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ABSTRAK 

 

ANALISIS PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM 

MENILAI KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS  

PADA PD. BPR SARIMADU BANGKINANG) 

 

Oleh: 

 

WILDA MAHERA 

 NIM. 11870321312 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meganalisisis 

bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam menilai kelayakan pemberian 

kredit (studi kasus pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang). jenis penelitian ini 

adalah kualitaf, dengan menggunakan metode deskriftif kualitaf, dan 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi, objek dalam penelitian ini adalah PD. BPR Sarimadu Bangkinang. 

Hasil yang di peroleh dalam  penelitian ini menunjukkan bahwa peran sistem 

akuntansi sudah di laksanakan dan berjalan cukup baik, namun masih ada 

beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan teori sistem informasi akuntansi 

yang ada, seperti masih belum terlaksananya secara keseluruhan prosedur 

pemberian dan penanganan kredit bermasalah karena kelalaian analis kredit 

sehingga menimbulkan peluang terjadinya kredit macet, kemudian adanya 

ranggakp tugas antara penagih kredit dan analis kredit yang mana hal ini 

seharusnya tidak terjadi karena dapat menimbulkan kecurangan, kemudian 

kurangnya pengendalian internal dalam struktur organisai di bagian bisnis yaitu 

tidak adanya yang menjabat sebagai kepala seksi funding sehingga dikhawatirkan 

dapat memperpengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan 

hasil penelitian penulis secara keseluruhan bahwa peran sistem informasi 

akuntansi pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang belum berjalan secara efektif. 

 

Kata Kunci:  Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi Dalam 

Pengendalian Internal, Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan masyarakat seringkali dapat dilihat bahwa aktifitas 

ekonomi ataupun bisnis tidak terlepas dari peran bank, bank berperan  sangat 

besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semua sektor 

usaha baik sektor industry, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa 

perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam 

mengembangkan usahanya. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Bank adalah badan 

usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang kepada 

masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran peredaran uang. Menurut Konch (2012) Bank merupakan sebagai 

lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran dana kredit mempunyai 

peran penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan 

memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. 

Melihat sejarah perbankan dari dulu sampai sekarang ini, begitu besar 

peranan perbankan dalam memajukan dan mensejahterakan perekonomian, 

hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan selalu 

membutuhkan jasa bank. Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan 

sekitarnya,tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini, 

Negara yang tidak mempunyai bank adalah Negara yang terkebelakang.  
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Mengingat pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka 

pemerintah menyusun suatu lembaga perbankan yaitu Undang- Undang 

Nomor 07 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah sebagai 

Undang- Undang No. 10 tahun 1998 Tentang perbankan, yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat banyak. 

Salah satu bank yang kegiatannya fokus pada kegiatan kredit yaitu 

Bank Perkereditan Rakyat (BPR). Dalam UU perbankan nomor 7 tahun 1992, 

disebutkan bahwa Bank Perkereditan Rakyat ( BPR) adalah lembaga keuangan 

yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan / 

atau bentuk lainnya dan menyalurkan dana. Dengan kehadiran BPR dalam 

bentuk pinjaman berasal dari tabungan dan deposito masyarakat yang 

menitipkan uangnya pada BPR. Semakin besar simpanan yang di terima BPR, 

maka akan semakin besar pula kredit yang di salurkan kepada masyarakat.  

Berdasarkan badan penelitian dan pengembangan kementrian dalam 

negeri dikutip dari medcom.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut 

terdapat perbedaan karakteristik antara bank perkereditan rakyat (BPR) 

dengan bank umum. Meski berada di bawah naungan undang- undang yang 

sama yakni UU Perbankan, namun, dalam konteks ini BPR memiliki 

keterbatasan operasional dibandingkan dengan bank umum.  

Direktur penelitian dan pengaturan BPR ayahandayani mengatakan 

salah satu perbedaan antara bank umum dengan BPR adalah tidak bisa ikut 

serta dalam sisitem pembayaran, sedangkan bank umum di perbolehkan ikut 
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serta dalam sisitem pembayaran di Indonesia. Hal ini sejalan dengan 

pembagian operasional. Perbedaan lainnya adalah kegiatan usaha BPR 

terbatas dalam hal penghimpunann dana dalam bentuk dana tetapi tidak dalam 

bentuk giro, selain itu BPR di perbolehkan menyalurkan kredit kepada 

masyarakat. Kemudian BPR tidak dapat memberikan kegiatan atau memiliki 

kantor cabang yang berbentuk syariah, jika iya konvensional maka tidak bisa 

memiliki kantor cabang syariah, begitu juga sebaliknya.  

Menurut budisusanto (2013: 111) legiatan- kegitan usaha yang dapat 

dilakukan BPR adalah: 

a. Menghimpun dana yang bersumber dari mayarakat, dalam bentuk 

tabungan, simpanan berupa debosito berjangka dan/ atau bentuk lainnya 

yang di persamakan dengan itu. 

b. Memberi kredit 

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip 

syariatsesuai peraturan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), 

tabungan dan/ atau deposito berjangka pada bank lain. 

Salah satu tugas BPR yaitu menyalurkan kredit kepada masyarakat, 

baik perorangan maupun badan usaha. Menurut Khasmir (2012) Kredit berasal 

dari bahasa yunani credere yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin 

credium yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Bank percaya bahwa kredit 

telah diberikan kepada debitur akan dapat kembali di kemudian hari, sebelum 

jatuh tempo dan perjanjian yang lain. Kredit merupakan semua jenis pinjaman 

mesti di bayar kembali berasama bunga dan biaya lainya oleh peminjam sesuai 

dengan kesepakatan yang telah di sepakati antar pihak bank dan peminjam.  
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PD. BPR Sarimadu Bangkinang adalah salah satu lembaga keuangan 

yang di harapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan 

di salurkan untuk kepentingan masyarakat.dalam hal ini PD. BPR Sarimadu 

Bangkinang memberikan pelayanan kredit dan fasilitas yang di butuhkan oleh 

masyarakat. 

PD. BPR Sarimadu Bangkinang dari segi pandangan dan pengamatan 

penulis telah dapat berkembang sebagai lembaga keuangan yang dapat 

membantu masyarakat dalam mewujudkan usahanya. PD. BPR Sarimadu 

Bangkinang dengan misi dan fungsinya adalah sebagai penggerak dan 

pendorong laju perkembangan pembangunan daerah, mewujudkan kepedulian 

dalam bentuk pemberian kredit. 

Untuk meningkatkan dan membantu masyarakat di kabupaten Kampar 

PD. BPR Sarimadu Bangkinang dapat membantu dan meningkatkan 

perekonomian masyarakat di kabupaten Kampar dengan medukung kegiatan 

perekonomian masyarakat salah satunya dalam hal perkreditan. Dengan 

demikian perekonomian masyarakat dapat berkembang dan tumbuh dengan 

baik. 

Untuk menjalankan kegiatan perkereditan dengan baik PD. BPR 

Sarimadu Bangkinang memerlukan peran sistem informasi akuntansi dengan 

baik, untuk memperoleh keefektifan dari sistem informasi akuntansi dalam 

menilai kelayakan pemberian kredit, peran pengendalian internal tidak dapat 

di pisahkan dalam sistem informasi akuntansi tersebut. Menilai kelayakan 

pemberian kredit harus di dasarkan dengan prosedur dan ketentuan yang sudah 

di tetapkan, dalam pemberian kredit bank harus yakin bahwa kredit yang di 
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berikan dapat di kembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat 

oleh pihak bank dan calon debitur sesuai dengan undang perbankan pasal 8. 

Sebuah sistem dibuat untuk mengkoordinasikan komponen agar 

mencapai tujuan yang di inginkan. Menurut (Susanto, 2013)  sistem informasi 

akuntansi merupakan kumpulan (integrasi dari sub-sub sistem/ komponen baik 

fisik maupun non fisik) yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama 

lain untuk mengelolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan 

menjadi informasi keuangan.  

Namun ada beberapa hal yang menurut penulis sangat menarik untuk 

di bahas berdasarkan data  riset yang penulis dapatkan, yaitu:  

Yang pertama, Sistem informasi akuntansi tidak dapat terlepas dari 

yang namnaya pegendalian internal, dan menurut Kumaat (2011:16), kerangka 

pengendalian internal pada poin yang ke dua yaitu Prosedur pengendalian 

ditetapkan untuk standarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya 

tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi keterbatasan serta 

kesalahan. Pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang terdapat permasalahan pada 

daftar kolektibiliti kredit kurang lancar meningkat pada tahun 2020 , dan 

faktor internal dari masalah ini adalah yakni pada saat melakukan penilaian 

pemberian kredit kurang memperhatiakan prinsip 5c dan tidak adanya analisis 

ulang terhadap kredit yang bermasalah, dan tidak adanya bukti penagihan 

secara konkrit yang dapat di arsipkan sebagai bukti, kemudian tidak adanya 

bukti daftar kunjungan serta laporan kronolgis masing- masing debitur kredit 

bermasalah, yang seharusnya ada dan terlaksana sebagaimana tugas dan 

tanggung jawab petugas penagihan yang di tetapkan pada struktur organisasi 



6 

 

 

pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang, untuk mengatasi kredit bermasalah. 

Berikut adalah prosedur dan flowchart  sistem pemberian dan penanganan 

kredit pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang. 

Gambar 1.1   

Flowcart Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit   

PD. BPR Sarimadu Bangkinang 

 
Sumber PD. BPR Sarimadu Bangkinang 

Keterangan: 

ADK : Administrasi Delegasi Kredit  

APK : Aplikasi permohonan kredit 

LAK : Laporan Analisa Keuangan 

SPK : Surat Persetujuan Kredit 

PK : Perjanjian Kredit 

AO : Account officer 
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Gambar 1.2  

Flowcart Penanganan Kredit Bermasalah pada   

PD. BPR Sarimadu Bangkinang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PD BPR Sarimadu Bangkinang 

Berdasarkan data yang di berikan oleh pihak ADM kredit PD BPR 

Sarimadu Bangkinang bahwa adanya kredit bermasalah dalam tiga tahun 

terakhir. Hal ini dapat di lihat dari rekapitulasi kolektibiliti pinjaman  per 31 

Desember 2018- 31 desember 2020. 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Kolektibiliti Kredit  

Tahun  2018-2020 

 

Tahun Lancar 
Kurang 

Lancar 
Diragukan Macet 

Lainnya/ D.P 

Khusus 
Total 

2018 736,065,864,32 385,881,902,00 301,552,806,24 1,060,756,770,25  2,484,257,342,81 

2019 159,022,523,09 553,665,970,11 157,970,196,00 331,351,094,00 1,962, 276,378,99 3,164, 286,162,19 

2020 170,162,298,55 462,532,711,91 32,984,803,75 213,528,987,20 2,746,220,863,96 3,625,429,665,37 

Sumber: PD. BPR Sarimadu Bangkinang 

1. Toleransi 

jangka waktu 

2.Pelaksanaan penagihan / 
penyelesaian kredit 

bermasalah 

3.Surat menyurat 

4.Kronologis kreditur 

bermasalah  

5.Penilaian ulang 

jaminan kredit 

bermasalah 

6.Potensial loss 

& perkiraan 

biaya 
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Untuk mengetahui tingkat kredit yang di salurkan maka adanya 

ukuran- ukuran tertentu atau keriteria dalam penggolongan kredit. menurut 

khasmir (2014:107) ada 5 tingkatan kualitas kredit sebagaimana yang penulis 

cantumkan pada pembahasan penggolongan kredit. ini menjadi acuan bahwa 

kredit tersebut dapat di golongkan sesuai dengan tingkatan kredit, yaitu lancar, 

kurang lancar, diragukan, macet dan dalam perhatian khusus/ atau lainnya. 

Masalah yang kedua, Menurut mulyadi (2016:30) unsur-unsur system 

pengendalian intern salah satunya adalah struktur organisasi yang memisahkan 

tanggung jawab fungsional secara tegas. Berdasarkan data yang penulis 

peroleh, pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang tidak adanya pemisahan tugas 

antara analis kredit dengan penagih kredit. dengan adanya nama dan tanda 

tangan petugas yang sama di slip penyetoran dan analisis kredit. Hal ini dapat 

membuktikan bahwa tidak adanya pemisahan tugas antara penagih kredit 

dengan analis kredit pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang. 

Sehingga hal ini di khawatirkan dapat menyebabkan fraud/kecurangan 

dalam perusahaan, seperti penggelapan dana atau kesalahan dalam pencatatan 

hal ini bisa merugikan perusahaan. Dengan ada nya kecurangan tersebut akan 

berdampak pada sistem informasi akuntansi yang dikarnakan manupulasi  data, 

penggelapan dana, kesalahan pencatatan dan penyalahgunaan jabatan. Dalam 

hal ini sistem informasi akuntansi sangat penting untuk mencegah, 

mendeteksi, dan menyelidiki kecurangan (fraud). Penggunaan  sistem 

informasi akuntansi akan sangat membantu dalam pengendalian internal 

karena semua pembagian pengendalian atau tanggung jawab akan terstruktur 

dengan baik dan jelas dalam sistem yang telah terintegrasi. 
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Masalah yang ketiga, Menurut Mardi (2011:59) Pengendalian internal 

adalah suatu sistem yang melingkupi struktur organisasi beserta semua 

mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh 

harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan. Dalam arti sempit, 

pengawasan intern merupakan pengecekan penjumlahan mendatar 

(crossfooting) maupun penjumlahan menurun (footing). Dalam artian luas, 

pengawasan intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi 

semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan..  

Namun berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa dalam struktur 

organisasi bisnis PD. BPR Sarimadu Bangkinang tidak adanya kepala seksi 

funding, hal ini tentu saja hal ini di khawatirkan dapat mempengaruhi kegiatan 

peusahaan dalam mencapai tujuannya, yang mana pengawasan intern itu 

meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang 

dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk 

menjaga keamanan harta perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data 

akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya 

kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu 
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Gambar 1.3 

Stuktur Organisasi Bagian Bisnis  

PD. BPR Sarimadu Bangkinang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PD. BPR Sarimadu Bangkinang 

Dari beberapa fenomena yang penulis temukan, penulis ingin 

mengangkat tema dari penelitian ini dengan judul: ANALISIS PERAN 

SISTEM INFORMASI AKUNTASI DALAM MENILAI KELAYAKAN 

PEMBERIAN KREDIT  (STUDI KASUS PADA PD BPR SARIMADU 

BANGKINANG). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam pemberian kelayakan 

kredit pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang? 

2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi pada PD BPR Sarimadu 

Bangkinang sudah efektif dan efisien. 

Kepala bagian bisnis 

TONI NURMAN, SE 

Kepala Seksi Landing 

MARDAILIS, ST 

 

Kepala Seksi Funding 

 

Kepala Adm Kredit 

HELFI ADEKA 

PUTRA ,SE 

Kepala Kantor Kas 

RAHMA DIYANI 

FITRI, SE 

Kepala seksi remedial 

ALIR RIDHO S.Pdi 

 

 

Kepala Kas Dan 

Pelayanan 

MITRA ASRIDA, SE 



11 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk menganalisis peran sistem informasi akuntansi dalam menilai 

kelayakan pemberian kredit pada PD. BPR sarimadu bangkinang, dan 

menganalisis keefektifan sisitem informasi akuntansi pengendalian internal 

pada PD. BPR Sarimadu Bangkinang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis untuk menambah ilmu dan wawasan meneganai sistem 

pemberian kredit 

2. Bagi pihak PD. BPR Sarimadu Bangkinang merupakan sumbangan 

pemikiran dari hasil penelitian penulis untuk di jadikan gambaran agar 

perusahaan lebih baik kedepannya dalam hal pemberian kredit. 

3. Bagi pihak lain atau pembaca merupakan informasi dan bisa di jadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bab pertama yang berisi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang teori- teori penunjang dan penelitian- 

penelitian terdahulu berhubungan dengan penelitian yang di 

jadikan sebgai acuan dalam penelitian   
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BAB III  :  METODE PENELITIAN  

  Bab ini membahas mengenai objek dari penelitian, jenis 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang hasil analis keseluruhan dari penelitian  

Dan pembahasan. 

BAB V  :  PENUTUP  

  Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah 

di lakukan, berbagai keterbatasan dalam penelitian yang di 

lakukan serta saran yang berguna bagi berbagai pihak yang 

bersangkutan atau berkepentingan dengan penelitian ini 
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Suatu sistem melingkupi struktur dan proses, dimana struktur 

membicarakan elemen-elemen atau unsur yang membentuk sistem itu sendiri. 

Sedangkan proses membicarakan cara kerja/prosedur dari setiap elemen secara 

berurutan teratur, dan sistematis. Sistem merupakan suatu kesatuan yang 

berdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Beberapa bagian sistem 

mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dan berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya Sistem Informasi Akuntansi tersebut 

diharapkan informasi yang dihasilkan lebih berkualitas sesuai dengan 

kebutuhan dari para pemakai informasi. 

Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu 

dengan lainnya, yang berfungsi bersamasama untuk mencapai tujuan tertentu 

(Mulyadi 2016:1). Sedangkan Sistem menurut Romney Marshal R. & Paul 

John Steinbart (2015:3). Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih 

komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih 

kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Hal serupa di sampaikan oleh 

Azhar Susanto (2013:22) Sistem merupakan kumpulan atau group dari sub 

sistem, komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling 
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berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu 

tujuan tertentu 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang 

lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok 

perusahaan. 

Adapun karakteristik sistem menurut Japerson Hutahapean, (2014:3) 

adalah    sebagai berikut: 

1) Komponen 

Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi 

dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan. Komponen sistem 

dapat berupa sub sistem atau bagian-bagian dari sistem 

2) Batasan sistem (boundary) 

Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya 

atau dengan lingkungan luar dinamakan dengan batasan sistem. Batasan 

sistem ini memungkinkan sistem dipandang sebagai satu kesatuan dan 

juga menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 

3) Lingkungan luar sistem (environment) 

Apapun yang berada di luar batas dari sistem dan mempengaruhi 

sistem tersebut dinamakan dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan 

luar yang bersifat menguntungkan wajib dipelihara dan yang merugikan 

harus  dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan sistem. 
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4) Penghubung sistem (interface) 

Media penghubung diperlukan untuk mengalirkan sumber-sumber 

daya dari sub sistem ke sub sistem lain nya dinamakan dengan 

penghubung sistem. 

5) Masukkan sistem (input) 

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dinamakan dengan 

masukan sistem (input) dapat berupa perawatan dan masukan sinyal. 

Perawatan ini berfungsi agar sistem dapat beroperasi dan masukan sinyal 

adalah energi yang diproses untuk 

6) Menghasilkan keluaran (output). 

Keluaran sistem (output) Hasil dari energi yang telah diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dinamakan dengan 

keluaran sistem (output). Informasi merupakan contoh keluaran sistem. 

7) Pengolah sistem 

Untuk mengolah masukan menjadi keluaran diperlukan suatu 

pengolah yang dinamakan dengan pengolah sistem. 

8) Sasaran sistem 

Sistem pasti memiliki tujuan atau sasaran yang sangat menentukan 

input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang dihasilkan. 

 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Menurut Anggraeni dan Irviani (2017: 13) menjelaskan bahwa 

informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang di organisasi atau diolah 

dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. 



16 

 

 

Menurut krismaji (2015: 4) informasi adalah data yang sudah di 

organisasikan dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. Menurut Hall (2010 

:14) Informasi adalah data yang di prosese dan pemakai melakukan suatu 

tindakan yang dapat ia lakukan atau tiadak di lakukan.  

Menurut Romney dan steinbart (2015: 4) Informasi adalah data yang 

telah di kelola dan di proses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses 

pengambilan keputusan. 

Ada beberapa karakteristik bahwa informasi itu dapat dikatakan 

berkualitas menurut gelinas dan dull (2012: 19) yaitu: 

1. Effectivieness 

Yaitu berkaitan dengan informasi yang relefan dan berkaitan 

dengan proses bisnis yang di sampaikan dengan tepat waktu, benar, 

konsisten, dan dapat di gunakan. 

2. Efficiency  

Yaitu informasi yang di berikan melalui penyediaan informasi 

secara optimal terhdap penggunaan sumber daya. 

3. Confidentiality  

Yaitu karakteristik informasi yang berkaitan dengan keakuratan 

dan kelengkapan informasi serta validitasnya sesuai dengan nilai- nilai 

bisnis dan harapan. 

4. Integrity  

Yaitu karakteristik informasi yang berkaitan dengan perlindungan 

terhadap informasi yang sensitive dari prngungkapannyang tidak sah. 
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5. Availability  

Yaitu karakter informasi yang berkaitan dengan informasi yang 

tersedia pada saat di perlukan oleh proses bisnis baik sekarang, maupun di 

masa mendatang, hal ini juga menyangkut perlindungan sumber daya yang 

di perlukan dan kemampuan yang terkait. 

6. Compliance  

Yaitu karakteristik informasi yang berkaitan dengan mematuhi 

peraturan dan perjanjian kontrak dimana proses bisnis merupakan subjek 

nya berupa keriteria bisnis secara internal maupun eksternal. 

7. Reability  

Yaitu karakteristik informasi yang berkaitan dengan penyediaan 

informasi yang tepat bagi manajeman untuk mengoperasikan entitas 

menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan. 

2.1.3 Pengertian Akuntansi 

Menurut American Institude Of Certified Public Accounting (AICPA)  

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran 

transaksi keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk 

penafsiran atas hasil- hasilnya 

Menurut Rudianto (2012 : 4) Akuntansi adalah sistem informasi yang 

menghasilkan informasi keuangan kepada pihak- pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan  

Sedangkan menurut Soemarso (2013 : 3)  Akuntansi adalah proses 

mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 
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memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi 

mereka yang menggunakan informasi tersebut. 

Akuntansi menurut pandangan islam, akuntansi di kenal dengan istilah al- 

muhasabah, apabila kita pelajari sejarah islam disemananjung arab dibawah 

pimpinan rasulullah SAW dan terbentuknya daulah islamiah di madinah yang 

kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin undang-undang akuntansi 

yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, 

akunansi wakaf, hak-hak perlarangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran 

Negara, Allah berfirman dalam  Surah Al - Baqarah (2:282)  

                               

                               

                                   

                                 

                                   

                                    

                             

                             

                             

                              

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
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mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua 

orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada 

dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik 

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah 

itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis 

dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang 

demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 

pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; 

dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

Surah albaqarah ayat 282 ini merupakan ayat terpanjang dalam 

alquran yang di tujukan untuk kewajiban menulis hutang piutang, menurut 

penafsiran quraish sihab dalam tafsir almisbah bahwa ayat inilah yang 

terpanjang dalam alquran dan dikenal para ulama dengan ayat almudayanah 

(ayat- hutang piutang). Menurut quraish shihab (tafsir almisbah: 730) ayat ini 

di mulai dengan seruan Allah SWT. Kepada kaum yang beriman, hai orang- 

orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.  

Perintah ayat ini ditujukan kepada orang- orang yang beriman, tetapi 

yang di maksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang- piutang, 

bahkan secara lebih khususu di tujukan kepada orang yang berhutang, agar 
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yang memberi piutang mererasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena 

menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat di anjurkan, walau 

kreditor tidak memintanya. 

Dan Menutut Hamka (Tafsir Al Azhar: vol 11)  menjelaskan bahwa 

ayat ini memerintahkan supaya perjanjian- perjanjian yang di perbuat dengan 

persetujuan kedua belah pihak itu di tuliskan dengan terang oleh penulis yang 

pandai dan bertanggung jawab.  Penjelasan “ wahai orang- orang yang 

beriman, apabila kamu mengadakan suatu peerikatan hutang- piutang buat 

di penuhi di suatu masa tertentu maka tuliskanlah dia”  perhatiakan lah 

tujuan ayat, yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada allah SWT, 

supaya hutang piutang di tulis, itulah dia yang berbuat sesuatu “pekerjaan 

karena allah”, karena perintah allah dilaksanakan. 

Asbabunnuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada seorang 

laki- laki ingin mencari saksi di kalangan orang banyak, untuk meminta 

persaksian mereka, namum tidak ada seorangpun yang bersedia.  

Sehubungan dengan itu maka Allah SWT. Menurunkan surah 

albaqarah ayat 282 sebagai bentuk perintah apababila mereka utang-piutang 

ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah di tulis perjanjian 

dan mendatangkan saksi, hal ini supaya tidak terjadi nsengketa di masa yang 

akan datang. 

2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan 

(integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun nonfisik yang 
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saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk 

mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi 

informasi keuangan Azhar Susanto (2017:80).  

Menurut Romney dan Steinbart (2015:10), Sistem informasi akuntansi 

adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan 

dan mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi untuk pengambilan 

keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur dan instruksi data perangkat 

lunak, infrastruktur teknologi informasi serta pengendalian internal dan ukuran 

keamanan. 

2.2.1 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Susanto (2013) unsur- unsur sistem informasi akuntansi ada 

5, yaitu: 

1. Sumber daya manusia (SDM) 

Sumber daya manusia merupakan potensi manusia atas perannya 

dalam pelaksanaan suatu sistem. 

2. Alat  

Merupakan semua sarana dan prasarana yang digunakan dalam 

menjalankan pelaksanaan suatu sistem informasi di dalam suatu 

perusahaan. 

3. Metode  

Metode terdiri dari: 
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a. Organisasi, merupakan pertanggung jawaban dari bagian- bagian yang 

terlibat dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi dalam suatu 

perusahaan. 

b. Prosedur, merupakan suatu uraian-uraian akuntansi dari suatu 

perkerjaan tata usaha yang biasanya melibatkan beberapa petugas yang 

diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi 

yang berulang- ulang dari suatu perusahaan. 

c. Formulir, murupakan alat bantu berupa daftar isisan yang berfungsi 

sebagai alat bantu atas terjadinya transaksi. 

4. Pencatatan 

Merupakan pengumpulan dan pengelompokan data akuntansi yang 

biasanya di catat dalam suatu buku catatan untuk memudahkan proses 

penggolongan data selanjutnya. Buku catatan tersebut yaitu jurnal yang 

merupakan buku catatan pertama dan dan buku besa merupakan catatan 

akhir. 

5. Laporan 

Merupakan output dari suatu sistem penggolongan data akuntansi 

yang telah melibatkan koordinasi manusia, alat dan metode dalam suatu 

perusahaan. 

2.2.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut mulyadi (2013) ada 4 tujuan sistem informasi akuntansi, 

yaitu: 
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1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi jika perushaan abru di dirikan 

atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengn usaha 

yang di jalankan selama ini. 

2. Untuk memperbaiku informasi yang di hasilkan oleh sistem yang sudah 

ada. Adakalanya sistem informasi akuntansi yang berlaku tidak dapat 

memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan 

penyajian, maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini 

kemungkinan di sebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga 

menurut sistem akuntansi untuk penyajiannya dengan struktur informasi 

lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan managemen. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 

akuntansi merupakan alat pertanggung jawaban suatu organisasi. 

Pengembangan sistem informasi akuntansi seringkali di tujukan untuk 

memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga 

pertanggung jawaban terhadap pengguna kekayaan dilaksanakan dengan 

baik. Pengembangan sistem akuntansi dapat pula ditunjukkan untuk 

memperbaiki pengecekan internal agar informasi yang di hasilkan oleh 

sistem dapat dipercaya. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi seringkali di tujukan untuk 

menghemat biaya. Informasi merupakan barang ekonomis, untuk 

memperolehnya di perlukan pengorbanan sumber ekonomi lain. 
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2.3 Pengendalian Internal 

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai, tanpa adanya pengendalian internal tujuan 

perusahaan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Semakin besar suatu 

perusahaan semakin penting pula pengendalian internal dalam perusahaan 

tersebut. 

Menurut Romney dan Steinbart (2015:226), pengertian Pengendalian 

internal adalah sebuah proses yang menyebar ke seluruh aktivitas 

pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas 

manajemen dimana pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai 

untuk tujuan pengendalian berupa mengamankan aset, mengelola catatan 

secara detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan 

wajar, memberikan informasi yang akurat dan reliabel, menyiapkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mendorong dan 

memperbaiki efisiensi  operasional. Sedangkan menurut Menurut Azhar 

Susanto (2013:95) pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manjemen dan karyawan yang 

dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan 

organisaisi akan dapat dicapai melalui : 

1. Efisiensi dan efektivitas operasi 

2. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya 

3. Ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku 
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Menurut Mardi (2011:59) Pengendalian internal adalah suatu sistem 

yang melingkupi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-

ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan 

organisasi dari berbagai arah. Dalam menjalankan perannya yaitu menjaga 

kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

keuangan, sistem pengawasan intern pada suatu perusahaan sangat 

mempengaruhi terhadap kelayakan laporan keuangan yang di sajikan. Oleh 

karena itu, sistem pengendalian intern yang terdapat dalam suatu badan atau 

perusahaan sangat menentukan sekali dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

merupakan proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian 

perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen dan 

melingkupi struktur organisasi beserta semua mekanisme. 

2.3.2 Unsur- unsur Sistem Pengendalian Internal 

Unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:30) 

adalah sebagai berikut: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian 

tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan fungsi operasi 

yang memilih wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan harus 

terpisah dari fungsi akuntansi yang memiliki wewenang untuk mencatat 
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peristiwa keuangan perusahaan. 

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatat yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam 

organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat 

yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya sistem yang 

mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi. 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh fungsi setiap 

perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (suprised audit). Hal ini akan mendorong 

karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 

satu orang atau satu unit organisani, tanpa ada campur tangan dari 

orang atau satu unit organisasi lain. 

d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan 

secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka 

dapat dihindari. 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Selama cuti, 
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jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh 

pejabat ini, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen 

yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang 

menggantikan untuk sementara tersebut. 

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 

catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 

ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus 

diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik 

dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut 

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas 

unsur-unsur sistem pengendalian yang lain. Unit organisasi ini disebut 

satuan pengawas intern atau staf pemeriksaan intern. Adanya satuan 

pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektifitas unsur- 

unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan 

terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan 

keandalannya 

h. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otoritas dan 

prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk 

mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada 

manusia yang melaksanakannya. 

2.3.3 Komponen Pengendalian Internal 

Menurut Kumaat (2011:16), sejalan dengan waktu, semakin didasari 
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adanya berbagai faktor yang masih perlu diartikulasikan lebih jauh, seperti 

faktor manusia yang saling berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang 

membentuk tata nilai perusahaan, adanya riskiko intrinsik atau risiko potensial 

yang kurang terbaca pada historical/current data, dan kelemahan-kelemahan 

komunikasi internal. Jadi, sejak tahun 1992 COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission) memperkenalkan 

kerangka pengendalian yang terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut: 

1) Lingkungan pengendalian   

Lingkungan pengendalian melingkupi sikap para manajemen dan 

karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. 

2) Penilaian risiko 

Semua organisasi menghadapi risiko, yaitu dalam kondisi apapun 

yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang 

berkaitan dengan bisnis maupun non bisnis. 

3) Prosedur pengendalian 

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standarisasi proses kerja, 

sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau 

mendeteksi keterbatasan serta kesalahan. 

4) Pemantauan 

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan 

menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. 

Pengendalian internal dapat di monitor secara efektif melalui penilaian 

khusus atau sejalan dengan manajemen. 
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5) Informasi dan komunikasi 

Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting 

dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan 

diperlukan oleh manajemen, untuk pedoman operasi dan menjamin 

ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku 

pada perusahaan. 

 

2.4 Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengendalian Internal 

Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari 

pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, 

penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh 

manajemen, untuk pedoman operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan 

hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. 

Organisasi bisnis menggunakan akuntansi sebagai bahasa untuk 

memperlancar kegiatan operasional, membuat keputusan bisnis, maupun untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas manajer. Akuntansi juga lazim 

digunakan untuk membandingkan prestasi kerja suatu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Oleh karena itu perusahaan menggunakan akuntansi 

sebagai bahasa bisnis (Accounting is the business language). Singkat kata, 

akuntansi ada di mana mana dan bermanfaat dalam kehidupan sehari- hari 

baik bagi individu maupun bagi organisasi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

menghadapi berbagai ancaman. Ancaman- ancaman itu antara lain berupa: 

1. Kehancuran karena bencana alam dan politik seperti: kebakaran dan cuaca 
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terlau panas, banjir, gempa bumi, badai angina serta peperangan. 

2. Kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti: 

kegagalan hardware, kesalahan atau kerusakan software, kegagalan sistem 

operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, dan kesalahan pengiriman data 

yang tidak terdeteksi. 

3. Tindakan yang disengaja antara lain: kecelakaan yang disebabkan oleh 

kesalahan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan, personil yang tidak diawasi atau dilatih dengan baik, 

penghapusan data karena tidak sengaja, hilang atau salah letak data, 

kesalahan pada logika sistem, sistem tidak memenuhi kebutuhan 

organisasi atau tidak mampu menangani tugas yang diberikan. 

4. Tindakan segaja antara lain: sabotase, penipuan melalui computer, 

pencurian. 

Ancaman-ancaman itu cenderung terus berkembang dan berpotensi 

merusak atau bahkan menghacurkan Sistem Informasi Akuntansi secara 

keseluruhan.Maka dari itu diperlukan perlindungan bagi Sistem Informasi 

Akuntansi yang disebut dengan sistem pengendalian internal. 

Sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab manajemen 

sebuah organisasi. Tanggung jawab manajemen meliputi pembuatan dan 

pemeliharaannya. Sistem pengendalian internal harus dibuat secara memadai, 

artinya harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang menggunakannya. 

Organisasi yang tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang memadai 

menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan organisasi tersebut. Manajemen memiliki tanggung jawab 
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menyediakan informasi yang handal bagi para pemegang saham, investor, 

kreditor, dan semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi yang 

dipimpinnya. Sistem pengendalian internal dinilai penting karena banyak 

manajemen yang tidak selalu memenuhi tanggungjawabnya secara benar. 

Dewasa ini hampir seluruh organisasi telah menggunakan komputer 

dalam pengolahan datanya. Penggunaan komputer lebih memudahkan dan 

mempercepat hampir seluruh aspek pekerjaan di dalam organisasi. Tanpa 

dukungan sistem pengendalian intern yang memadai sistem informasi 

akuntansi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang handal untuk 

pengambilan keputusan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada 

sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-

hal yang tidak diinginkan. Sistem pengendalian intern juga dapat digunakan 

untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga dapat dikoreksi. 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan. Dalam arti sempit, 

pengawasan intern merupakan pengecekan penjumlahan mendatar 

(crossfooting) maupun penjumlahan menurun (footing).  

Dalam artian luas, pengawasan intern tidak hanya meliputi pekerjaan 

pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk 

mengadakan pengawasan. Pengawasan intern itu meliputi struktur organisasi 

dan semua cara-cara serta alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam 

perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta perusahaan, 
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memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di 

dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang 

telah ditetapkan lebih dahulu. 

2.4.1 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2010:178), rincian tujuan sistem akuntansi 

pengendalian intern adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga kekayaan perusahaan 

a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang 

telah ditetapkan. 

b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan 

dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

a. Pelaksanaan transaksi melalui sitem otorisasi yang telah ditetapkan. 

b. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi Tujuan 

tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut : 

1) Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi 

yang telah diterapkan : 

a) Pembatasan akses langsung terhadap kekayaan 

b) Pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaan 

2) Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat 

dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada: 

a) Pembandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan 

kekayaan yang sesungguhnya ada. 

b) Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang  diselenggarakan 
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3) Pelaksanaan transaksi oleh melalui sistem otorisasi yang teah 

ditetapkan: 

a) Pemberian otorisasi oleh pejabata yang berwenang. 

b) Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan 

oleh pejabat yang berwenang. 

 

2.5 Pengertian Kredit  

Berdasarkan UU. No.10 tahun 1998, kredit adalah suatu penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakan  pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Menurut Maryanto ( 2011 : 73)  kata kredit berasal dari kata credeo 

yang artinya adalah Percaya. Pemebrian kredit kepada debitur berdasarkan 

atas kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang di berikan kepada debitur 

dapat dikembalikan di kemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai 

dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit ( pokok pinjaman, bunga 

pinjaman, jangka waktu kredit, tanggal jatuh tempo dan lain- lain).  

Sedangkan menurut Khasmir (2014: 86) Kredit berasal dari bahasa 

latin ‘‘credere’’  yang artinya percaya. Maksudnya adalah pemberi kredit 

percaya kepada penerima kredit yang di salurkannya pasti akan di kembalikan 

sesuai perjanjian yang di sepakati bersama.  

2.5.1 Unsur- Unsur Kredit 
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Dari definisi di atas ada 4 unsur – unsur kredit menurut khasmir (2014: 

86) adalah:  

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang 

di berikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar- benar di terima 

kembali di masa tertentu di masa dating. 

2. Kesepakatan, di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan sipenerima kredit. 

Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian di mana masing- 

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing- masing. 

3. Jangka waktu yang di berikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati. 

Jangka waktu tersebut dapat berbrntuk jangka pendek, jangka menengah 

atau jangka panjang. 

4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengambilan akan menyebabkan 

suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang 

suatu kredit semakin besar risikonya begitu pila sebaliknya. Risikoini 

menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah 

yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. 

5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebutyang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk 

bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bunga. 

Menurut maryanto (2011:78) leanding ofificer harus memahami dan 

menguasai unsur kredit, agar sesuai dengan kebutuhan debitur, baik itu jenis 

fasilitas, jangka waktu dan unsur lainnya, yaitu: 
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1. Golongan Debitur 

a. perorangan, dimana nama debitur atas nama pribadi bukan 

perusahaaan. seluruh kewajiban merupakan tanggung jawab pribadi 

perorangan.  

b. Perusahaaan badan usaha (PT/CV), nama debitur yang di gunakan 

adalah nama perusahaaan yang mempunyai badan usaha. Seluruh 

kewajiban dan tanggung jawab perseroan yang di dalamnya terdiri dari 

bebrapa pemegang saham (shere holder) dan beberapa pengurus 

(komisaris dan direksi). 

2. Pekerjaaan  

a. Wiraswasta/ pengusaha,  

Boleh mengajukan semua jenis kredit 

b. Karyawan  

 Hanya boleh mengajukan kreit yang bersifat consumer, kredit 

kepemilikan rumah (KPR), kredit kepemilikan mobil (KPM), credit 

card (CC), kredit serbaguna. 

3. Jenis Penggunaan Kredit 

a. Krdit Modal Kerja 

Merupakan kredit yang membutuhkan untuk di biayai 

kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Misalnya piutang dagang. 

b. Kredit investasi, 
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 Merupakan kredit yang di butuhkan untuk membiayai 

pembelian mesin, bangunan kantor, pabrik, kenderaan perusahaan, 

relokasi, diverifikasi produk, ekspansi, modernisasi, dan lain-lain. 

c. Kredit consumer,  

Merupakan kredit yang di butuhkan untuk membiayai 

kebutuhan consumer, misalnya pembelian rumah tinggal, kenderaan 

pribadi, kartu kredit, dan lainnya. 

d. Bank garansi,  

Merupakan fasilitas yang di terbitkan oleh bank atas 

permintaaan debitur untuk menjamin pihak lain apaila debitur cedera 

janji. 

e. Lain- lain 

Merupakan fasilitas yang di luar dari jenis penggunaan kredit. 

4. Jangka Waktu Kredit 

a. Kredit jangka pendek 

Yaitu kredit yang mempunyai jatuh tempo < 1 tahun (sampai 

dengan 1 tahun) 

b. Kredit jangka panjang 

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jatuh 

tempo di atas satu tahun 

5. Sifat Pencairan Dana 

a. Kredit langsung (direct loan) 
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Merupakan kredit yang digunakan dan di cairkan secara 

langsung di saat yang bersamaan sudah efektif menjadi hutang debitur 

kepada pihak bank. Plafon yang di setujuai dapat langsung di tarik oleh 

debitur 

b. Kredit tidak langsung (non direct loan) 

Merupakan kredit yang tidak dapat di tarik secara langsung. 

Hanya bersifat sebagai penjaminan kepada pihak ketiga, misalnya 

yaitu bank garansi. 

6. Sifat Perpanjangan 

a. Dapat di perpanjang (revolving) 

Yaitu kredit yang dapat di perbarui kembali atau dapat di 

perpanjang setalah jatuh tempo. Misalnya kredit rekening Koran 

(KRK) 

b. Tidak dapat di perbarui (non revolving) 

Yaitu kredit yang tidk dapat di perbarui kembali atau tidak 

dapat di perpanjang. Misalnya kredit angsuran berjangka ( KAB), 

kredit pemilikan rumah (KPR) dan yang lainnya. 

7. Sektor Ekonomi 

Ada beberapa sektor ekonomi yang di bagi menjadi jenis usaha 

berdasarkan sandi BI yang di keluarkan oleh bank Indonesia, yaitu: 

a. Pertanian 

b. Pertambangan 

c. Perindustrian 
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d. Listrik, gas dan air 

e. Konstruksi 

f. Perdagangan, restoran, hotel 

g. Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi 

h. Jasa- jasa dunia usaha 

i. Jasa- jasa sosial/ masyarakat 

j. Lain- lain. 

8. Jaminan 

a. Jaminan tidak bergerak 

Yaitu tanah kosong dan tanah & bangunan 

b. Barang bergerak 

Yaitu mobil, motor dan mesin 

c. Personal gruantee /corporate gruantee 

Yaitu jaminan yang tidak berupa fisik, tetapi jaminannya berupa 

surat perjanjian dan surat pernyataan pertanggungjawaban seseorang atas 

kewajiban debitur kepda bank apanila debitur mengalami maslah pinjaman 

atau tidak dapat membayarnya. 

9. Klasifikasi Jaminan 

Klasifikasi jaminan berdasarkan tingkat kemudahan dalam 

penjualannya , yaitu: 

a. Utama  

Merupakan jaminan yang paling mudah untuk di jual, misalnya, 

tanah, tanah & bangunan di pusat kota, emas batangan, dan deposito  

b. Tambahan 
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Merupakan jaminan yang relative lebih sulit untuk di 

perjualbelikan. Misalnya tanah kosong yang kurang marketable, mesin 

industry dan mesin lainnya. 

c. Pelengkap  

Merupakan jaminan yang paling tidak marketable sepertistok 

barang, tagihan piutang dagang (giro-2, cek-2)selain itu yang termasuk 

kedalam katergori jaminan pelengkap adalah personal gruante dan 

corporate. 

10. Sifat Pencairan Dana 

a. Bebas  

Yaitu dana yang dapat dari pinjaman bank yang dapat ditarik 

setiap saat tanpa harus memberitahu terlebih dahulu kepada pihak bank 

dan tidak terikat pada berapapun jumlahnya asalkan dana yang di tarik 

tidak menyebabkan overdraft, artinya baki debit ( out standing) tidak 

melebihi dari plafon pinjaman. Misalnya rekening kredit Koran. 

b. Bertahap  

Yaitu pencairan dana pinjaman yang pencairannya di lakukan 

secara bertahap per termin. Besarnya pencairan dana dapat di lakukan 

secara estimasi kebutuhan dana atau pada kostruksi bergantung kepada 

tahapan bangunan fisik. Metode penarikan dana bisa saja di lakukan 

secara bertahap dengan kelipatan tertentu misalnya kelipan 50 juta atau 

100 juta. Misalnya kredit contruction loan. Tahapan pencairan dana 

tergantung dari temin bangunan atau prestasi fisik bangunan. 

c. Keseluruhan ( 100%)  
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Yaitu pencairan dana yang dilakukan secara sekaligus sebesar 

plafonnya. Atau pencairan dana hanya di lakukan 1 kali. 

11. Negara Pemberi Kredit  

a. Dalam negeri 

Adalah dana yang berasal dari bank yang ada di Indonesia baik 

bank local maupun bank asing. Umumnya pinjaman dalam mata uang 

rupiah, walaupun ada dalambentuk mata uang asing, tetapi ummnya 

bank local membrikan pinjaman mta uang asing terbatas. 

b. Luar negeri  

Adalah dana yang berasal dari bank luar negeri. Umumnya 

pinjaman dalam mata uang asing, misalnya USD, yen dan lainnya. 

c. Campuran 

Biasanya dalam hal pembiayaan proyek yang besar yang bisa 

saja dana berasal dari beberapa bank 

12. Besar Plafon Kredit 

a. Mikro  

Plafon kredit mikro sangat kecil, peruntukannya untuk 

pedagang/pengusaha kecil, misalnya pedagang di pasr tradisional. 

Umumnya penagihan atau pembayaran angsuran di lakukan setiap hari. 

b. SME (Small medium enterprise) 

Lebih di kenal dengan kredit ukm (usaha kecil menengah) 

kredit SME sebenarnya di peruntuk kan untuk pengusaha kecil 

menengah. 

c. Corporate  
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Merupakan kredit dengan plafon yang sangat besar yang di 

peruntukkan untuk perusahaan besar. 

13. Cara Pembayaran Kewajiban 

a. Bunga  

Debitur hanya membayar bunga setiap bulannya. Bunga di 

hitung dari rata- rata outsanding pinjaman pokok ( pokok pinjaman 

yang di pakai. 

b. Angsuran  

Yaitu pembayaran kewajiban kepada bank yang mana 

kewajiban setiap bulannya terkandung di dalamnya angsuran pokok 

dan angsuran bunga. 

Bentuk angsuran di bagi menjadi tiga, yaitu:  

1) Anuitas  : (pokok + bunga tetap) 

2)  efektif : (pokok tetap + bunga menurun) 

3) flat : (pokok tetap + bunga tetap) 

14. Bank Pemberi Kredit (Jumlah) 

a. Sindikasi  

Merupakan pendanaan bersama oleh beberapa bank kepada 1 

sebitur. Pinjamannya di kenal dengan nama pinjaman sindikasi. 

Biasanya ada salah satu bank yang berlaku sebagai bank koordinasi, 

yang tugasnya mengkoordinasi bank- bank lainnya. 

Kredit sindikasi ini ada karena : 

1) Plafonnya sangat besar. Umumnya untuk proyrk yang besar seperti 

jalan TOL, Bandara dan lainnya. 
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2) Untuk membagi resiko ke beberapa bank. 

b. Non sindikasi  

Merupakan pendananaan oleh bank tunggal kepada 1 debitur . 

1) Produk- produk landing / kredit 

a) Kredit modal kerja, yaitu: 

(1) Pinjaman rekening Koran 

(2) Deman loand 

(3) Kredit export (KE)  

(4) Trust Receipt (TR), dll 

b) Kredit investasi, yaitu: 

(1) Kredit angsuran  

c) Kredit angsuran, yaitu: 

(1) KPR 

(2)  KPT/KPK 

(3)  KPM  

(4)  Kartu kredit, dll  

d) Bank garansi 

(1) Tander bond 

(2)  Advance paymend bond 

(3)  Performance bond 

(4)  Bapeksta 

(5)  Pita cukai 
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15. Ada berbagai macam yang termasuk kedalam jenis usaha, namun penulis 

hanya kan membahas 5 jenis usaha yang selalu berhungan dengan kredit, 

yaitu: 

a. Industry 

Merupakan kegiatan usaha yang di dalam nya terdapat proses. 

Atau mengubah bentuk, misalnya dari bahan mentah menjadi bahan 

jadi, 

b. Perdagangan 

Merupakan kegiatan usaha yang tidak mengubah bentuk dan 

tidak ada kegiatan prosessing. Pada perdagangan terjadinya proses jual 

beli, dan stok atau penyimpanan  

c. Trading  

Merupakan kegiatan usaha, diamana trader hanya bersifat 

sebagai penghubung saja antara pembeli dan penjual. Tarder biasanya 

membantu proses negosiasi harga dan pelengkapan syarat- syarat jual 

beli. 

d. Jasa 

 Merupakan kegiatan usaha yang berfokus pada pelayanan. 

e. Teknologi  

Dilihat dari sudut teknologi barang yang di produksi, kegiatan 

khusus industry, teknologi dibagi kepada beberapa golongan: 

1) Teknologi redah 

2) Teknologi menengah 

3) Teknologi tinggi 

4) Padat modal 
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5) Padat karya. 

16. Limbah Produksi 

a. Industry berlimbah (jenis industry yang mengeluarkan limbah beracun 

adalah industry yang selama proses pembuatannya menggunakan zat- 

zat pembantu atau adiktif kimia yang berbahaya bagi lingkungan). 

b. Industry tidak berlimbah (industry yang ramah lingkungan yaitu 

industry yang tidak mengeluarkan limbah yang prosese pembuatannya 

tidak mengeluarkan zat- zat berbahaya bagi lingkungan. 

2.5.2 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Ada 3 tujuan utama pemberian suatu kredit di berikan, yaitu: 

1. Mencari keuntungan 

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. 

Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredityang di bebankan kepada 

nasabah. 

2. Membantu usaha nasabah 

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 

investasi maupun dana untuk modeal kerja. Dengan dana tersebut, maka 

pihak debitur akan dapat mempertimbangkan dan memperluas usahanya.  

3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

Adapun fungsi kredit menurut kasmir ( 2014: 89) ada 8, yaitu: 
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1. Untuk meningkatkan daya guna uang  

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang 

maksudnya jika uang hanya di simpan saja tidak akan menghasilkan 

menghasilkan sesuatu yang beguna. Dengan di berikannya kredit uang 

tersebut menjuadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si 

penerima kredit. 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang di berikan atau di salurkan akan beredar dari 

satu wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan 

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang 

dari daerah lainnya. 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang  

Kredit yang di berikan oleh bank dapat digunakan oleh si 

debituruntuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau 

bermanfaat. 

4. Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari 

satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar 

dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula 

meningkatkan jumlah barang beredar.  

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat di katakana sebagai stabilitas 

ekonomi karena dengan adanya kredit yang di berikan akan menambah 



46 

 

 

jumlah barangdari dalam negri ke luar negri sehingga meningkatkan 

devisa negara. 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

 Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan 

dalam berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas- 

pasan. 

7. Untuk menigkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang di salurkan dmaka akan semakain 

baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. 

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

 Dalam pinjaman internasional akan dapat meningkatakan saling 

membantu anta si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian 

oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, 

sehingga dapt pula tercipta perdamaian dunia. 

2.5.3 Jenis- Jenis Kredit  

Secara umum jenis- jenis kredit dapat di lihat dari berbagai segi 

menurut Kasmir (2014 : 90) antara lain: 

1. Di lihat dari segi kegunaannya 

a. Kredit investasi digunakana untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek/ pabrik baruatau untuk keperluan rehabilitas. 

b. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasinya. 
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2. Di lihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakanuntuk peningkatan usaha 

atau produksi atau investasi. 

b. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk di konsumsi 

secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa 

yang di hasilkan, karena memang untuk digunakan atau di pakai oleh 

seseorang atau badan usaha. 

c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, 

biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya di 

harapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 

tahun dan biasanya untuk keperluan modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 

sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. 

c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

tahun atau 5 tahun untuk investasi jangka panjang. 

4. Dilihat dari segi jaminan. 

a. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang di berikan dengan suatu 

jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang yang berwujud atau 

tidak berwujud atau jaminan orang. 

b. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang di berikan tanpa jaminan 

barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini di berikan dengan melihat 
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prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama dari calon debitur 

selama ini. 

5. Dilihat dari sector usaha 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang di biayai untuk sector 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa 

jangka pendek atau jangka panjang. 

b. Kredit perternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek, mislanya 

perternakan ayamdan jangka panjang kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai insustri kecil, menengah 

atau besar. 

d. Kredit pertambangan, jenis usahatambang yang di biayainya biasanya 

dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah. 

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang di berikan untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa 

kredit untuk mahasiswa. 

f. Kredit profesi, di berikan kepada para professional seperti dosen, 

dokter atau pengacara. 

g. Krdeit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pemebelian perumahan. 

h. Dan sector- sector lainnya. 

2.5.4 Prinsip- Prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum fasilitas kredit di berikan maka pihak bank atau kreditur 

kepada pihak debitur maka harus benar- benar di pastikan atau yakin bahwa 
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kredit yang di berikan akan kembali. Untuk menimbulkan keyakinan tersebut 

maka pihak bank harus melakukan penilaian kepada calon nasabahnya.  

Dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah maka ada keriteria 

penilaian yang harus di lakukan oleh pihak debitur untuk mendapatkan 

nasabah yang akan menguntungkan mereka, yang biasanya di lakukan  dengan 

analis 5C dan 7P kepada calon nasabah.  

Adapun unsur- unsur kredit menurut Kasmir (2014: 95) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Character (karakter) 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang- orang yang 

akan di berikan kredit benar- benar dapat di percaya, hal ini tercerminkan 

dai latar belakang si nasabah baik bersifat latarbelakang pekerjaan maupun 

bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, 

keadaan keluarga atau hobi. 

2. Capacity (kapasitas)  

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis yang 

di hubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur 

dengan kemampuannya dalam memehami tentang ketentuan- ketentuan 

pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan 

usahanya selama ini. 

3. Capital (modal)  
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Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan 

keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran 

seperti segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital 

juga harus di lihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 

4. Collateral (jaminan) 

Merupakan jaminan yang di berikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit 

yang di berikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya sehingga jika 

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat di 

pergunakan dengan secepat mungkin. 

5. Condition (kondisi) 

Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan 

politik sejarang dan di masa yang akan dating sesuai sector masing- 

masing, serta prospek usaha dari sector yang ia jalankan. Penilaian prospek 

di bidang usaha yang di biayai hendaknya benar- benar memiliki prospek 

yang baik sehingga kemungkinan redit tersebut bermasalah relative kecil. 

Dan penilaian kredit menurut Kasmir ( 2014: 96) dengan metode 7P 

adalah sebagai berikut: 

1. Personality ( kepribadian) 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya sehari- hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup 

sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu 

masalah. 
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2. Party ( pihak)  

Yang mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 

golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Sehingga nasabah dapat di golongkan ke dalam golongan 

tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

3. Perpose ( tujuan)  

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah yang mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan 

kredit dapat bermacam- macam . sebagai contoh apakah untuk modal kerja 

atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya. 

4. Prospect (prospek)  

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan dating 

menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di 

biayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi tapi juga 

nasabah. 

5. Payment (pembayaran)  

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang 

telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 

Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik. Dengan 

demikian jika salah satu  nasabahnya merugikan akan dapat di tutupi oleh 

sektor lain 

6. Profability (keuntungan)  
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Untuk menganalisis bangaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. Profabiity di ukur dari period eke periode apakah akan tetap 

sama atau semakin meningkat, apalagi ditambah dengan kredit yang di 

perolehnya. 

7. Protection ( perlindungan)  

Tujuannya adalah bagaimana menjagaagar usaha dan jaminan 

mendapatkan perlindungan. Perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

 Prinsip perkereditan juga dapat di tambah dengan asas 3 R, yaitu: 

1. Retruns  

Penilaian atas hasil yang akan di capai perusahaan calon debitur 

setelah memperoleh kredit. 

2. Repayment  

Memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu 

pembayaran kredit olehcalon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan 

3. Risk bearing ability  

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk 

menghadapi resiko, apakah calon debitur resikonya besar atau kecil.  

2.5.5 Prosedur Pemberian Kredit 

Sebelum kredit di salurkan keada nasabah ada prosedur atau tahapan- 

tahapan yang harus di lalui, dan tahapan ini dinamakan prosedur dalam 

pemberian kredit sebelum di putuskannya pemeberian kedit. Tujauannya yaitu 

untuk mempermudah dalam proses penilaian.  
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Menurut khasmir (2014:100) secara umum prosedur pemberian kredit 

sebagai berikut:  

1. Pengajuan berkas- berkas 

2. Penyelidikan berkas pinjaman  

3. Wawancara awal 

4. On the spot 

5. Wawancara II 

6. Keputusan kredit 

7. Penandatanganan akad kredit / perjanjian lainnya.  

8. Realisasi kredit 

9. Penyaluran/penarikan dana. 

2.5.6 Penggolongan Kredit  

Untuk mengetahui kredit yang tingkat kualitas kredit yang di salurkan 

maka adanya ukuran- ukuran tertentu dalam penggolongan kredit. Dalam buku 

khasmir (2014: 107) menurut Bank Indonesia ada 5 tingkatan kualitas kredit, 

yaitu: 

1. Lancar  

Suatu kredit dapat dikatakan lancer apabila: 

a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu. 

b. Memiliki mutasi kredit yang aktif 

c. Bagian kredit yang di jamin dengan agunan tunai 

2. Dalam perhatian khusus 

Suatu kredit di katakana dalam perhatian khusus apabila memenuhi 

kriteria antara lain: 
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a. Terdapat tunggakan pembayaran dan anggusuran pokok dan bunga 

yang belum melampaui 90 hari. 

b. Kadang- kadang terjadi cerukan 

c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan 

d. Mutasi rekening relative aktif di dukung dengan pinjaman baru. 

3. Kurang lancar 

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah 

melampaui 90 hari 

b. Sering terjadi cerukan 

c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan lebih dari 90 

hari 

d. Frekuensi rekening relative rendah 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang di hadapi debitur 

f. Dokumen pinjaman yang lemah 

4. Di ragukan 

Suatu kredit dikatakan di ragukan apabila: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang 

telah melampaui 180 hari 

b. Terjadi cerukan yang bersifat parmanen 

c. Terjadi wenpestasi lebih dari 180 hari 

d. Terjadi kapasitas bunga  
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e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 

5. Macet 

Suatu kredit di katakana macet apabila: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah 

melampaui 270 hari 

b. Kerugian operasional di tutup dengan jaminan baru 

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan 

pada nilai yang wajar. 

2.5.7 Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sudah di atur dalam UU 

Perbankan. Undang- undang melarang bank untuk memberikan kredit yang 

melampaui BMPK dan dalam melaksanakan pemberian kredit kepada 

perusahaan /grup ataupun perorangandalam bank maka wajib melaporkan 

kepada BI. Untuk memberikan kredit pada perusahaan atau grup, dalam UU 

perbankan pasal 11 ayat (4) menetapkan BMPK sebesar 30% dari modal bank 

sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan BI. Dan untuk kredit perorangan 

maka BPMK yang di tetapkan oleh BI dalam UU perbankan pasal 11 ayat (4) 

maka tidak boleh melebihi 10% dari modal bank. 

Undang- undang melarang bank memberikan kredit yang melampaui 

BMPK yang sudah di tetapkan untuk pemberian kredit kepada perusahaan / 

grup maupun ke pada perorangan, dan setiap pemberian kredit harus di 
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laporkan kepada BI dan laporan tersebut merupakan bahan pengawasn bagi BI 

terhadap setiap bank yang menyalurkan kredit.  

Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK yang sudah di tetapkan 

merupakan tindak pidana dalam berbankan yang berupa kejahatan 

menyangkut ketidak taatan bank terhadap peraturan perbankan yang sudah di 

tetapkan.. 

 

2.6 Perlakuan Akuntansi 

Ada 14 pedoman akuntansi perbankan Indonesia (PAPI 2008), yaitu: 

1. Pembukuan pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan debitur, 

bank mengakui sebagai “kewajiban komitmen fasilitas kredit yang 

diberikan kepada debitur” sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau 

yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang 

disepakati bank dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit. Jumlah 

kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau 

bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaitu: 

a. Kredit modal kerja/rekening Koran akan berkurang pada saat 

dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran. 

b. Kredit investasi, kredit modal kerja (KMK) plafon menurun atau kredit 

konsumsi, akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan 

tetap/tidak bertambah pada saat diterima setoran. 

2. Pembukuan pada saat pencairan kredit, bank mengakui sebagai “kredit 

yang diberikan” sebesar nilai wajar, yaitu : 



57 

 

 

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi; sebesar nilai wajar 

kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, 

yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan. 

b. Tersedia untuk dijual; sebesar nilai wajar kredit yang pada saat 

pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok 

kredit yang dicairkan, dikurangj atau ditambah pendapatan dan/atau 

beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit 

tersebut. 

c. Dimiliki hingga jatuh tempo 

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 

3. Pada saat pencairan kredit, bank tidak perlu melakukan kapitalitas atas 

pendapatan dan/atau beban pada biaya perolehan kredit dan dapat 

mengakui secara langsung sebagai pendapatan atau beban pada periode 

berjalan jika: 

a. Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak terkait dengan jangka waktu 

kredit; dan/atau  

b. Pendapatan dan/atau beban tersebut tidak dapat diatribusikan secara 

langsung pada pemberian/pembelian kredit. Misalnya, pendapatan fee 

atas pengelolaan rekening debitur, biaya talangan dan/atau biaya yang 

dikeluarkan bank karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

4. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) diakui 

sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang 
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bersangkutan (baik sebagai bank induk maupun sebagai bank peserta) 

dikurangi atau ditambah pendapatan dan/atau beban yang dapat 

diatribusikan secara langsung pada pembiayaan bersama tersebut. Apabila 

bank menjadi bank induk sindikasi(agent) dan menerima transfer dana dari 

bank peserta sindikasi (participant bank), maka atas dana tersebut tidak 

dapat diakui sebagai “pinjaman yang diterima dari bank peserta”, tetapi 

langsung dikreditkan ke pos giro debitur dibank induk (escrow account). 

Demikian juga bank peserta sindikasi tidak mengakui sebagai “Tagihan 

kepada bank induk”, tetapi sebagai “Kredit yang diberikan” kepada 

debitur.   

5. Dalam hal bank memberikan kredit berdasarkan perjanjian penerusan 

kredit (channeling) atau kredit kelolaan, maka bank tidak diperkenankan 

mengakui sebagai “kredit yang diberikan”, tetapi mengungkapkannya pada 

catatan atas laporan keuangan sebagai penerusan kredit. Namun, apabila 

bank menanggung resiko maka bank mengakuinya sebagai “kredit yang 

diberikan” sebesar resiko yang ditanggung. 

6. Setelah pencairan kredit, bank mencatat kredit yang diberikan sebagai 

berikut: 

a. Diukur pada nilai wajar pada nilai laporan laba rugi : sebesar nilai 

wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai 

wajar kredit diakui pada laporan laba rugi. 
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b. Tersedia untuk dijual : sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian 

yang timbul dari perubahan nilai wajar kredit diakui secara langsung 

oleh ekuitas. 

c. Dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan 

piutang: sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortised cost), yaitu 

nilai wajar kredit yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi 

pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi 

kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif. 

7. Untuk kredit dalam kategori tersedia untuk dijual :  

a. Jika memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak 

memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Biaya transaksi yang dapat 

diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit (yang pada saat 

pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar kredit tersebut) 

diamortisasi dalam laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif. 

Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan nilai wajar, maka keuntungan 

atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas adalah selisih 

antara nilai wajar dan nilai tercatat setelah memperhitungkan 

amortisasi.  

b. Jika tidak memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan 

memilii jangka waktu yang tidak terbatas. Biaya transaksi yang dapat 

diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit (yang pada saat 

pengakuan awal merupakan bagian dari nilai wajar kredit tersebut) 

tidak diamortisasi dalam laporan laba rugi dan diakui dalam laporan 

laba rugi ketika dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan 
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nilai. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian yang timbul karena 

perubahan nilai wajar diakui secara langsung dalam ekuitas. 

8. Relasifikasi kredit diakui sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang belum 

direalisasi pada tanggal reklasifikasi, harus diakui sebagai berikut: 

a. Untuk kredit yang direklasifiasi dari kategori dimiliki hingga jatuh 

tempo ke kategori tersedia untuk dijual, laba atau rugi yang belum 

direalisasi diakui dalam ekuitas secara terpisah pada tanggal 

reklasifikasi. 

b. Untuk kredit yang direklasifikasi dari kategori tersedia untuk dijual ke 

kategori dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum 

direalisasi pada tanggal reklasifikasi harus tetap dilaporkan dalam 

ekuitas secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat 

kredit dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premium atau 

diskonto. Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut 

akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto 

terhadap pendapatan bunga dari kredit dalam kategori Dimiliki Hingga 

Jatuh Tempo. 

9. Untuk kredit yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, nilai 

teratat (carrying account) pada saat pengakuan awal dapat berbeda dengan 

nilai kredit yang aan diperoleh pada saat jatuh tempo, yaitu jika bank : 

a. Menerima pendapatan (diluar bunga) dan/atau mengeluarkan biaya 

transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada 

pemberian/pembelian redit tersebut. 
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b. Memberian kredit dengan suku bunga diluar suku bunga pasar 

(misalnya 5% sedangkan suku bunga pasar untuk kredit sejenis adalah 

8%) dan/atau  

c. Memberikan/membeli kredit secara diskonto atau premium. Dalam 

menentukan suku bunga pasar sebagaimana dimaksud pada nomor 

dua, bank dapat menggunakan suku bunga acuan yang berlaku dibank, 

misalnya base lending rate ditambah risk premium dan profit margin 

untuk  kredit sejenis. 

10. Selisih antara nilai teratat kredit (yang merupakan biaya perolehan 

diamortisasi) dengan nilai kredit yang akan diterima pada saat jatuh tempo 

kredit diamortisasi selama periode berjalan menggunakan metode suku 

bunga efektif. 

11. Bank dapat menggunakan metode garis lurus dalam melakukan amortisasi 

untuk : 

a. Kredit dengan skedul penarikan dan pembayaran (arus kas) yang sulit 

diprediksi, misalnya kredit yang bersifat revolving, pinjaman reening 

Koran, dan kartu kredit; dan 

b. Besarnya : 

1) Pendapatan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara 

langsung pada pemberian/pembelian kredit 

2) Perbedaan suku bunga kredit yang diberikan dan suku bunga pasar 

atas kredit sejenis; dan/atau 
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3) Disonto atau premium atas pemberian/pembelian redit dan 

material. 

12. Bank dapat tidak melakukan amortisasi atas pendapatan dan biaya 

transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada 

pemberian/pembelian kredit dan mengaui sekaligus sebagai pendapatan 

atau beban pada periode berjalan jika besarnya pendapatan dan biaya 

transaksi tersebut tidak material. 

13. Bank harus menetapkan tingkat materialitas dan mendokumentasikan 

dalam kebijakan akuntansi. Tingkat materialitas ditetapkan secara agregat 

dengan membandingkan total biaya transaksi dengan laba sebelum pajak. 

Total biaya transaksi sebesar 5% atau kurang dari rata-rata laba sebelum 

pajak selama 3 tahun terakhir dianggap tidak material. Tingkat materialitas 

secara individu ditetapkan oleh manajemen dengan berdasarkan kepada 

estimasi pada anga agregat.  Sebagai contoh, apabila bank memiliki laba 

sebelum pajak sebesar 100.000.000.000, maka biaya transaksi secara 

agregat sebesar 5.000.000.000 (5 x 100.000.000.0000) dianggap tidak 

material. Total biaya transaksi secara agregat ini merupakan batas 

maksimal dari akumulasi biaya transaksi individual yang dianggap tidak 

material. 

14. Penghentian pengakuan kredit   

a. Dalam hal hak kontraktual atas arus kas masa datang dari kredit yang 

diberikan telah berakhir dan/atau bank telah mentransfer keseluruhan 

kredit yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka bank 

tidak lagi mengakui sebagai “kredit yang diberikan”. 
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b. Dalam hal bank telah mentransfer sebagian kredit yang memenuhi 

kriteria penghentian pengakuan, maka bank tidak lagi mengakui 

bagian kredit tersebut sebagai “kredit yang diberikan” dan nilai tercatat 

sebelumnya (nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi) dari 

keseluruhan kredit harus dialokasikan pada bagian yang tetap diakui 

dan bagian yang telah dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai 

wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. 

Selanjutnya, selisih antara (i) nilai tercatat yang telah dialokasikan 

pada bagian kredit yang ditransfer (ii) jumlah dari pembayaran yang diterima 

atas bagian kredit yang ditransfer tersebut ditambah/dikurangi keuntungan/ 

kerugian kumulatif atas bagian kredit tersebut yang sebelumnya telah diakui 

secara langsung dalam ekuitas, diakui pada laporan laba rugi. 

PAPI tersebut diatas diterapkan secara prospektif untuk penyusunan 

laporan keuangan yang dimulai pada 1 januari 2010 dan penerapan secara 

prospektif dilakukan untuk transaksi yang dilakukan mulai 1 januari 2010. 

Namun demikian karena menyangkut teknis dalam sistem komputerisasi 

perbankan yang cukup rumit dan memakan waktu, maka pelaksanaannya tidak 

segera dapat dilaksanakan oleh perbankan. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari beberapa  jurnal 

dan skripsi terdahulu yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
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No Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1.  Peran 

sistem 

informasi 

akuntansi 

dalam 

penyaluran 

kredit pada 

perusahaan 

jasa 

perbankan  

 

Sistem 

informasi 

akuntansi 

pemberian 

kredit yang di 

terapkan di PT 

Bank 

Tabungan 

Negara  

(persero) Tbk. 

Cabang 

mataram sudah 

efektif dan 

dapat 

mendukung 

system 

pengendalian 

intern. 

Implikasi 

praktis dari 

penelitian ini 

diharapkan 

dapat 

memberikan 

pandangan 

kepada 

perusahaan jasa 

perbankan 

lainnya bahwa 

system 

informasi 

akuntansi 

sangat berperan 

penting. 

Dengan adanya 

informasi 

akuntansi yang 

efektif akan 

menghasilkan 

informasi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan, 

akurat, 

berfungsi dan 

Membahas 

peran system 

informasi 

akuntansi 

dalam 

penyaluan 

kredit dengan 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

Perbedaan tempat atau 

objek penelitian, 

penelitian yang penulis 

lakukan pada PD BPR 

Sarimadu Bangkinang 
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No Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

dapat di 

percaya.  

2. Peran 

informasi 

akuntansi 

dalam 

analisis 

pemberian 

kelayakan 

kredit pada 

usaha mikro 

(Bank 

CIMB 

Niaga 

Mikro Laju 

Unit 

Mojosari 

2015 

Berdasarkan 

pada penelitian 

dan wawancara 

dengan unit 

menager di 

bank cimb 

niaga mikro 

laju unit 

mijosari yang 

sudah 

menenrapkan 

peran akuntansi 

dalam analisi 

pemberian 

kelayakan 

kredit pada 

usaha mikro 

dengan cukup 

baik. Informasi 

akuntansi 

sangat berguna 

dalam 

menganalisi 

pemberian 

kelayakan 

kredit pada 

usaha mikro 

Membahas 

peran 

akuntansi 

dalam analisi 

pembarian 

kelayakan 

kredit untuk 

dengan 

mengunakan 

metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatf. 

Perbedaan tempat atau 

objek penelitian, 

penelitian yang penulis 

lakukan pada PD BPR 

Sarimadu Bangkinang 

3. Evaluasi 

penerapan 

system 

informasi 

akuntansi 

pada system 

pengajuan 

dan 

persetujuan 

kredit pada 

PT. Bank 

BRI 

(persero) 

cabang 

muara enim 

Hasil 

pembahasan 

dapat di 

ketahui bahwa 

sistem 

pemberian 

kredit yang 

sudah di 

laksanakan 

oleh PT BANK 

BRI 

(PERSERO) 

Cabng muara 

dangku yang 

sudah 

Sama- sama 

menggunakan 

teknik 

deskriptif 

kualitatif 

untuk 

mengetahui 

bagaimana 

system 

informasi 

yang 

digunakan 

pada PT 

Bank BRI 

(Persero) 

Perbedaan tempat atau 

objek penelitian. Penulis 

melakukan penelitian di 

PD. BPR Sarimadu 

bangkinang.  
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No Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

unit 

rambang 

dangku  

 

(jurnal: 

pupel 

olengga, 

andri eko 

putra. 2017 

menerapkan 

karakteristik 

dan unsur- 

unsur system 

informasi 

akuntansi 

(SIA) 

danmenerapkan 

prinsip kehati-

hatian yaitu 5C 

dan 7P dalam 

pemberian 

kredit 

cabang muara 

enim unit 

rambang . 

dan mebahas 

bangaimana 

peran SIA 

dalam 

pemberian 

kelayakan 

kredit. 

4. System 

Akuntansi 

Pemberian 

Kredit Pada 

PD. BPR 

BKK 

Unggaran 

Kabupaten 

Semarang. 

 

(Skripsi esa 

dharmawan 

budijayanto, 

2012) 

Fungsi terkait 

dalam system 

akuntansi 

pemberian 

kredit pada PD. 

BPR BKK 

Unggaran  

kabupaten 

semarang 

adalah kredit 

bulanan, 

catatan 

akuntansi yang 

di gunakan 

sudah sesaui 

dengan 

kebutuhan 

yang di 

perlukan pada 

pemberian 

kredit yaitu 

jurnal 

pengeluaran 

kas, prosedur 

pemberian 

kredit yang di 

lakukan adalah 

permohonan/ 

pengajuan oleh 

debitur, 

wawancara 

Sama- sama 

menggunakan  

teknik anlisis 

kualitatif 

deskriptif, 

dan 

membahas 

system 

akuntansi 

pemberian 

kredit 

Perbedaan tempat atau 

objek penelitian, 

penelitian yang penulis 

lakukan pada PD BPR 

Sarimadu Bangkinang. 
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No Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

kepada debitur, 

analisis kredit 

menggunakan 

5c, persetujuan 

kredit, 

perjanjian 

kredit, dan 

pencairan 

kredit. 

5.  Analisis 

sistem 

akuntansi 

pemberian 

kredit (studi 

kasus pada 

koperasi 

simpan 

pinjam arta 

makmur 

blitar) 

(jurnal: 

Endah 

masrunik, 

puji 

andayani, 

2017) 

System 

informasi 

akuntansi yang 

di terapkan 

pada koperasi 

simpan pinjam 

tunas artha 

masih sngat 

sederhana. 

Dilihat dari 

prosedur yang 

di gunakan, 

terkihat tiga 

fungsi yang 

terkait dengan 

system 

pemberian 

kredit yaitu 

fungsi kasir, 

fungsi 

marketing dan 

fungsi 

akuntansi. 

Dimana fingsi 

marketing 

merangkap 

tugas kerja 

selain nasabah 

juga 

melaksanakan 

kerja sebagai 

surveyor. 

Analisis dan 

survey dalam 

pelaksanaannya 

Sama- sama 

membahas 

system 

akuntansi 

dalam 

pemberian 

kredit, dan 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif  

Perbedaan tempat atau 

objek penelitian, 

penelitian yang penulis 

lakukan pada PD BPR 

Sarimadu Bangkinang, 
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No Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

masih kurang 

maksimal. 

Analisis 5c 

khususnya 

capacity dan 

condition 

ekonomy  tidak 

sepenuhnya di 

terapkan. 
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   BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data serta menganalis data yang di 

peroleh dari perusahaan atau instansi terkait untuk di telaah kembali agar 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang di bahas dalam 

penelitian yang mengenai peran informasi akuntansi dalam analisis kelayakan 

pemberian kredit pada PD BPR Sarimadu Bangkinang. 

  

3.2 Tempat Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di PD BPR Sarimadu Bangkinang yang 

terletak di jalan DI Penjaitan no 96, kelurahan Langgini, kecamatan 

Bangkinang kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

a. Jenis Data 

Jenis data yang di gunakan adalah kualitatif, yaitu proses pencarian 

data untuk memahami masalah penelitian yang di dasari pada penelitian 

menyeluruh di bentuk oleh kata- kata dan di peroleh dari situasi yang 

ilmiah,bukan berupa symbol atau bilangan angka.  

b. Sumber Data  

Dalam penelitain ini data yang di gunakan yaitu: 
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1. Data Primer  

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari objek 

penelitian dalam bentuk sudah jadi atau data yang di peroleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang berupa 

hasil wawancara dan lainnya yang bekaitan dengan penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara 

dengan bagian analis kredit yang mana wawancara mengenai peran 

informasi akuntansi dalam analisis kelyakan pemberian kredit Pada PD 

BPR Sarimadu Bangkinang. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan informasi berupa data dan keterangan untuk 

penelitian berdasarkan fakta di lapangan, ada 3 teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan, yaitu:  

1. Observasi  

Yaitu melakukan peninjauan langsung kelapangan untuk 

memperoleh data- data yang di gunakan yang berhunungan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

2. Wawancara 

 Menurut sugiyono (2015: 231) Wawancara merupakan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. sehingga dapat 

dapat di konstribusikan dalam topic tertentu. Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk melakukan studi 



71 

 

 

pendahuluan mengenai masalah yang akan di teliti. Dan untuk menemukan 

hal- hal yang lebih mendalam menegnai penelitian dari responden, 

wawancara di lakukan untuk bertukar informasi antara dua orang melalui 

Tanya jawab untuk mendapatkan ide yang dapat di kontribusikan.  

3. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data dengan dokumentasi yang ada serta di 

lakukan analisis dan di tarik kesimpulan dari hasil dokumentasi yang ada. 

 

3.5 Metode  Analisis Data  

Metode analisi data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu peneliti menguraikan secara keseluruhan bagaimana peran 

infomasi akuntansi terhadap analisis kelayakan pemberian kredit pada PD 

BPR Sarimadu bangkinang dan di bandingkan dengan teori-teori yang ada, 

kemudian di tarik kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan secara 

ringkas serta memberikan saran dan solusi untuk objek penelitian.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1.  PD. BPR Sarimadu bangkinang belum melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sepeuhnya menerapkan aspek penilaiaan dalam mementukan 

kelayakan pemberian kredit dan kurangnya pelaksanaan dalam 

menjalankan langkah- langkah penanganan kredit bermasalah yaitu tidak 

melakukan analisis kembali kredit yang bermasalah seta tidak adanya 

laporan kronologis kredit bermasalah dan bukti penagihan secara kongkrit 

yang dapat di jadikan bukti atau di arsipkan. Untuk mengurangi terjadinya 

kredit bermasalah PD. BPR sarimadu bangkinang dapat melaksanakan 

secara keseluruhan aspek penilaian 5c dan melaksanakan langkah- langkah 

yang sudah di tetapkan dalam menangani kredit bermasalah. 

2. Tidak adanya pemisahan tugas antara analis kredit dan penagih kredit pada 

PD. BPR Sarimadu bangkinang, yang mana petugas analis kredit juga 

dapat melakukan penagihan kredit. hal ini dikarenakan kurangnya 

pengawasan internal perusahaan,  pengawasan dapat lebih di tingkatkan 

agar tidak terjadinya hal- hal yang dapat merugikan perusahaan. 

3. Tidak adanya yang menjabat sebagai kepala seksi bagian funding, 

sehingga tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab sebagaimana 

mestinya. Hal ini disebabkan kareana tidak memadainya sumberdaya 

manusia, untuk untuk itu perusahaan dapat melakukan perekrutan atau 

penambahan karyawan sesuai dengan keahlian di bidang yang di 

butuhkan. 
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5.2. Saran  

1. Lebih meningkatkan kefektifan peran sistem informasi akuntansi dalam 

menilai kelayakan pemberian kredit pada PD. BPR Sarimadu bangkinang. 

2. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, masing- masing karyawan 

seharusnya lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab yang di berikan sehingga terlaksananya aktifitas 

perusahaan secara efektif dan efisien dan dapat tercapainya tujuan 

perusahaan, dan meningkatkan pengawasan pengendalian internal 

perusahaan.  

3. Melakukan perekrutan atau penambahan karyawan sesuai dengan keahlian 

yang di butuhkan. Agar efektifnya pelaksanaan tugas dan dapat membantu 

aktifitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
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Kepala bagian bisnis 
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MARDAILIS, ST 
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Kepala Kantor Kas 
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SE 

Kepala seksi remedial 
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