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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi nasabah atas 

penerapan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan sistem pengendalian intern atas lingkungan pengendalian, penilaian 

risko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan  

terhadap pemberian kredit dan bagaimana sistem pengendalian intern atas 

pemberian kredit yang dapat meningkatkan efektivitas kredit pada PT. BRI 

Cabang Ponorogo. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah kredit aktif 

yang ada pada PT. BRI Cabang Ponorogo. Data yang digunakan berupa data 

primer dari PT. Bank BRI cabang Ponorogo. Populasinya adalah nasabah kredit 

aktif pada PT. Bank BRI Cabang Ponorogo, sedangkan sampel yang digunakan 

adalah 90 responden untuk nasabah kredit aktif pada PT. Bank BRI cabang 

Ponorogo.  

Metode statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. Uji 

kualitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan 

uji reliabilitas. Sedangkan untuk pengujian hipotesis pada penelitan ini 

menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini dapat 

diketahui bahwa variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 

pengendalian, informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pemberian kredit pada PT. Bank BRI cabang Ponorogo. Sedangkan variabel 

pemantauan berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit pada PT. BRI 

Cabang Ponorogo. Hasil uji koefisien determinasi sebesar 12.7% sedangkan 

sisanya 87.3% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain diluar model.  

 

Kata Kunci : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, 

informasi dan komunikasi, pemantauan dan Pemberian Kredit. 
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MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh -sungguh urusan yang lain 

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaklah kamu berharap” 

( QS. Al-Mujadallah 11) 

“Jangan hanya melihat enaknya orang yang berhasil, tapi tiru kejujuran  

dan kerja kerasnya” 

( Mario Teguh ) 

 

 

PERSEMBAHAN 

ORANG TUAKU TERCINTA 

& 

KAKAK ADIKKU  

 

Untuk doa serta nasehat yang terus di berikan tanpa mengenal waktu demi  

kesuksesan dan kebahagiaanku, serta untuk rasa cinta dan kasih sayang dalam 

kehidupan sehari-hari yang tak tergantikan serta teman-temanku yang telah 

membantuku. 
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