
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Dengan terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Amerika mengakibatkan 

krisis ekonomi dunia, yang berpengaruh pada perekonomian bangsa Indonesia, 

dampaknya adalah menurunnya daya beli masyarakat yaitu menurunnya 

kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta 

menurunnya kemampuan penyediaan modal bagi kelanjutan usaha masyarakat 

tersebut. Dengan keadaan ekonomi seperti ini membuat masyarakat, usaha 

besar,usaha kecil dan usaha menengah mengalami kesulitan ekonomi. 

 Perbankan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat. Perbankan menjadi sumber penyediaan dana dalam bentuk pinjaman 

kredit yang digunakan untuk kelanjutan usaha maupun untuk kebutuhan hidup 

masyarakat. 

 Pinjaman kredit adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

 Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) memiliki peranan penting 

dalam penyediaan dana. Pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank BTPN  untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya peserta pensiun maupun untuk 

modal usaha masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Bank BTPN 

memberikan kemudahan dalam prosedur peminjaman dan pelunasan yang relatif 

lebih baik serta jumlah bunga relatif lebih ringan dibandingkan dengan meminjam 

dana pada penyedia dana perseorangan. 

 Dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit, Bank mempunyai 

ketentuan-ketentuan maupun sistem dan prosedur yang didukung dengan 

formulir-formulir dan catatan-catatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 



 Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank harus berlangsung secara 

efektif dan efisien. Untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan serta 

penyimpangan-penyimpangan lainnya perlu adanya sistem informasi akuntansi 

dan prosedur yang mengatur pemberian kredit. Sistem informasi akuntansi 

merupakan salah satu alat pengendalian yang efektif yang akan mengatur 

mekanisme pemberian kredit kepada nasabah. 

 Sistem informasi akuntansi pemberian kredit merupakan keseluruhan 

prosedur dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan 

mengelolanya sehingga menjadi informasi yang diperlukan sebagai alat bantu 

manajemen perusahaan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 Dengan adanya suatu sistem akuntansi pemberian kredit yang baik, Bank 

BTPN memperoleh kepercayaan penuh dari para nasabahnya, sehingga Bank 

BTPN lebih leluasa dalam mendukung pencapaian usaha-usaha para nasabahnya. 

Prosedur yang dibuat oleh Bank BTPN relatif mudah, tujuannya untuk 

mempermudah para nasabah dalam meminjam dana. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktik tentang  bagaimana sistem informasi akuntansi pemberian kredit pada 

suatu perusahaan dan penulis ingin mengungkapkan hasil kerja praktik dalam 

bentuk Laporan  Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Sistem Informasi 

Akuntansi Pemberian Kredit Pensiun pada PT Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional (BTPN),Tbk Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul di atas, maka masalah yang akan diidentifikasi dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana kebijakan mengenai pemberian kredit pada PT Bank BTPN, 

Tbk Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung 

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit  pada nasabah PT Bank BTPN, 

Tbk Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir  

 Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kebijakan mengenai pemberian kredit pada PT Bank BTPN, 

Tbk Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung. 

2. Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pada PT Bank BTPN, Tbk 

Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung Bandung. 

 

1.4 Kegunaan laporan Tugas Akhir 

 Setiap penelitian tentunya berguna baik untuk peneliti maupun kepada 

pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Semua informasi 

yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan berguna untuk: 

1. Bagi Perusahan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai 

masukan dan pertimbangan yang bermanfaat dalam sistem informasi 

akuntansi pemberian kredit pada PT Bank BTPN. 

2. Bagi Pihak lain  

Dapat bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai 

permasalahan yang penulis bahas, serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 



3. Bagi Penulis  

Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi 

pemberian kredit dalam penerapannya di suatu perusahaan. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

 Metode yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah metode deskriftif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya 

adalah untuk memecahkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data-data yang 

telah diperoleh dan ditarik kesimpulan sehingga memberikan gambaran yang jelas 

mengenai objek yang diteliti dengan masalah yang akan di bahas dalam Laporan 

Tugas Akhir ini, dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari sistem informasi 

akuntansi pemberian kredit pada PT Bank BTPN, Tbk. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan 

kepustakaan untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori 

yang sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan 

mempelajari literatur, diktat perkuliahan dan buku-buku yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian, artinya peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang 

diamati untuk mengumpulkan pengetahuan umum yang cukup baik 

mengenai tujuan penelitian, objek yang diteliti, maupun pengetahuan 

tentang faktor lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap proses 

pengamatan. 

 

 

 

 



Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan beberapa 

teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 

3. Kerja praktik  

Peulis ikut terlibat langsung dalam bagian yang terkait. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Kerja praktik dilaksanakan pada 10 Maret - 3 April 2009, yang beralamat 

di Jl. A.H Nasution No.30 Bandung, Jawa Barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


