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Abstrak

Struktur pengendalian intern adalah suatu prosedur yang dipengaruhi oleh
para pengguna kepentingan di perusahaan agar perusahaan mampu mencapai
tujuan yang ingin dicapai. Struktur pengendalian intern berdasarkan riset-riset
terdahulu menunjukkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh independensi, pengalaman kerja,
tingkat pendidikan dan pelatihan kerja pegawai terhadap efektivitas struktur
pengendalian intern pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa di
Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan.

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan
Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan tahun 2016. Jumlah sampel yang diambil 89
pegawai yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Sampel dalam
penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda.

Berdasarkan hasil analisis, Independensi Berpengaruh positif terhadap
Efektivitas Struktur Pengendalian Intern. Pengalaman Kerja berpengaruh positif
terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Intern. Tingkat Pendidikan dan
Pelatihan Kerja brpengaruh positif terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian
Intern.

Kata kunci : Struktur Pengendalian Intern, Independensi, Pengalaman Kerja,
Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kerja
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian dari pembangunan seluruh

aspek yang saling berhubungan meliputi bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Salah satu hal yang dapat menunjang pembangunan nasional adalah

perekonomian yang sehat yang harus dimulai dari tingkatan paling dasar, yaitu

tingkat desa.

Salah satu wujud  pembangunan di bidang ekonomi yang ada di desa

adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan desa yang bertujuan untuk

mengatasi kendala pemodalan masyarakat desa. Menurut Damayanthi (2011)

Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non bank di pedesaan sangat

membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian

desa. Pelayanan jasa keuangan masyarakat di desa dilakukan oleh lembaga-

lembaga, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Perkreditan Desa

(LPD), koperasi dan pegadaian.

Salah satu lembaga keuangan pedesaan yang saat ini sedang berkembang

terutama di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002

tentang Lembaga Perkreditan Desa,  merupakan lembaga keuangan milik desa

pakraman yang bertempat di wilayah desa pakraman. LPD berfungsi sebagai salah
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satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat, menjalankan

fungsinya dalam bentuk usaha-usahakearah peningkatan taraf hidup krama desa

dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa (Dewi,

2012).

Menurut Suartana (2009:2) kesuksesan Lembaga Perkreditan Desa dapat

dijelaskan oleh beberapa faktor penting. Pertama, PDRB (Product Domestic

Regional Bruto) dan pertumbuhan ekonomi Bali terus tumbuh dan berkembang

pesat di atas rata-rata nasional serta kebijakan pemerintah yang kondusif

mendukung keberadaannya melalui penerbitan perangkat hukum berupa peraturan

daerah (Perda). Kedua, pemberian kredit berdasarkan karakter yang bernuansa

adat. Karena Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga perkreditan yang

berbasis komunitas yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat

desa pakraman. Ketiga, penggunaan sanksi sosial (adat) yang terintegrasi dalam

awig-awig dan perarem memaksa para nasabah untuk menaati kontrak kredit yang

telah mereka sepakati sebelumnya dengan cara yang khas dan unik tetapi tidak

wanprestasi.Keempat, penggunaan pegawai Lembaga Perkreditan Desa dari

masyarakat lokal yang perekrutannya didasarkan pada kinerja.

Sebaliknya, Lembaga Perkreditan Desa yang belum maju disebabkan oleh

beberapa faktor. Pertama, tidak siapnya sumber daya manusia (SDM) dalam

mengelola usaha ini. Kedua, tidak adanya komitmen pemangku kepentingan di

desa pakraman untuk memajukan Lembaga Perkreditan Desa di wilayah desa nya.

Ketiga, krama (masyarakat) desa pakraman tidak kompak mendukung

keberadaanya. Keempat, belum dipahaminya secara benar bahwa Lembaga
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Perkreditan Desa tersebut adalah suatu kesatuan usaha yang dimiliki otonomi dan

diskresi dalam mengelola usahanya (Suartana, 2009:3)

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali pertama kali

dilandasi oleh Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 06 tahun 1986. Guna lebih

memantapkan kelembagaan LPD di seluruh Bali, Pemerintah Daerah Provinsi

Bali kembali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 tahun 2002

disertai Keputusan Gubernur yang mengatur pendirian, lapangan usaha, modal,

organisasi, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan pengawasan, serta

pembinaan LPD (Ramantha, 2006).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu penyalur modal bagi

masyarakat desa perlu menetapkan batas maksimum pemberian kredit (legal

lending limit) untuk setiap satu nasabah yang memohon kredit pada Lembaga

Perkreditan Desa (LPD). Menurut Arsyad (2006) masyarakat yang dimaksud

disini adalah masyarakat desa adat dan banjar setempat sebagai suatu sistem sosial

yang merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat pengembalian

LPD. Mengingat banyak kredit yang bermasalah lantaran peminjam tidak dapat

mengembalikan pinjamannya tersebut dikarenakan banyak faktor serta untuk

menjamin selalu adanya dana bagi para peminjam.  Lembaga Perkreditan Desa

dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu pesat, yang dapat dilihat dari

jumlah nasabah yang semakin meningkat dalam proses kredit yang akan

menyebabkan risiko kredit semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu

pengendalian di bidang kredit yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa

(LPD) untuk menjaga dan mengawasi kegiatan kredit yang memang menjanjikan
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keuntungan yang besar untuk kemajuan Lemabaga Perkreditan Desa (LPD)

dimasa yang akan datang. Kinerja LPD harus lebih mendapat perhatian yang lebih

baik, karena Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mempunyai peranan yang sangat

besar dalam menunjang perekonomian masyarakat desa yang nantinya

mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam

pencapaian tujuan usaha. Menurut Mardiasmo (2009:134), efektivitas adalah

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya walaupun dengan

biaya yang lebih besar karena disini efektivitasnya hanya melihat apakah suatu

program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Mulyadi

(2014:180) pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan

komisaris, manajemen, dan personel lain, yang dibuat untuk memberikan

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan

pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta

efektivitas dan efisiensi operasi. Menurut Anuraga (2011) Suatu struktur

pengendalian intern tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun dirancang

dan disusun dengan sebaik-baiknya. Bahkan meskipun sistem yang ideal telah

dirancang, keberhasilannya tetap tergantung pada kompetensi dan keandalan dari

pelaksanaanya. Munculnya piutang tak tertagih yang begitu besar dan minimnya

nasabah dapat diakibatkan dari struktur pengendalian intern yang tidak memadai

atau perusahaan telah memiliki struktur pengendalian intern yang memadai tetapi

tidak dipatuhi oleh karyawan. Menurut Handayani (2012) bank atau dalam hal ini

Lembaga Perkreditan Desa perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang
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mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu

mengembalikan kredit yang diterimanya. Dengan kata lain diperlukan suatu

pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Sikap independensi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan

yang akan diambil. Menurut Mulyadi (2014:26) independensi berarti sikap

mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain serta

tidak bergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya

kejujuran dalam diri seseorang dalam hal ini pegawai bagian kredit dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif t idak

memihak dalam diri seseorang dalam merumuskan dan menyatakan

pendapatnya.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012, tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pengalaman kerja adalah pengalaman

melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara

intensif yang menghasilkan kompetensi. Pengalaman kerja merupakan suatu

proses pembelajaran dan pertambahan potensi tingkah laku baik dari pendidikan

formal maupun non formal atau dapat juga diarikan sebagai suatu proses

membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih baik (Ananing,

2006). Dengan pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang pegawai, maka

pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih baik daripada mereka yang belum

mempunyai pengalaman dibidang ini. Oleh karena itu, untuk membangun sumber

daya manusia di sebuah perusahaan, selain pendidikan dan yang lainnya,

pengalaman kerja sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas sumber daya
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manusia diperusahaan dalam hal ini Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di bagian

kredit.

Faktor lain yang mempengaruhi struktur pengendalian intern adalah

tingkat pendidikan dan pelatihan kerja. Menurut Laksmi (2010:21)

mengemukakan bahwa pendidikan sebagai optimalisasi sumber daya manusia

yang cenderung lebih bersifat formal menyangkut antisipasi kemampuan dan

keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan

datang untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan

atau yang direncanakan. Mangkuprawira (2003:135) berpendapat bahwa pelatihan

bagi karyawan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian

tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu dalam

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar.

Masalah keamanan kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus

diperhatikan oleh LPD, karena ada risiko yang timbul dalam system pemberian

kredit. Akibatnya, tidak semua kredit yang diberikan dapat berjalan dengan

lancar. Hal ini disebabkan karena sebelum pihak LPD memberikan kredit, pihak

LPD tidak melakukan observasi terhadap karakter dari si peminjam. Semestinya

prinsip kehati-hatian diterapkan dalam melakukan ekspansi kredit serta mengatur

pemencaran pemberian kredit sehingga dapat memberikan keuntungan bagi LPD

sesuai dengan yang diharapkan dan kolektibilitas LPD akan berjalan dengan baik

dan lancar, akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua kredit yang

diberikan dapat berjalan lancar (Wedayani, 2012).
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Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern yang berjalan dengan

baik dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan, terutama pada

bagian kredit. Untuk itu, setiap prosedur serta peraturan Lembaga Perkreditan

Desa (LPD) harus dilaksanakan dengan baik agar pengendalian intern dapat

dilaksanakan dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Perkreditan Desa di tiga

kecamatan yaitu Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta

Selatan. Di ketiga kecamatan tersebut telah berdiri sebanyak 23 LPD yang terdiri

dari 6 LPD di Kuta, 8 LPD di Kuta Utara dan 9 LPD di Kuta Selatan.

Adapun  laporan kredit dan kredit macet 23 Lembaga Perkreditan Desa di

Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Laporan Perkembangan Kredit dan Kredit Macet LPD Kecamatan

Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan Tahun 2011 & 2012

No. Kecamatan Kredit 2011 Kredit 2012

1 Kuta 580.674.870.000 705.555.411.000
2 Kuta Utara 211.585.554.000 265.844.865.000

3 Kuta Selatan 599.844.847.000 771.122.083.000

Sumber: LP-LPD Kabupaten Badung, 2015

No. Kecamatan Kredit Macet 2011 Kredit Macet 2012

1 Kuta 5.760.680.000 6.765.914.000

2 Kuta Utara 1.865.273.000 2.076.017.000

3 Kuta Selatan 9.690.772.000 10.235.280.000

Sumber: LP-LPD Kabupaten Badung, 2015
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Untuk mengurangi kredit macet, maka diperlukan struktur pengendalian

intern yang memadai untuk mempermudah pengendalian dan pengawasan kredit

untuk dapat mewujudkan laba yang semaksimal mungkin dimana nantinya akan

memajukan Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri di masa yang akan datang serta

mengurangi kredit macet yang menjadi masalah tersendiri bagi lembaga keuangan

yang sudah berkembang pesat.

Berdasar  latar belakang diatas, penulis bermaksud meneliti tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur pengendalian intern pada pemberian kredit di

Lembaga Perkreditan Desa,  dengan mengangkat judul sebagai berikut: “Pengaruh

Independensi, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pegawai terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada

Lembaga Perkreditan Desa.”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latang belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pengaruh independensi terhadap efektivitas struktur

pengendalian intern pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa?

2) Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap efektivitas struktur

pengendalian intern pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa?

3) Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan pelatihan kerja terhadap

efektivitas struktur pengendalian intern pemberian kredit pada Lembaga

Perkreditan Desa?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas maka

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap efektivitas struktur

pengendalian intern pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa.

2) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap efektivitas

struktur pengendalian intern pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan

Desa.

3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan pelatihan kerja

terhadap efektivitas struktur pengendalian intern pemberian kredit pada

Lembaga Perkreditan Desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai penulis untuk

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah sekaligus melatih

cara berfikir secara ilmiah dalam memberikan sumbangan pemikiran. dan

juga untuk menguji dan mengetahui pengaruh independensi, pengalaman

kerja, tingkat pendidikan dan pelatihan kerja pegawai terhadap efektivitas

struktur pengendalian intern.
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2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi

pihak pengurus Lembaga Perkreditan Desa sebagai bahan pertimbangan

dalam rangka meningkatkan efektivitas  pengendalian intern.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan secara keseluruhan untuk skripsi ini terdiri dari lima bab yang

merupakan satu kesatuan yang utuh dan antar bab memiliki hubungan yang erat

dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian

Bab ini memuat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan variabel

penelitian, memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan guna

mendukung penelitian ini dan rumusan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, objek penelitian,

identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data,

populasi, sampel dan metode penentuan sampel, metode pengumpulan

data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.



11

Bab IV Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang karakteristik populasi, hasil analisis data

yang mencakup hasil perhitungan dan deskripsi hasil penelitian serta

pembahasan dari permasalahan yang ada.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini menyampaikan simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh

dari hasil analisis serta menyampaikan saran-saran sesuai dengan

simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian.


