredit

pada suatu bank.

b. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti hal

yang sama dimasa yang akan datang.

c. Dapat berbagi pemikiran dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang

Pembantu Flamboyan dalam menciptakan sisitem pengendalian

intern yang lebih baik terhadap pemberian kredit yang dapat

diterapkan secara efektif.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Riau Kepri Cabang

Pembantu Flamboyan, Jl. Flamboyan Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar Desa Tanjung Sawit. Waktu penelitian ini

dilakukan selama magang diinstansi tersebut yaitu pada bulan Juli

– Agustus 2013.



2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi

penelitian dalam hal ini adalah staf karyawan bagian umum dan

kredit Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti dari perusahaan baik

berupa data kualitatif maupun kuantitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam melakukan

penulisan laporan ini adalah dengan dua cara sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung di PT. Bank Riau Kepri

Cabang Pembantu Flamboyan yang berhubungan dengan

permasalahan dalam penelitian.

b. Wawancara

Adalah tanya jawab langsung kepada narasumber baik dibagian

kredit, administrasi kredit maupun bagian pemasaran kredit

Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan yang

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan



Agar penelitian ini dipahami secara baik dan utuh, maka penulisan

menyusun secara sistematika yang terbagi beberapa bab yaitu sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang

masalah, perumasan masalah, tujuan dan manfaat

penulisan laporan, metode pengumpulan data serta

sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya dan

perkembangan bank, struktur organisasi, dan tugas serta

wewenang atau job description dan aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan penyajian hasil penelitian dan evaluasi

terhadap hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan

saran.


