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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Pengertian Perkreditan 

 Dalam kehidupan sehari-hari,kredit bukanlah suatu perkataan yang asing 

lagi bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat di 

kota-kota besar, tetapi bagi masyarakat di pedesaanpun kata kredit sudah menjadi 

sangat populer meskipun untuk pendefinisiannya secara lebih jauh masih kurang 

begitu dipahami. Namun pada garis besarnya kredit telah menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat dimanapun berada. 

 Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (Credere) yang berarti 

kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah 

kepercayaan. Maksudnya adalah seseorang atau suatu badan yang memberikan 

kredit (kreditur) percaya bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan 

dikembalikan sesuai perjanjian, dan penerima kredit (debitur) memperoleh 

kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka 

waktu. 

 Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk sebagai 

berikut: 

1. Barang terhadap barang 

2. Barang terhadap uang 

3. Barang terhadap jasa 

4. Jasa terhadap jasa 

5. Jasa terhadap uang 

6. Jasa terhadap barang 

7. Uang terhadap uang 

8. Uang terhadap barang 

9. Uang terhadap jasa 

  Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, 

maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan 

pembayaran dari  prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, 
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uang, maupun jasa. Disini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor 

utama yang memisahkan prestasi dan kontra prestasi. Dengan demikian kredit itu 

dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, 

uang maupun jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima 

kemudian (dalam jangka waktu tertentu). 

 Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-pokok  

Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah: 

 “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 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 jumlah 
bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” 

 
 Dengan demikian dapat kita katakan bahwa perkreditan adalah suatu 

proses permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau 

penolakan permohonan,pencairan kredit,administrasi, pengawasan dan pembinaan 

serta pelunasan kredit. 

 
2.2 Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan 

  Ditinjau dari sudut perbankan atau keuangan yang menyediakan sumber 

dana yang berbentuk perkreditan, maka kredit akan mempunyai kedudukan sangat 

istimewa, terutama pada negara-negara berkembang sebab volume permintaan 

akan dana jauh lebih besar dari penawaran dana yang ada di masyarakat. Akibat 

selanjutnya dapat dilihat bahwa pendapatan bunga dari kredit merupakan sumber 

pendapatan dan keuntungan bank yang merupakan komponen yang dominan 

dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya. Tingginya tingkat 

bunga mengakibatkan bank yang menyalurkan dananya dalam bentuk kredit tidak 

memperhatikan kebijakan-kebijakan perkreditan mereka dengan baik. 

  Dalam kondisi tersebut, perlu diselenggarakan sistem informasi akuntansi 

perkreditan yang baik untuk menangani prosedur perkreditan mulai dari 

pengambilan keputusan oleh pihak manjemen,penanganan permohonan kredit 

nasabah dan menekan kredit macet bank. Hal ini diperlukan agar bank dapat 

menerapkan kebijakan-kebijakan perkreditan mereka dengan baik. 
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 Kebutuhan akan informasi mengenai perkreditan dapat dipenuhi melalui 

sistem informasi akuntansi, seperti  yang dikemukakan 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 keuangan.” 

 
 Dari definisi diatas menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah 

kesatuan 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. 

Menurut Wilkinson (2000:4) yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana 

terdapat beberapa unsur dalam sistem informasi akuntansi antara lain : 

1.  Sumber daya manusia  

 Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang paling berperan di 

dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi, menentukan apakah suatu 

sistem itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta berperan tidaknya 

sistem tersebut dalam proses pengambilan keputusan  

2. Alat-alat yang digunakan 

 Alat merupakan unsur dari sistem informasi akuntansi, mulai digunakan pada 

saat terjadinya transaksi, pencatatan transaksi sampai dengan dihasilkannya 

laporan. Alat yang dimaksud dapat berupa alat sederhana seperti: formulir, 

catatan, laporan sampai dengan alat teknologi seperti komputer. 

 a. Formulir 

 Formulir merupakan unsur pokok dalam sistem informasi akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya sehingga 

menjadi bukti tertulis dari transaksi yang terjadi seperti faktur penjualan, 

bukti kas keluar dan dapat digunakan juga untuk melakukan pencatatan 

lebih lanjut. Yang dimaksud pencatatan lebih lanjut disini adalah mencatat 

bukti-bukti transaksi dalam buku jurnal maupun buku besar. 
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 b. Catatan 

  Di dalam sistem informasi akuntansi terdapat beberapa buku catatan yang 

digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi. Buku-buku dan catatan 

tersebut adalah: 

1. Jurnal , merupakan buku catatan pertama (books of original entry) 

yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas 

data keuangan dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan ini 

adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya 

diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi 

yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula 

terdapat peringkasan data, yang hasil p[eringkasannya (berupa jumlah 

nominal transaksi tertentu) kemudian diposting ke rekening yang 

bersangkutan dalam buku besar. 

2. Buku besar (general ledger), terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini 

disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan 

dalam laporan keuangan. Buku besar ini di satu pihak dapat dipandang 

sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain 

dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk 

penyajian laporan keuangan. 

3. Buku pembantu (subsidiary ledger), diperlukan jika data keuangan 

yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciaan lebih lanjut, 

dapat dibentuk dalam buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari 

rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang 

tercantum dalam rekening tertentu dalm buku besar. Buku besar dan 

buku pembantu ini merupakan catatan akuntansi akhir (books of final 

entry).     

 c. Laporan  

  Hasil akhir atau output dari sistem informasi akuntansi adalah informasi 

keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi ini disampaikan 



BabII Tinjauan Pustaka                                                                      13 

dalam bentuk laporan keuangan, yang dapat berupa neraca, laporan rugi 

laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, 

laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umum 

piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang 

lambat penjualannya dan lain-lain. Laporan dapat berbentuk hasil cetak 

komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. 

 d. Komputer 

  Komputer telah menjadi alat yang tidak dapat dihindarkan dalam sistem 

informasi akuntansi sebagian besar perusahaan. Hal ini ditandai dengan 

semakin banyaknya perusahaan, khususnya perusahaan menengah dan 

besar, yang telah memasang perangkat komputer di dalam perusahaannya 

yang tidak hanya untuk mengolah data menjadi informasi, seperti 

penggunaan komputer dalam sistem komunikasi, jaringan digital, dan lain-

lain.  

3. Sistem dan prosedur yang digunakan 

 Sistem dan prosedur merupakan gambaran yang mencakup seluruh jalannya 

kegiatan, mulai dari saat dimulainya aktivitas sampai pada saat berakhirnya 

aktivitas tersebut. Sehingga dengan adanya sistem dan prosedur diharapkan 

suatu kegiatan operasi dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan 

ekonomis.   

 Sistem informasi perkreditan menyediakan bukti pencatatan dan pelaporan 

yang memadai atas seluruh aktivitas perkreditan sehingga dapat menunjang 

efektivitas pengendalian internal perkreditan. 

Menurut Wilkinson (2001:14) yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana 

disebutkan bahwa pelaksanaan sistem informasi akuntansi perkreditan  dapat 

bermanfaat dalam : 

1. Memberikan informasi kepada pihak manajemen dalam 
pengambilan keputusan khususnya di bagian perkreditan. 

2. Menangani prosedur perkreditan mulai dari permohonan kredit 
nasabah diterima bank sampai kredit tersebut dilunasi oleh 
debitur.  

3. Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi yang baik 
diharapkan dapat menekan kredit macet bank.   
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  Dalam prosedur umum perkreditan akan dijelaskan ketentuan, syarat-

syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya 

permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh 

bank Adapun penyajian konteksnya dalam bentuk urutan langkah-langkah yang 

lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank yaitu,  tahap-

tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau 

penolakan permohonan  pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan 

pembinaan serta pelunasan kredit. 

 

2.2.1 Sistem dan Prosedur Permohonan Kredit 

  Permohonan fasilitas kredit mencakup: 

1. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 

2. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 

3. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa berlaku kredit yang telah 

berakhir jangka waktunya. 

4. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas 

kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan atau 

pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya. 

  Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: 

1. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah. 

2. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya lengkap diisi 

oleh nasabah. 

3. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. 

  Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register 

khusus yang di sediakan Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis 

kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses,maka berkas 

permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan. 

  Untuk memudahakan bank memperoleh data yang diperlukan bank 

mempergunakan  Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh nasabah, 

formulir-formulir neraca,daftar rugi/laba.  
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2.2.2 Sistem dan Prosedur Penyelidikan dan Analisis Kredit 

Yang dimaksud dengan penyelidikan (Investigasi) kredit adalah pekerjaan 

yang meliputi: 

1. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. 

2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang 

diajukan nasabah, baik data intern bank maupun ekstern. Dalam hal ini 

termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan padanftar-daftar hitam dan 

daftar-daftar kredit macet. 

3. Pemeriksaan/penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal 

yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. 

4. Penyusunan laporan sepenuhnya mengenai hasil penyelidikan yang telah 

dilaksanakan.  

Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik 

keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak 

dapat dipertimbangkan  suatu permohonan kredit. 

2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisikan penguraian dan 

kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. 

   Setiap permohonan kredit harus diadakan penyelidikan dan analisis. 

Pekerjaan penyelidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik 

kredit, sedangkan pekerjaan analisis dalakukan oleh kredit analisis. Pembagian 

kerja tersebut apabila organisasi bagian kredit memungklnkannya. Apabila bank 

tidak memiliki petugas khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, penyidikan 

dan analisis dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank yang bersangkutan 

pimpinan bank dianggap cakap yang dapat ditunjuk untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

  

2.2.3 Sistem dan Prosedur Keputusan atas Permohonan Kredit 

 Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan 

pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa 
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menolak menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada 

pejabat yang lebih tinggi. 

 Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian 

syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan 

kredit dan analis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya 

yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis 

(disposisi-disposisi).  

 Wewenang Kepala Bagian Kredit/Cabang antara lain: 

1. Sampai dengan jumlah permohonan dalam jenis kredit yang ditentukan oleh 

direksi/kantor pusat, kepala bagian kredit/kepala cabang diberi wewenang 

untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan 

terlebih dahulu kepada kantor pusat 

2. Jika permohonan berada diluar batas wewenangnya, cabang harus 

mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada 

direksi/kantor pusat disertai hasil penelitian serta kesimpulan-kesimpulan dan 

usul-usul yang defenitif. 

 Wewenang Direksi/Kantor Pusat yaitu Direksi/Kantor Pusat memberikan 

keputusan permohonan fasilitas  kredit yang dilakukan oleh bagian kredit/cabang 

setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan. 

 Sedangkan wewenang Direksi/Kantor Pusat dengan Bank Indonesia, 

tentang jenis-jenis kredit yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari 

bank indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit 

tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan kepada cabang, baru 

dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bank Indonesia.  

 

2.2.4 Sistem dan Prosedur Penolakan Permohonan Kredit 

 Penolakan permohonan dapat terjadi: 

1. Oleh Bagian Kredit atau Cabang 

 Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap 

oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang 

harus diperhatikan adalah: 
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a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada 

nasabah disertai alasan-alasan penolakannya. 

b. Surat Penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga: 

1) asli dikirimkan pada pemohon, 

2) lembar kedua beserta copy (salinan) surat permohonan nasabah dikirim 

pada direksi, dan  

3) lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang. 

c. Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta, semua berkas 

permohonan dapat di kembalikan kepada pemohon kecuali surat 

permohonannya. 

d. Dalam hal penolakan proses perpanjangan, berarti jangka waktu kredit 

tidak diperpanjang, Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera 

menyelesaikan semua kewajibannya pada bank atau mengajukan rencana 

pelunasannya. 

e. Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa 

nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula. 

Berkas-berkas permohonan tidak dikembalikan kepada pemohon. 

f. Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang 

sedang berjalan, maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai 

dengan syarat yang telah disetujui semula 

Apabila permohonan perubahan syarat-syarat ini menunjukan hubungan 

dengan gejala-gejala yang tidak sehat, maka harus di ambil tindakan 

pengamanan berupa inventarisasi jaminan dan memberikan bimbingan dan 

pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah. 

2. Oleh bagian Kredit atau Cabang setelah mendapat keputusan penolakan 

Direksi. 

 Langkah-langkah yang diambil sama dengan penolakan yang diuraikan pada 

penolakan yang dilakukan oleh Bagian Kredit atau Cabang dengan 

memperhatikan alasan-alasan penolakannya disampaikan oleh Direksi. 
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2.2.5 Sistem dan Prosedur Persetujuan permohonan kredit 

 Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah keputusan baik 

mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk 

melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka 

biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur 

yang harus ditempuh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil seperti di 

bawah ini:  

1. Surat Penugasan Persetujuan Permohonan Kredit Kepada Pemohon 

a.  Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara                                                                                    

tertulis (surat penegasan). 

b. Surat penegasan tersebut harus mencantumkan syarat-syarat antara lain: 

1) Maksimum limit fasilitas kredit. 

2) Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit. 

3) Bentuk pinjaman. 

4) Tujuan penggunaan kredit secara jelas. 

5) Suku bunga. 

6) Bea materai kredit yang harus dibayar. 

7) Provisi kredit commitment fee management fee 

8) Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit 

9) Penutupan asuransi barang-barang jaminan 

10) Sanksi-sanksi. 

11) Ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan sesuai minim 

pribadi/borgtncht dan lain-lain 

12) Syarat-syarat untuk pengajuan permohonan perpanjangan dan 

tambahan fasilitas kredit. 

13) Laporan-laporan yang harus diserahakan. 

c.   Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat penegasan   

ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat 

perjajnjian kredi, karena dengan tegas telah disebutkan nomor dan 

tanggalnya. 

d.  Surat penugasan tersebut dibuat minimal dalam lima rangkap: 
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1) Asli dan lembar kedua (duplikat) dikirim kepada nasabah. 

2) Lembar kedua (duplikat) setelah ditandatangani nasabah dikembalikan 

kepada bank sebagai tanda persetujuan atas syarat penyediaan fasilitas 

kredit. Lembar kedua tersebut setelah diterima nasabah kemudian 

disimpan pada berkas khusus (map warkat-warkat kredit) 

3) Lembar ketiga dikirim sebagai tembusan untuk direksi, bersama-sama 

dengan perjanjian kredit dan ekte salinan jaminan 

4) Lembar keempat untuk berkas surat menurut seri. 

5) Lembar kelima untuk berkas per nasbah yang merupakan arsip harian 

bagian kredit 

6) Apabila diperlukan copy tambahan untuk tembusan kepada biro/bagian 

seksi lain, dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. 

2. Pengikat jaminan 

a.  Jaminan pokok yang terdidi dari barang-barak bergerak maupun tidak 

bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya 

yang dibiayai dengan kredit. 

b. Jaminan tambahan dapat berupa: 

1) Jaminan preibadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel 

serta jaminan bank 

2) Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang yang tidak dijaminkan 

sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa: tanah dan agraria, 

BPKB dan bukti-bukti surat kepemilikan lainnya, harus disimpan dalam 

berkas khusus (map warkat  kredit) yang disimpan dalam khasanah tahan 

api. 

c.  Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada 

nasabah tidak diperkenankan Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan 

untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang, nasabah 

dapat meminta bantuan kepada bank. 
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3. Penandatanganan Perjanjian Kredit 

a.  Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit 

diatas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank. Duplikat 

surat penegasan tersebut harus disimpan pada map warkat-warkat kredit 

b. Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit 

c. Surat perjanjian kredit harus diberi nomor urut dicatat pada register 

tersendiri. 

d. Banyak lembar surat perjanjian kredit ditentukan minimal dalam rangka 

(empat): 

1) Asli untuk bank (cabang) yang harus disimpan dalam warkat kredit, 

2) Lembar kedua untuk nasabah, 

3) Lembar ketiga untuk kantor pusat, dan 

4) Lembar keempat untuk berkas a/n nasabah. 

e.  Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit harus diteliti    

oleh pejabat yang berwenag. Pejabat yang melakukan penelitian dan  

pemeriksaan tersebut harus membubuhkan parafnya. 

4. Penandatanganan surat Askep 

5. Informasi untuk bagian lain 

6. Pembiayaan bea materai kredit 

7. Pembiayaan provisi kredit 

8. Asuransi barang jaminan 

9. Asuransi kredit 

 

2.2.6 Sistem dan Prosedur Pencairan Fasilitas Kredit 

 Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan 

kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini 

berupa pembayaran dan/atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau 

fasilitas lainnya.  

 Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat 

yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara 
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sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit/surat 

aksep Horgtncht) mutlak harus mendahului pencairan kredit. 

 Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat 

dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik 

cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang 

oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan 

pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. 

 Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan 

dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila 

diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan 

duplikat atau foto kopinya. 

 

2.2.7 Sistem dan Prosedur Pelunasan Fasilitas Kredit 

 Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah 

terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. 

   Hal-hal yang harus diperhatikan: 

1. Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera diselesaikan sampai 

dengan tanggal pelunasan 

2. Nasabah diharuskan mengembalikan sisa lembar/blanko cek dan giro bilyet 

yang belim dipergunakan jika ada. Periksa rekening pinjaman untuk 

menyatakan nomor-nomor yang harus dikembalikan. 

3. Untuk mencegah timbulnya claim dari nasabah karena tidak lengkapnya 

pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank harus mengadakan 

inventarisasi atas dokumen yang disimpan pada berkas jaminan dan dicocokan 

dengan catatn yang tersedia. 

4. Penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada nasabah hanya dapat 

dilakukan setelah nyata-nyata nasabah menyelesaikan semua kewajibannya. 

5. Beritahukan kepada bagian kas bahwa setelah seluruh jumlah utang dilunasi, 

rekening pinjaman atas nama nasabah yang bersangkutan ditutup. 
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6. Buatlah surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi pernyataan terima 

kasih atas terjadinya hubungan baik antara nasabah dengan bank pada waktu-

waktu yang lalu. 

7. Catat pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern untuk menjaga 

agar informasi tetap mutakhir.   

 

2.3  Pengendalian Internal 

Pengendalian internal dirasakan perlu mengingat semakin berkembangnya 

dan meluasnya ruang lingkup perusahaan, serta masalah-masalah yang dihadapi 

semakin kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan bagi manajemen dalam 

melaksanakan aktivitas perusahaannya dengan baik. 

Untuk mengetahui pengendalian internal dalam perkreditan bank terlebih 

dahulu harus diketahui apa pengertian pengendalian internal, tujuan dan apa saja 

komponen-komponen pengendalian internal.  

 

2.3.1 Pengendalian Internal Perkreditan 

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha pokok bank. Dalam 

pemberian kredit ini bank akan menarik keuntungan dari selisih antara bunga yang 

diterima dengan bunga yang dibayarkan sehingga disini pemberian kredit 

merupakan sumber pendapatan utama bagi bank. 

Pengendalian internal pemberian kredit meliputi unsur-unsur berupa 

penelaahan dan penekanan pada tujuan pengendalian internal yang ingin dicapai 

oleh perusahaan antara lain memuat prinsip-prinsip sebagaimana dikatakan La 

Midjan dan Azhar (2001:347) yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pemisahan fungsi antara: 
 a. Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit 
 b. Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggaraan kredit 

atau administrasi kerdit 
 c. Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan 

kredit 
2. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan 

tepat waktu mengenai posisi dana-dana dan kredit. 
3. Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan. 
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4. Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek 
berikut pengawasan administratif. 

5. Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang akan menjamin 
keamanan atas kelayakan bank, baik bersifat preventif maupun 
represif. 

6. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat 
dan lain-lain. 

7. Perlu disusun sistem pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan 
berkas pembahasan kredit berikut rekening-rekening giro, kredit 
dan lain-lain secara baik. 

 
Prinsip tersebut diatas menjelaskan bahwa perusahaan perlu untuk 

menciptakan pengendalian internal yang memadai atas pemberian kredit pada 

suatu bank, hal yang perlu mendapat perhatian dan perlu dilaksanakan adalah 

disusunnya pemisahan tugas antara: 

 a. Fungsi pembahasan kredit yaitu fungsi yang menganalisis kemungkinan 

kredit dapat diberikan atau tidak. 

 b.  Fungsi penyelenggaraan kredit yaitu fungsi yang melaksanakan tata usaha 

dan administrasi kredit, memelihara map atau bundel debitur dan lain-lain. 

 c. Fungsi pengawasan kredit yaitu fungsi yang mengawasi setelah kredit 

dilaksanakan. 

  Selain itu perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan 

tepat waktu mengenai posisi dana-dana dan kredit, untuk menciptakan sistem 

pengendalian internal yang baik perlu disusun laporan harian mengenai posisi 

dana-dana (giro, deposito dan lain-lain) berikut kredit yang diberikan. 

Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut 

pengawasan administrasi atas uang kas, persediaan cek dan persediaan formulir 

bilyet giro dan lain-lain. Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan, agar 

dapat diketahui posisi likuiditasnya dan valuta-valuta asing maupun efek-efek 

yang nilainya berubah-ubah. Perlu dibuat peraturan-peraturan intern yang akan 

menjamin keamanan atas kelayakan bank, baik bersifat preventif maupun regresif, 

misalnya pemutasian pegawai, otorisasi, cuti bergilir, kunci ganda, 

penandatanganan surat berharga oleh dua orang pejabat dan lain-lain untuk 

menciptakan tanggung jawab rangkap (bersama). Perlu disusun sistem pencatatan 
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dan pengarsipan surat-surat dan berkas pembahasan kredit berikut rekening-

rekening giro, kredit dan lain-lain secara baik (filling system). 

Untuk dapat mengetahui posisi nasabah giro dan kredit agar setiap saat 

diketahui perkembangannya dan apabila terjadi sesuatu atas nasabah tersebut, 

dapat ditelusuri sejarahnya, maka perlu disusun pengarsipan dalam bentuk “ porto 

folio”.  

 

2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal Perkreditan 

Tujuan pengendalian internal perkreditan menurut Mulyono (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 
seperti yang telah disebut di atas manual perkreditan, surat-surat 
edaran dapat dipengaruhi dan dilaksanakan dengan baik. 

  
Menurut tujuan pengendalian internal di atas kalau diperhatikan masing-

masing tujuan sebenarnya mempunyai kaitan erat satu sama lainnya. Misalnya ada 

administrasi perkreditan yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu 

dan mempermudah menemukan penyelewengan–penyelewengan yang terjadi. 

Adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan 

memajukan efisiensi pengelolaan di bidang perkreditan. 

Maka dengan demikian pelaksanaan pengendalian perkreditan tersebut 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas tidak semata-mata mencari atau 

menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-

penyelewengan saja. 
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2.4 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan dalam Menunjang 

Efektifitas Pengendalian Internal Perkreditan 

  Pengendalian internal merupakan salah satu fungsi dari sistem informasi 

akuntansi dimana fungsi sistem informasi akuntansi adalah: 

1. Untuk mengumpulkan dan memproses data yang terjadi dalam aktivitas 

perusahaan secara efektif dan efisien. 

2. Untuk menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan. 

3. Untuk menyediakan pengendalian internal yang memadai dan memastikan 

bahwa data dari aktivitas perusahaan telah tercatat dan diproses dengan baik 

juga menjamin dan memastikan kekayaan perusahaan. 

  Pengendalian internal merupakan alat yang memberi jaminan yang 

memadai bahwa semua harta perusahaan aman, kegiatan dan catatan dapat 

dipercaya. Hal ini akan berpengaruh terhadap kelayakan informasi yang 

diperlukan dan hal ini penting bagi terlaksananya suatu sistem informasi akuntansi 

yang memadai. 

  Sedangkan sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai alat untuk 

mempermudah pimpinan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan 

dan dimanfaatkan manajer dalam pengambilan keputusan. Selain itu, informasi 

yang dihasilkan adalah informasi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya 

juga meningkatkan pengendalian internal yang ada. 

  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengendalian internal meliputi 

rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi, yang 

dianut oleh perusahaan (bank), untuk melindungi harta miliknya, memeriksa 

kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

  Pengendalian internal dalam alur proses transaksi yang terjadi di bank, 

termasuk proses pemberian kredit yang meliputi proses awal sampai dengan akhir. 

Kegunaan utama dari pengendalian internal adalah untuk mengendalikan proses 

transaksi tersebut. 

  Pengendalian internal mempunyai peranan yang penting dalam seluruh 

aktivitas bank dalam menjalankan usahanya, antara lain di bidang perkreditan, 
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suatu bank akan berusaha untuk mencapai sasaran karakteristik pengendalian 

internal yang memadai dengan didukung oleh adanya unsur-unsur dari 

pengendalian internal yang lebih baik. 

  Menurut Arens (2000:295) ada lima karakteristik yang harus dimiliki oleh 

suatu pengendalian internal yang baik yaitu: 

  a. Adequate separation of duties. 
  b. Proper authorization of transaction and activities. 
  c. Adequate documents and records. 
  d. Physical control over assets and records. 
  e. Independent checks on performance. 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Adequate separation of duties (pemisahan tugas yang memadai) 

Dalam kegiatan perkreditan, pemisahan tugas tersebut harus ada, misalnya 

pemisahan tugas antara petugas yang melaksanakan penilaian terhadap barang 

jaminan dengan analisis kredit. Hal ini penting dilakukan agar penilaian 

terhadap barang jaminan dilaksanakan dengan benar.  

2.  Proper authorization of transaction and activities (otorisasi yang tepat atas 

transaksi dan kegiatan) 

 Otorisasi merupakan suatu kebijakan atau wewenang yang harus dilimpahkan 

kepada para karyawan serta didasarkan pada job description yang 

memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan dan pengambilan 

keputusan. Otorisasi biasanya didokumentasikan dalam bentuk tanda tangan, 

penginisialan atau pemasukan kode otorisasi pada dokumen transaksi oleh 

pejabat yang berwenang, serta harus dapat dipertanggungjawabkan.  

3. Adequate documents and records (dokumen dan catatan yang memadai) 

Dokumen dan catatan berfungsi sebagai penerus informasi di lingkungan suatu 

organisasi dan merupakan tulang punggung terselenggaranya kegiatan di suatu 

bank. Oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. 
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4. Physical control over assets and records (perlindungan fisik atas harta benda 

dan catatan) 

 Bagi suatu bank, perlindungan fisik ini penting terhadap setiap dokumen dan 

catatan mengenai bukti jaminan atas kredit yang diberikan. 

5. Independent checks on performance (pemeriksaan yang independen terhadap 

pelaksanaan) 

 Unsur yang terakhir adalah pemeriksaan secara teliti dan berkesinambungan 

atas lima unsur lainnya. Pemeriksaan ini dilaksanakan tanpa adanya pengaruh 

dari orang lain.  

  Semua yang harus dimiliki dalam pengendalian internal perkreditan sudah 

terdapat dalam sistem informasi perkreditan yang terdiri dari prosedur dan proses 

perkreditan. Oleh karena itu penerapan sistem informasi perkreditan mutlak harus 

dilaksanakan oleh bank guna mencapai pengendalian internal yang efektif. 

  Sistem informasi akuntansi perkreditan didasarkan kepada sistem 

informasi akuntansi sebagaimana menurut Wilkinson (2001:3) yaitu: 

“ A system is an integrated frame work that has one or more objectives. It 

coordinates the resources needed to convert input into outputs.”  

  Begitu juga dengan sistem informasi akuntansi perkreditan disusun 

berdasarkan kepada prosedur-prosedur dan proses yang disusun mulai dari 

permohonan kredit sampai dengan kredit itu diterima oleh debitur. 

  Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berfungsi sebagai 

alat untuk mempermudah pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan, 

sedangkan pengendalian internal merupakan alat yang memberi jaminan yang 

memadai bahwa semua harta milik perusahaan aman, kegiatan dan catatan dapat 

dipercaya. Hal ini akan berpengaruh terhadap kelayakan informasi-informasi yang 

diperlukan dan hal ini penting bagi terlaksananya suatu sistem informasi akuntansi 

yang memadai. 

  Kedua alat tersebut di atas harus berjalan bersama-sama dalam suatu 

perusahaan. Sistem informasi akuntansi yang baik harus didukung oleh 

pengendalian internal yang baik pula dengan kata lain sistem informasi akuntansi 

yang berlaku dan berisi berbagai metode serta prosedur harus didukung oleh 
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kegiatan pengendalian internal. Dilain pihak pengendalian internal yang 

dijalankan harus ditunjang oleh sistem informasi akuntansi yang baik agar 

pengendalian internal dapat mencapai sasarannya yaitu mengamankan harta 

perusahaan, menguji ketelitian data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah digariskan pimpinan 

perusahaan, dan semua itu perlu didukung oleh pelaksanaan sistem dan prosedur 

yang baik. Maka dengan demikian manfaat sistem informasi akuntansi perkreditan 

sangat menunjang tercapainya efektivitas pengendalian internal dalam 

perkreditan.   


