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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan 

perekonomian juga sebagai lembaga yang berkewajiban turut serta memperlancar 

arus kegiatan dibidang ekonomi dan moneter. Oleh karena itu keberadaan  perbankan 

mempunyai peran yang strategis dalam pemerataan ekonomi. Peran yang strategis 

tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang 

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional, kearah peningkatan taraf hidup orang banyak. 

Meningkatnya aktivitas dunia usaha khususnya sektor industri menimbulkan 

berbagai macam kebutuhan tambahan, antara lain kebutuhan dana untuk keperluan 

membangun atau perluasan bidang usaha. Tambahan dana kadang tidak seluruhnya 

dapat diperoleh dari perusahaan itu sendiri tapi didapat dari pihak luar perusahaan. 

Lembaga yang biasa memberi bantuan dalam bidang keuangan ini adalah lembaga 

keuangan khususnya perbankan. Perkembangan dunia usaha harus diikuti dengan 

perkembangan di bidang perbankan sebagai lembaga yang menunjang dan 

mendorong kelancaran dunia usaha 

Sebagai suatu perusahaan, bank mempunyai tujuan-tujuan untuk memperoleh 

keuntungan, keuntungan tersebut sebagian besar diperoleh dari aktivitas kredit. 

Perkreditan sebagai kegiatan pokok perbankan, merupakan sarana penyaluran dana 

bank yang ditanamkan pada pihak ketiga dengan persetujuan tertentu dalam bentuk 

besarnya pokok pinjaman yang diberikan, tingkat bunga pertahun dan jangka waktu 

pelunasan serta cara pelunasannya. Bidang perkreditan di Indonesia sampai saat ini 

masih menjadi kegiatan perbankan yang mempunyai prosentase pendapatan bunga 

yang besar dibandingkan dengan berbagai kegiatan lainnya. Oleh karena itu sudah 

sepantasnya apabila lembaga perbankan memberikan perhatian yang besar dalam 

bidang perkreditan. 

Penggunaan kredit selamanya tidak seperti yang diharapkan, terbatasnya dana 

yang tersedia dibandingkan dengan permintaan kredit merupakan salah satu masalah 

yang dihadapi perbankan dewasa ini. Masalah lain adalah sering terjadi kredit yang 
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bermasalah antara lain kredit macet. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan kerugian 

bagi pihak bank. 

Hal-hal tersebut dapat dihindari dengan adanya sistem informasi akuntansi 

yang memadai dalam proses perkreditan. Dengan adanya penerapan sistem informasi 

akuntansi yang memadai dalam perkreditan, diharapkan dapat menjamin bahwa 

dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah 

terjadinya kesalahan yang dapat merugikan bank dan dapat mencegah terjadinya 

pemberian kredit yang tidak sehat. 

Seperti pada perusahaan lainnya, bank juga memerlukan adanya suatu 

pengendalian guna tercapainya tujuan perusahaan secara menyeluruh. Pengendalian 

ini bersifat  preventif dan pengendalian represif. Yang dimaksud dengan 

pengendalian preventif yaitu pencegahan terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan 

yang dimaksud dengan pengendalian represif yaitu langkah untuk menyelesaikan 

kredit-kredit yang mengalami ketidaklancaran ataupun kemacetan. 

Untuk tercapainya tujuan tersebut bank memerlukan sistem informasi 

akuntansi yang baik sehingga kredit tersebut tidak bermasalah, dalam hal ini bank 

harus hati-hati dalam memberikan fasilitas kredit, menerima simpanan uang dari 

masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, pengiriman uang dari 

dan ke luar negeri maupun dalam negeri. Bank sebagai pemberi kredit (kreditur) 

menjalankan peranannya berdasarkan suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara 

keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam 

bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank, yang dimaksud 

dengan likuiditas disini adalah kemampuan bank dalam menjamin terbayarnya 

hutang-hutang jangka pendeknya. Sedangkan yang dimaksud solvabilitas adalah 

kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun 

jangka panjang). Untuk tercapainya tujuan tersebut bank memerlukan sistem 

informasi akuntansi yang baik sehingga kredit tersebut tidak bermasalah, dalam hal 

ini bank harus hati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya dengan cara 

memperhatikan prinsip-prinsip kredit yaitu: 5C (character, capacity, capital, 

collateral dan condition of economy), 5P (party, purpose, payment, profitability, 

protection), 3R (returns, repayment, risk bearing ability).              Perbankan 

merupakan salah satu unsur perkembangan perekonomian dan juga sebagai lembaga 

yang berkewajiban turut serta memperlancar arus kegiatan di bidang ekonomi dan 

moneter oleh karena itu keberadaan perbankan hendaknya dapat dimanfaatkan 

sebesar-besarnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan 

negara.  
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Masalah kredit di bank pada dasarnya menyangkut masalah kepercayaan 

antara bank dengan calon peminjam, disini reputasi peminjam menjadi taruhan selain 

jaminan  yang diagunkan oleh peminjam. Disamping itu, dalam hal pinjaman modal 

usaha, kelayakan usaha dan proyek yang akan dibiayai dapat juga dijadikan sebagai 

agunan dari pinjaman yang akan diperoleh. Seperti pada perusahaan lainnya, bank 

juga memerlukan adanya suatu pengendalian internal guna tercapainya tujuan 

perusahaan secara menyeluruh, terlebih dalam persaingan yang ketat. Pengendalian 

internal yang memadai secara tidak langsung dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas operasi perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bidang perbankan terutama dalam bidang perkreditan, maksudnya untuk dapat 

lebih memahami apakah sistem informasi akuntansi bank tersebut telah menunjang 

pengendalian internal perkreditan yang akan mengurangi kredit macet. Dengan dasar 

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :  “Manfaat 

Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Internal Perkreditan”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini, dapat di identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi perkreditan pada PT. Bank Tabungan 

Negara Cabang Ciputat telah dilaksanakan secara memadai. 

2. Bagaimana pengendalian internal perkreditan pada PT. Bank Tabungan Negara 

Cabang Ciputat dilaksanakan. 

3. Bagaimana sistem informasi akuntansi perkreditan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal perkreditan 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dalam rangka 

menyusun skripsi ini yang berjudul : “Manfaat Sistem Informasi Akuntansi 

Perkreditan Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Perkreditan” 

Sehubungan dengan latar belakang serta identifikasi masalah tersebut di atas, 

penelitian ini dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilai pengaruh sistem 

informasi akuntansi perkreditan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

perkreditan. 
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Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kememadaian sistem informasi akuntansi perkreditan pada PT. 

Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal perkreditan pada PT. Bank 

Tabungan Negara Cabang Ciputat 

3. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi perkreditan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal  perkreditan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Penulis,  

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan mengenai 

sistem dan prosedur pemberian kredit terutama sistem yang digunakan oleh 

PT. Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat. 

b. Selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

2. Bagi Pengelola Bank, 

Hasil penelitian dan analisis terhadap sistem informasi akuntansi dalam 

perkreditan dapat digunakan sebagai suatu masukan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan manajemen untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam 

pengendalian pemberian kredit dan selanjutnya merupakan sumbangan penulis 

terhadap perkembangan perusahaan tersebut. 

3. Bagi Pihak-pihak lain, 

Hasil penelitian yang penulis yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi bagi pihak-pihak lain yang, baik secara langsung ataupun 

secara tidak langsung, tertarik pada masalah yang diteliti oleh penulis untuk 

kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut.  

 

1.5  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Penggunaan dana yang di himpun dan dikelola oleh bank untuk tujuan 

produktif, utamanya adalah dalam bentuk kredit atau pinjaman yang diberikan oleh 

Bank. Peranan kredit bagi kehidupan Bank sangatlah penting, karena apabila kegiatan 

penyaluran kredit berhasil dengan baik maka pendapatan yang berasal dari 
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penerimaan bunga kredit merupakan pendapatan terbesar sehingga dapat 

mendominasi pendapatan operasional Bank. 

 Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian kredit menurut Undang-undang  

Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1: 

 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan pemberian bunga” 

  
Meskipun demikian, kegiatan manyalurkan kredit mengandung resiko (credit 

risk) yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha Bank. 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas Bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 

atau kegagalan pengelolaan kredit Bank. Yang dimaksud dengan likuiditas disini 

adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin pelunasan hutang-hutang jangka 

pendeknya. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin pelunasan 

semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Sedangkan 

Profitabilitas menggambarkan tingkat pencapaian atau hasil yang diperoleh 

perusahaan dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan yang dilaksanakannya 

tersebut. Goyahnya sistem perbankan yang dimulai sejak tahun 1997 sampai dengan 

tahun 1999 yang lalu sangat dipengaruhi oleh banyaknya kredit-kredit bermasalah. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka kredit bank harys di kelola secara 

profesional dan hati-hati. 

 Kebutuhan akan informasi mengenai perkreditan dapat dipenuhi melalui 

sistem informasi akuntansi. Seperti yang di kemukakan oleh La Midjan  dan Azhar 

Susanto (2001:30) adalah sebagai berikut : 

  “Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber manusia 
dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk menyajikan 
informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari 
pengumpulan dan pemrosesan data.” 

  
 Dari definisi di atas menjelasakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah 

kestuan struktur-struktur dalam suatu entitas, seperti perusahaan bisnis yang 

mempekerjakan sumber-sumber daya fisik dan komponen-komponen lain untuk 

mentrnasformasi data ekonomi menjadi data akuntansi, dengan tujuan untuk 

memuaskan kebutuhan para pemekai informasi yang bervariasi. 

 Sistem informasi perkreditan menyediakan bukti pencatatan dan pelaporan 

yang memadai atas seluruh aktivitas perkreditan sehingga dapat menunjang 

efektivitas pengendalian internal perkreditan. 
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 Alasan perlunya sistem informasi akuntansi perkreditan disusun dalam suatu 

perusahaan menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001 : 320) adalah sebagai 

berikut :  

1. Prestasi (peminjam kredit) dan kontra prestasi (pengambilan kredit) 
dipisahkan oleh waktu dimana terjadi beberapa kemungkinan 
misalnya kemacetan kredit 

2. Tidak bisa diadakan hubungan yang jelas antara 
pengeluaran(peminjam kredit) dengan penerimaan jaminan 

3. Tidak bisa diletakan hubungan kontrol antara siklus (arus) uang 
dan siklus (arus) barang 

4. Menciptakan “nilai” sangat mudah yang dilaksanakan oleh pihak 
ketiga 

5. Tidak terdapat hubungan kontrol (korelasi) antar kemampuan 
pemberian kredit dengan kapasitas yang tersedia 

6. Mudahnya uang milik bank dipertukarkan atau dialihk an ke bank 
lain 

 
 Dengan penerapan sistem informasi akuntansi perkreditan yang baik akan 

menunjang efektivitas pengendalian internal perkreditan sehingga kredit macet dapat 

dihindari. Tujuan pengendalian internal perkreditan menurut Muljono (2002:483) 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan 
kekayaan bank, di bidang perkreditan atas penyelewengan-
penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern bank maupun 
intern bank. 

2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di 
bidang perkreditan. 

3. Untuk meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana 
usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana 
yang ada. 

4. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan             
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                                                    edaran dapat dipengaruhi dan 
dilaksanakan dengan baik. 
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1.  Sistem dan prosedur permohonan 
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2.  Sistem dan prosedur penyidikan   
dan analisis kredit. 

3.  Sistem dan prosedur keputusan    
atas permohonan kredit. 

4.  Sistem dan prosedur penolakan    
permohonan kredit. 

5.  Sistem dan prosedur           
persetujuan permohonan kredit. 

6.  Sistem dan prosedur pencairan    
fasilitas kredit 

7.  Sistem dan prosedur pelunasan    
fasilitas kredit. 

 

Tujuan Pengendalian Internal 
Perkreditan 
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Dari seluruh yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa dalam 

suatu perusahaan yang semakin berkembang diperlukan sistem informasi akuntansi 

yang baik agar dapat menghasilkan berbagai informasi yang diperlukan bagi semua 

pihak khususnya pengendalian internal dalam proses pemberian kredit. Maka 

berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: “Sistem informasi akuntansi perkreditan yang diterapkan secara 

memadai akan bermanfaat dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

perkreditan”.  

 

1.6  Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

yang cukup jelas mengenai masalah yang sedang diteliti, dimana data yang diperoleh 

dikumpulkan dan dianalisis lalu dibandingkan dengan landasan teori yang diperoleh 

dari literatur sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu simpulan. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data primer, diperoleh melalui riset lapangan (Field research) terdiri dari:  

a Wawancara  

 Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung 

kepada nara sumber. 

b.  Observasi  

 Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung objek yang diteliti. 

c. Kuesioner  

Pengendalian internal perkreditan efektif 
bila sistem informasi perkreditan 

dilaksanakan secara memadai 
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Merupakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada para pejabat bank 

maupun karyawan untuk memberikan responden mengenai beberapa masalah 

yang sedang diteliti penulis.  

d.  Analisa data dan pengujian hipotesa 

 Setelah data atau informasi yang menyangkut masalah yang diteliti selesai 

dikumpulkan kemudian dianalisa untuk dinilai apakah faktor-faktor 

pendukung telah memadai guna menguji kebenaran hipotesa. 

2. Data sekunder, diperoleh melalui riset kepustakaan (Library research) yaitu 

dengan membaca dan mendalami buku-buku yang berhubungan dengan bank 

khususnya tentang kredit, serta buku-buku pendukung lainnya.  

  

1.7    Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian  dan 

pengumpulan data pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Ciputat yang beralamat 

di Jl Dewi Sartika No. 21 Ciputat 15411 Tanggerang Banten. Adapun waktu 

penelitian yang penulis gunakan yaitu dimulai bulan Oktober 2006 sampai dengan 

bulan Desember 2006 

 

          

 

 


