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ABSTRAK 

 
Fungsi Sistem Pengolahan Data Elektronik dalam Menunjang  

Efektivitas Pemberian Kredit/Pembiayaan 

 

Semakin meningkatnya perkembangan dunia usaha akan menimbulkan 

persaingan yang ketat yang mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kemampuan bersaingnya. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam persaingan yaitu 

melalui sistem informasi karena sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas 

perusahaan. 

Untuk meningkatkan sistem informasi tersebut diperlukan alat pendukung untuk 

mengolah data yang lebih dikenal sebagai Sistem Pengolahan Data Elektronik (SPDE). 

Sistem pengolahan data elektronik sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama dalam 

memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, serta membantu karyawan dalam 

menyusun dan mengolah data konsumen yang jumlahnya cukup banyak melalui 

hardware dan software yang dimiliki perusahaan. SPDE juga membantu untuk 

menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang ditetapkan, efektivitas 

pemberian kredit dapat diartikan apabila pemberian kredit telah dioiperasikan secara 

efektif dan hasil yang bisa dicapai. Efektivitas pemberian kredit dapat dinilai dari 

tercapainya anggaran pemberian kredit, kolektibilitas kredit telah membaik serta prosedur 

kredit telah dijalankan. Berdasarkan hasil pemikiran, penulis melakukan penelitian 

mengenai “Fungsi Sistem Pengolahan Data Elektronik dalam Menunjang Efektivitas 

Pemberian Kredit/Pembiayaan”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kememadaian sistem pengolahan 

data elektronik pemberian kredit/pembiayaan pada PT. Adira Multi Dinamika Finance, 

mengetahui keefektifan pemnberian kredit/pembiayaan yang telah dilaksanakan pada        

PT. Adira Finance, dan mengetahui fungsi sistem pengolahan data elektronik dalam 

menunjang efektivitas pemberian kredit/pembiayaan pada PT. Adira Finance. 

Metode yang digunakan dalam ponyusunan skripsi ini adalah metode deaskriptif 

dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian atas data yang telah dikumpulkan melalui 

observasi dan wawancara pada bagian yang berhubungan dengan masalah pengolahan 

data pemberian kredit untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi 

objek penelitian adalah sistem pengolahan data elektronik dalam menunjang efektivitas 

pemberian kredit/pembiayaan pada PT. Adira Finance Kantor Cabang Bandung 2. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengolahan data 

elektronik yang dilakukan oleh PT. Adira Finance berfungsi dalam menunjang efektivitas 

pemberian kredit/pembiayaan. Hal ini terlihat dari adanya unsur sistem pengolahan data 

elektronik yang memadai, tercapainya tujuan system pengolahan data elektronik, 

terdapatnya prosedur pemberian kredit, dan tercapainya efektivitas pemberian kredit. 

Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Adira 

Finance Kantor Cabang Bandung 2 agar perusahaan selalu menerapkan sistem on-line 

secara konsisten, ditempatkannya tenaga analis dan programmer pada setiap kantor 

cabang, serta penambahan jumlah karyawan Branch Operational Support. 
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