
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, berdampak pada menurunnya daya 

beli masyarakat dan kemampuan usaha besar juga usaha kecil dalam menjalankan 

usahanya. 

 Namun sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik, hal ini dapat 

dilihat dari nilai kurs yang mulai stabil dan harga bahan pokok yang fluktuasinya 

mulai stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keadaan ekonomi 

seperti ini membuat masyarakat yang mempunyai usaha, baik skala besar atau 

kecil lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup dan usahanya.   

Lembaga keuangan dalam hal ini perbankan menjadi salah satu sumber 

penyedia dana dalam bentuk pinjaman kredit yang menjadi tumpuan masyarakat 

sebagai sumber pendanaan usahanya.  

Bank Rakyat Indonesia adalah development agent yang menampung atau 

menarik dana masyarakat dalam bentuk tabungan lalu menyalurkan ke masyarakat 

dalam bentuk kredit khusus bagi yang ingin memiliki usaha. Salah satu kredit 

yang diberikan Bank Rakyat Indonesia yaitu pinjaman Kupedes (Kredit Usaha 

Pedesaan) yang bergerak dibidang skala mikro. 

Dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit, Bank Rakyat Indonesia  

memerlukan sistem dan prosedur yang didukung dengan formulir-formulir, dan 

catatan-catatan yang sesuai dengan pengaturan yang berlaku pada perusahaan 

tersebut. Agar prosedur pemberian kredit dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien, diperlukan adanya suatu sistem akuntansi pemberi kredit yang akan 

mengatur mekanisme pemberian kredit kepada nasabah. 

 

 

 

 



Sistem 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 melaksanakannya pekerjaannnya. 

Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang baik, 

diharapkan Bank Rakyat Indonesia memperoleh kepercayaan penuh dari para 

nasabahnya, sehingga Bank Rakyat Indonesia lebih leluasa dalam mendukung 

pencapaian usaha-usaha para nasabahnya. Prosedur pemberian kredit yang dibuat 

oleh Bank Rakyat Indonesia relatif mudah. Tujuannya untuk mempermudah para 

nasabah dalam meminjam dana.    

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan praktik kerja dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

dengan memilih judul : “ Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi 

Pemberian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul diatas, maka masalah yang akan diidentifikasikan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Bagaimana ketentuan mengenai pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia?  

3. Bagaimana pelaksanaan pencatatan pemberian kredit PT. Bank Rakyat 

Indonesia? 

 

 

 

 

 

 



1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Penulisan melakukan pengamatan sesuai dengan identifikasi masalah yang 

telah diuraikan dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam menempuhkan ujian 

sidang Diploma III. Adapun tujuan penulisan melakukan kerja praktik yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai pemberian kredit PT. 

Bank  Rakyat Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaiamana pelaksanaan pemberian kredit pada 

nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencatatan pemberian kredit 

PT. Bank Rakyat Indonesia.. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penulis berharap kerja praktik yang dilakukan ini dapat memberikan kegunaan 

atau manfaat untuk berbagai pihak, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan  

Dapat memberikan gambaran lengkap mengenai proses pemberian dan 

analisis kredit yang ideal dan memberikan masukan yang dapat digunakan 

untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan pengendalian yang ada 

dalam prosedur pemberian kredit oleh bank dan memperbaiki sistem-

sistem yang sudah ada agar menjadi baik lagi. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, serta 

penerapan pengetahuan teoritis yang didapat selama masa kuliah dalam 

dunia usaha. 

3. Bagi Pihak lain  

Dapat dijadikan bahan referensi atau masukan tambahan bagi yang 

membutuhkan sebagai sarana untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 



1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang dilakukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

metode deskriptif yang menurut Moch.Nazir yaitu suatu metode penelitian yang 

tujuannya adalah untuk memecahkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data-

data yang telah diperoleh dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan masalah yang akan 

dibahas dalam laporan tugas akhir ini, dan untuk mengetahui keadaan sebenarnya 

dari sistem akuntansi pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka ( Library Research ) 

Adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan kepustakaan untuk 

membandingkan kenyataan dilapangan dengan teori 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 ) 

Adalah melakukan pengalaman langsung terhadap objek penelitian, artinya 

peneltian berada ditempat 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 pengumpulan data yang diperlukan., penulis melakukan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu : 

a. 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. 

b. Obsevasi  

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 

 

 



1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik secara langsung di 

PT.Bank Rakyat Indonesia yang berlokasi di jalan Ciumbuleuit No.17 Bandung, 

sedangkan waktu praktik dilakukan pada bulan  24 Agustus 2009 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


