
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Akuntansi 

 Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

yaitu untuk memperoleh laba. Dalam mencapai tujuan tersebut manajemen 

membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, lengkap dan tepat waktu untuk 

membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan. Untuk mendapat 

informasi akuntasi yang tepat, diperlukan suatu alat bantu yaitu sistem akuntansi. 

Sistem akuntansi merupakan alat bantu bagi pimpinan dalam mengevaluasi dan 

mengawasi pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tanpa adanya suatu sistem 

akuntansi yang memadai, maka perusahaan tidak akan mendapatkan informasi 

yang cukup dan akan sulit menjalankan fungsinya dengan baik. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem dan Prosedur 

 Sebelum menguraikan pengertian sistem akuntansi, akan terlebih dahulu 

dikemukakan mengenai pengertian sistem dan prosedur yang penulis kutip dari 

Mulyadi (2001:5) yaitu:  

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” 

 

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (20001:5) yaitu: 

“ Prosedur ialah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 
terjadi berulang-ulang.” 

  

Definisi di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara 

sistem dan prosedur, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari 

jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan kegiatan klerikal. Kegiatan 

klerikal terdiri dari kegitan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, 



mendaftar, memilih, memindah dan membandingkan yang dilakukan untuk 

mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar. 

 

2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Berdasarkan pengertian sistem dan prosedur diatas, maka penulis akan 

menguraikan pengertian Sistem Akuntansi yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2001:3) yaitu: 

“ Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan 
yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 
pengelolaan perusahaan. 

  

Menurut Carl.S.Warren (2005:234) mendefinisikan sistem akuntansi 

sebagai berikut:  

“ Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk 
mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan 
melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. 
 

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

adalah organisasi dari formulir-formulir, catatan dan laporan yang dikoordinir 

melalui prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data 

dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 

2.1.3 Tujuan Sistem Akuntansi 

 Sistem Akuntansi untuk suatu perusahaan akan berbeda dengan 

perusahaan lain. Bahkan dalam perusahaan itu sendiri, sistem akuntansi harus 

dikembangkan dengan kemungkinan meluasnya perusahaan, bertambahnya 

pegawai dan sebagainya.  

 

 

 



Walaupun demikian tiap-tiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, seperti yang 

dikemukakan oleh La Midjan (2001:37). Tujuan sistem akuntasi adalah: 

a. Untuk meningkatkan kualitas informasi yaitu tepat guna (relevance), 

lengka  dan terpercaya. Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan 

cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara 

lengkap.  

b. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian intern, 

yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus 

mengandung kegiatan sistem pengendalian intern (internal check). 

c. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha, ini berarti bahwa biaya tata 

usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih  

murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem 

akuntansi. 

Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus saling terkait. Peningkatan 

informasi yang diperlukan dan meningkatkan sistem pengendalian intern, baik 

kualitas maupun kuantitas tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa 

mempertimbangkan kenaikan biaya. Sehingga akhirnya dipilih jalan tengah yaitu 

biaya tidak begitu besar, tetapi sistem pengendalian intern atau informasi yang 

diperlukan cukup bisa diperhatikan. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan biaya yang tidak begitu besar, sistem 

akuntansi bertujuan untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan informasi yang 

tepat, serta meningkatkan pengendalian intern perusahaan, sehingga data 

akuntansi dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya untuk pengambilan 

keputusan. 

 

2.1.4 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi 

 Unsur-unsur akuntansi merupakan bagian yang saling terkait dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. 

Menurut Azhar Susanto (2001:40) mengemukakan bahwa setiap perusahaan 

apapun jenisnya, sistem akuntansi akan disusun dari seperangkat: 



1. Formulir atas data akuntansi 

yaitu dokumen yang dicetak terlebih dahulu dengan judul atau spasi atau 

ruangan untuk pemasukan data. 

2. Buku catatan  

yaitu buku-buku yang melakukan pencatatan atau hasil yang bersumber 

dari formulir jenis-jenis buku catatan terdiri dari: 

a. Buku jurnal 

b. Buku besar 

3. Laporan-laporan 

Yaitu merupakan alat atau hasil yang harus dapat dipertanggungjawabakan 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan. 

4. Alat-alat 

Yaitu sarana yang digunakan untuk mengandalkan pencatatan sehingga 

menghasilkan laporan yang akurat. Alat-alat tersebut dari komputer, mesin 

hitung, mesin tik dan sebagainya. 

5. Prosedur 

Yaitu sekelompok pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lainnya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.2 TinjauanUmum Tentang Bank 

2.2 1 Pengertian Bank  

 Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang Perbankan pengertian Bank adalah: 

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 
 

Kasmir (2000:1) memberikan pengertian bank sebagai berikut: 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 
dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 
masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” 
 
 
 



2.2.2 Fungsi Bank  

 Menurut Sigit Tridanu dan Totok Budi santoso (2006:9) Secara umum 

fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan secara lebih 

spesifik bank dapat berfungsi sebagai: 

1. Agen of  Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust) baik dalam 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana, masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan, 

masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank 

akan dikelola dengan baik dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan 

tersebut dapat ditarik kembali dari bank, dan pihak bank akan mau 

menyalurkan dananya kepada masyarakat apabila dilandasi adanya unsur 

kepercayaan, pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan 

menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman 

dengan baik dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan 

pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 

2. Agen of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil 

tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan 

saling mempengaruhi sektor riil tidak  akan dapat berkinerja dengan baik 

apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi, serta 

kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, 

distribusi , konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

 

 

 



3. Agen of service 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. 

Jasa yang di tawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa 

jasa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Bank di Indonesia 

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan. Menurut Kasmir (20004:32) adapun jenis perbankan dapat ditinjau 

dari berbagai segi antara lain: 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis Perbankan 

terdiri dari: 

a. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh 

jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya 

dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank 

komersil (commercial bank).  

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah  

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan bank umum. 

 

 

 



2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut adalah: 

a. Bank milik pemerintah  

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh 

pemerintah pula.Contoh: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat 

Indonesia (BRI). 

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah 

tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh: BPD DKI 

Jakarta ,BPD Jawa Barat. 

b. Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimilik oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannyapun  didirikan oleh swasta, begitu 

pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

Contoh: Bank Danamon, Bank Niaga  

c. Bank milik koperasi  

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia 

d. Bank milik asing  

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jenis 

kepemilikannyapun dimiliki oleh pihak luar negeri.Contoh: ABN 

AMRO Bank, City Bank 

e. Kepemilikan saham campuran  

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang 

oleh warga negara Indonesia. Contoh: Sumitomo Niaga Bank 

 

 

 

 



3. Dilihat dari Segi Status 

Dilihat dari segi kemampuan dalam melayani masyarakat bank umum 

dapat dibagi kedalam 2 macam.  

Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam 

melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas 

pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut 

diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang 

dimaksud adalah: 

a. Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer ke  luar negri, transvellers cheque, pembukaan dan 

pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank  Indonesia. 

b. Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan 

kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan 

masih dalam batas-batas negara. 

 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik 

harga  jual maupun harga beli terbagi dalam 2  kelompok yaitu: 

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah 

bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini terlepas dari 

sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa 

oleh kolonial Belanda Dalam mencari keuntungan dan menentukan 

harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional menggunakan dua metode yaitu: 



1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli 

untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan 

tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan 

istilah spread based.  

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam 

nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya 

provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan 

biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah menetapkan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam 

hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan 

perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi 

bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.  

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.  

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.  

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.  

5. Atau dengan adanya pilihan pindahan kepemilikan atas barang 

yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. 

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah 

islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip 

syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan sunnah rosul. Bank 

berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produk 

dengan bunga tertentu. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah bunga 

adalah riba. 

 

 



2.3 Kredit 

Kredit berasal dari kata Italia, credere yang artinya kepercayaan, yaitu 

kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman 

beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor 

percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Prinsip penyaluran kredit adalah 

prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. 

 

2.3.1 Pengertian kredit  

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998 adalah: 

“ 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 melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan pemberian bunga.” 
 

2.3.2 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit bagi masyarakat menurut Malayu Hasibuan (2002:88), 

antara lain dapat: 

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan 

perekonomian 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat 

3. Memperlancar arus barang dan arus uang 

4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, dan lain-lain) 

5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada 

6. Meningkatkan daya guna (utility) barang 

7. Meningatkan kegairahan berusaha masyarakat 

8. Memperbesar modal kerja perusahaan 

9. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat  

10. Mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis 

 

 

 



2.3.3    Tujuan Kredit 

Tujuan penyaluran kredit menurut Kasmir (20003:105), antara lain adalah 

untuk: 

1. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh 

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan 

kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, 

disamping itu keuntungan juga dapat memperbesar usaha bank. 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. 

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh 

dunia perbankan adalah sebagai berikut: 

• membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan 

usaha baru akan membutuhkan tenaga kerja baru.  

• Meningkatkan jumlah barang dan jasa 

• Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya diimpor dan apabila sudah diproduksi didalam negeri 

dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa negara. 

 

2.3.4 Unsur-Unsur Kredit  

 Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa 

makna, sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur 

yang terkandung di dalamnya.  

 Kasmir (2000:74) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu 

fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 



1. Kepercayaan  

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan 

baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di 

masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan bank, karena 

sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan 

dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam 

membayar kredit yang disalurkan. 

2. Kesepakatan  

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

Kesepakatan penyaluran kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak 

yaitu pihak bank dan nasabah. 

3. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki 

jangka waktu. 

4. Resiko 

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaiu resiko kerugian 

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 

mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak 

sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab 

tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu 

pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu 

kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. 

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun 

resiko yang tidak disengaja. 

 

 



5. Balas Jasa 

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu 

kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank 

prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan 

komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama 

bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa 

ditentukan dengan bagi hasil. 

 

2.3.5 Jenis-Jenis Kredit 

Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokan kedalam jenis yang 

masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditunjukan untuk 

mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki 

berbagai karakteristik tertentu. 

Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank menurut Kasmir (2000:76)  

adalah: 

1. Dilihat dari Segi Kegunaan  

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaan adalah untuk melihat 

penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama 

atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat 

dua jenis kredit yaitu: 

a. Kredit investasi 

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha 

atau membangun proyek pabrik baru di mana masa pemakaiannya 

untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan 

kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 

b. Kredit modal kerja  

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan 

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit 



modal kerja merupakan kredit yang  untuk mendukung kredit investasi 

yang sudah ada. 

 

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit 

Kredit jenis ini dilihat dari pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk 

diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit 

dilihat dari segi tujuannya adalah: 

a. Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan 

suatu, baik berupa barang maupun jasa. 

b. Kredit Konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai 

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

yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh 

seseorang atau badan usaha. 

c. Kredit Perdagangan 

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan 

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 

tersebut. Kredit ini sering diberikan supplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. 

 

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu 

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit 

mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit 

ini adalah: 

 

 

 



a. Kredit jangka pendek 

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 

1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 

tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa 

bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka 

panjang. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 

diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk 

investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 

 

4. Dilihat dari Segi Jaminan 

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu 

fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat 

berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari 

segi jaminan adalah: 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. 

Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 

berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi 

senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta 

loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang 

bersangkutan. 

 



 

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha 

Setiap sektor usaha memiliki karakter yang berbeda-beda, oleh karena itu 

pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari 

sektor usaha sebagai berikut: 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa 

jangka pendek atau jangka panjang. 

b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan dalam jangka waktu 

yang pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka 

panjang misalnya kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit yang membiayai industri kecil, menengah 

atau besar. 

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang 

dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, 

minyak atau tambang timah. 

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana pendidikan dan prasarana pendidikan atau dapat 

pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan profesional seperti, dosen, 

dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya. 

 

2.3.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Suatu kredit yang diberikan harus dilakukan penelitian yang mendalam, 

sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi 

jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian 

kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang 

benar. 



Menurut Kasmir (2000:91) Prinsip-Prinsip pemberian kredit dengan 

analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut 

1. Karakter (Character) 

Pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon 

debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank 

bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-

benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si 

nasabah baik yang yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat 

pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan 

keluarga, hobi dan sosial standingnya. Character merupakan ukuran untuk 

menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki 

karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai 

cara. 

2. Kemampuan (Capacity)  

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang 

dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta 

kemampuannya dalam mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat 

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin 

banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya 

untuk membayar kredit. 

3. Modal (Capital) 

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai usaha 100%, artinya 

setiap nasabah yang mengajukan kredit harus pula menyediakan dana dari 

sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital adalah untuk 

mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap 

usaha yang akan dibiayai oleh bank. 

4. Jaminan (Colleteral) 

Merupakan jaminan yang diberikan nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika 

terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat 



dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung 

bank dari resiko kerugian. 

5. Kondisi (Condition) 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang 

dan untuk di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. 

Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian 

kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun 

jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di 

masa yang akan datang. 

 

Sedangkan penilaian dengan 7P kredit, seperti yang dikemukakan Kasmir 

(2000:93) adalah sebagai berikut: 

1. Kepribadian  (Personality) 

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. Personality hampir sama dengan character dari 5C. 

2. Golongan (Party) 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Sehingga dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan 

mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk 

pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat 

modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya. 

3. Tujuan (Purpose) 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit 

dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan 

produktif atau untuk tujuan perdagangan. 

 

 



4. Prospek (Prospect)  

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain memiliki prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang 

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan 

tetapi juga nasabah. 

5. Pembayaran (Payment) 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit 

yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka 

akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 

6. Keuntungan (Profitability) 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya dari bank. 

7. Perlindungan (Protection) 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank 

namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan 

barang atau orang atau jaminan asuransi.  

 

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula 

dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang 

relatif besar. Adapun penilaian kredit menurut Kasmir (2000:91) dengan studi 

kelayakan meliputi: 

1. Aspek Hukum 

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-

dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitor, seperti akte 

notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya. 

 

 



2. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa 

yang akan datang. 

3. Aspek Keuangan 

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam 

membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa 

besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. 

Penilaian aspek ini dengan menggunkan rasio-rasio keuangan. 

4. Aspek Operasi/Teknis 

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan 

kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana 

yang dimilikinya. 

5. Aspek Manajemen 

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. 

6. Aspek Ekonomi/Sosial 

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang 

ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, 

apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. 

7. Aspek AMDAL 

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul 

dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap 

dampak tersebut. 

 

2.4  Tinjauan Umum Prosedur Pemberian Kredit 

2.4.1 Prosedur Pemberian Kredit.  

   Prosedur pemberian kredit menurut Malayu Hasibuan (2001:91), antara 

lain: 

1. Calon debitor menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang 

diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit. 

2. Calon debitor mengajukan jenis kredit yang diinginkan. 



3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C dan 7P dari permohonan 

kredit tersebut. 

4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau Legal 

Lending Limit (L3) atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). 

5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

 

2.4.2 Dokumen yang digunakan  

 Menurut Kasmir (2000:95) dokumen yang digunakan dalam pemberian 

kredit adalah: 

a. Akte pendirian perusahaan  

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) 

atau Yayasan yang dikeluarkan oleh notaris dan disahkan oleh 

Departemen Kehakiman. 

b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit. 

c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

Tanda Daftar Perusahaan ada selembar sertifikat yang dikeluarkan oleh 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun 

dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali. 

d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan surat tentang wajib pajak yang 

dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. 

e. Neraca dan laporan rugi laba  3 tahun terakhir. 

f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan. 

g. Daftar penghasilan bagi perseorangan. 

h. Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan. 

 

 

 

 

 



2.5   Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha, maka 

ketergantungan perusahaan akan sistem informasi akuntansi sangat besar. Untuk 

mendapatkan sistem informasi akuntansi yang cepat, tepat dan akurat maka 

penggunaan komputer sebagai alat pengolahan data elektronik hampir menjadi 

suatu keharusan terutama untuk perusahaan berskala besar yang mempunyai 

volume data yang tinggi. 

Komputer merupakan suatu alat elektronik dengan daya intelelligent yang 

tinggi, dengan kemampuan dan kapasitas yang jauh lebih besar. Mesin komputer 

ini dapat memproses data dengan kecepatan 186.000 mil per detik dan 1.000.000 

karakter tiap menit, walaupun demikian komputer tersebut tidak dapat sendiri 

tanpa adanya alat pendorong dan instruksi-instruksi yang lengkap. 

Keleluasaan pemakaian sistem pengolahan data elektronik dalam suatu 

sistem juga berkaitan dengan kompleksitas. Biasanya, bisa lebih banyak fungsi 

perusahaan dan akuntansi dilaksanakan untuk komputer, sistemnya harus menjadi 

lebih kompleks agar dapat menampung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan. 

Menurut Azhar Susanto (1999:63) pengaruh komputer terhadap perusahaan 

terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Pengaruh komputer terhadap sistem informasi 

2. Pengaruh komputer terhadap struktur organisasi dan pengambilan 

keputusan  perusahaan 

3. Pengaruh komputer terhadap akuntansi 

Berikut penjelasan singkat mengenai pengaruh komputer terhadap perusahaan: 

1. Pengaruh komputer terhadap sistem informasi 

Di masa lalu pengolahan data didominasi oleh manusia yang dibantu oleh 

peralatan seperti cash register. Mulai tahun 1950-an, sistem informasi 

manual mulai di transformasikan ke dalam sistem berdasarkan komputer 

sehingga manusia mulai bekerjasama dengan komputer untuk memproses 

data menjadi informasi. 

 



2. Pengaruh komputer terhadap struktur organisasi dan pengambilan 

keputusan perusahaan. 

Dengan adanya komputer akan memudahkan perusahaan dalam memilih 

struktur organisasi yang sesuai dengan aktivitas perusahaan sekaligus 

memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan karena ditunjang 

oleh informasi yang tepat,cepat dan akurat. 

3. Pengaruh komputer terhadap fungsi akuntansi 

Pengolahan data akuntansi dapat dipercaya dalam menghasilkan 

perhitungan-perhitungan maupun informasi akuntansi yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


