
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan untuk mengisi kemerdekaan

Indonesia, pemerintah telah melaksanakan program pembangunan nasional

dengan tujuan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik dalam

segi ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.

Indonesia adalah satu negara yang sedang giatnya melaksanakan

pembangunan dan harus dapat mempertahankan kestabilan ekonomi dan moneter.

Kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter dan perbankan mempunyai peranan

yang sangat penting terutama menyangkut masalah peredaran uang, persediaan

serta investasi untuk meningkatkan tabungan masyarakat. Agar pembangunan

dapat terlaksana dengan baik dan dapat berhasil harus didukung oleh sumberdana

dari masyarakat berupa tabungan yang nantinya akan disalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit melalui bank.

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat

menyimpan uang dan semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uang akan dapat

diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Sesuai

dengan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat,

maka usaha bank salah satunya memberikan kredit baik berupa uang maupun

valuta asing.

Bank pemerintah maupun bank swasta memeberikan bantuan usahakepada

masyarakat terutama pada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk kredit.
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Kredit adalah sebagai suatu persetujuan perjanjian pinjam meminjam uang

(barang dan jasa) antara seseorang atau badan hukum dengan pihak lain yang dana

pembayarannya akan dilakukan pada waktu yang akan datang.Banyaknya bank

yang memberikan bantuan modal akan sangat mendukung perkembangan dunia

usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka

pemerintah menyusun suatu undang-undang yang mengatur lembaga perbankan,

yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah

dengan UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan :

1. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kaitannya tidak

memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.

Salah satu kewajiban utama bank ialah melayani kebutuhan nasabah dan

masyarakat, dan fungsi kredit dalam berbagai bentuk pinjaman investasi untuk

memenuhi kewajiban tersebut. Dalam usaha mengatasi kelesuhan ekonomi maka

pemerintah menempuh kebijakan untuk mendorong bank-bank agar dapat

mengelolah liquiditasnya dengan lebih efisien, dan mampu menyediakan dana

lebih besar dari pemberian pinjaman dengan upaya meningkatkan kegiatan usaha

golongan lemah melalui penyeragaman persyaratan kredit.



3

Bank boleh memberikan pinjaman kepada nasabah yang dapat

mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari suatu kredit didapatkan dua

faktor yang dapat memberikan kemampuan dan keamanan. Keamanan yang

dimaksud adalah prestasi dalam bentuk uang, barang dan jasa terjamin

pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi kanyataan.

Keuntungan yang diperoleh tersebut dalam bentuk bunga yang diterima dan

diharapkan dalam pemberian kredit juga dapat mengembangkan aktivitas usaha

dari kalangan usaha.

PT. Bank Riau Kepri Kedai Kuok bergerak dibidang perbankan dengan

misi sebagai penggerak dan pendorong laju perkembangan pembangunan daerah,

mewujudkan kepedulian dan peran sertanya dalam bentuk fasilitas kredit kepada

pengusaha kecil.

Salah satu fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Kredit

Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan kredit investasi atau modal

kerja yang diberikan kepeda petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi

dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program

Pengembangan Tanaman Bahan Baku Nabita, dengan menggunakan sistem

akuntasi.

Sistem akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan-catatan, dan prosedur-

prosedur yang digunakan sedemikian rupa untuk menyediakan dan mengelolah

data keuangan yang berfungsi sebagai media kontrol bagi manajemen untuk

mendukung pengambilan keputusan bisnis. (Arfan, 2009:13)
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Dalam melaksanakan pemberian kredit berbagai pertanyaan 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 pada

kepercayaan dan banyak mengandung resiko. Oleh karena itu pengelolaannya

harus dilakukan secara profesional dengan dibantu pengawasan internal yang

ketat.

Berdasarkan pemasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik

untuk melakukan peninjauan langsung masalah pemberian kredit pada Pt. Bank

Riau Kepri Kedai Kuok dan menyajikan dalam laporan praktek kerja lapangan

dengan judul : “Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Ketahanan Pangan Dan

Energi pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Kuok”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihuraikan sebelumnya, maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “ Apakah penerapan sistem

akuntansi pemberian kredit ketahanan dan energi pada PT. Bank Riau Kepri

Kedai Kuok sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Pemberian Kredit

Ktahanan Pangan Dan Energi pada PT. Bank Riau Kepri Kedai Kuok telah sesuai

dengan prosedur yang ditetapkan.
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Manfaat penulisan penelitian adalah:

1. Bagi penulis, menambah wawasan yang lebih luas dalam menerapkan ilmu

yang diperoleh, khususnya mengenai Pemberian Kredit Ketahanan Pangan

Dan Energi yang diterapkan dalam Praktek yang nyata.

2. Bagi perusahaan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan masukan perlakuan Akuntansi Pemberian Kredit

Ketahanan Pangan Dan Energi.

3. Bagi pihak lainnya sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian

tantang perlakuan Akuntansi Pemberian Kredit Ketahanan Pangan Dan

Energi.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitianinidilakukan di lokasi obyek penelitian yaitupada PT Bank Riau

Kepri Kedai Kuok.

2. Jenis dan Sumber Data

A. Data primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk

data mentah atau belum diolah seperti dokumen atau keterangan

informasi yang di peroleh langsung dari bagian akuntansi dan staf

pada bagian persediaan perusahaan.

B. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam

bentuk yang sudah jadi berupa neraca, laporan laba rugi, persediaan,
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sejarah singkat berdirinya perusahaan serta struktur organisasi

perusahaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik yang di gunakan untuk memperoleh data adalah :

a. Observasi

Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan

observasi terhadap objek yang diteliti. Yaitu pengamatan dan

pemantauan penulis secara langsung ke lokasi objek yang berfungsi

sebagai tolak ukur yang memacu kepada sejauh mana atau bagaimana

objek yang diteliti tersebut.

b. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan

wawancara secara langsung kepada pemimpin perusahaan dan

petugas yang terlibat dalam perusahaan tersebut.

c. Perpustakaan

Sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan oleh penulis dalam

melakukan penelitianini, maka penulis membutuhkan sumber dari

buku-buku yang terkait dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua

data yang diterima dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak

yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun daftar pertanyaan
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dari pihak department penjualan dan departemen administrasi maupun

departemen keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas

maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penulisan laporan, metodologi penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan

dimana dibahastentang sejarah singkat berdiri dan

berkembangnya perusahaan, struktur organisasi, serta aktivitas

perusahaan.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian teoritis tentang

pengertian sistem, pengertian akuntansi, pengertian sistem

akuntansi, pengertian kredit, fungsi kredit, jenis kredit, unsur-

unsur kredit, tujuan pemberian kredit, proses pemberian kredit.

Selanjutnya tinjauan praktek pada PT. Bank Riau Kepri Kedai

Kuok.

BAB IV : Bab ini merupakan bagian penutup yang menguraikan tentang

kesimpulan, serta saran–saran yang dikemukakan penulis
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sebagai masukan bagi perusahaan dan bagi pihak–pihak lain

yang berkepentingan.


