
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 

mendapatkan informasi akuntansi 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 

sistem akuntansi yang memadai, 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;3) dalam bukunya sistem akuntansi, yaitu :  

“Sistem adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” 

 Sedangkan pengertian prosedur : 

 “Prosedur ialah suatu ukuran kegiatan klerikel, biasanya 

melibatkan beberapa orang alam satu departemen atau lebih yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang.” 

 

 

 

 

 



Definisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara 

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

jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikel. 

Kegiatan klerikel terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung 

memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan membagikan yang dilakukan 

untuk mencari informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar. 

 

2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Berdasarkan pengertian sistem dan prosedur di atas, penulis akan 

menguraikan pengertian sistem akuntansi yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2001;5), yaitu : 

 “Sistem akuntansi merupakan 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) dalam buku Pengantar Akuntansi 

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 diatas, penulis dapat simpulkan bahwa sistem akuntansi 

merupakan organisasi dari formulir-formulir, catatan-catatan yang dikoordinir 

melalui prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, 

dan melaporkan infrormasi operasi dan keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelola perusahaan. 

 

2.1.3 Tujuan Sistem Akuntansi  

 Sistem akuntansi suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lain. 

Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan kemungkinan meluasnya 

perusahaan, bertambahnya pegawai dan sebagainya.  



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

dikemukakan oleh La Midjan dan Azhar Susanto (2001;37), tujuan sistem 

akuntansi adalah : 

 “a. untuk meningkatkan informasi tepat guna (relevance), lengkap 

dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem akuntansi harus 

dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang 

diperlukan secara lengkap. 

 b. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atas sistem 

pengendalian intern, yaitu sistem pengendalian yang diperlukan 

untuk mengamankan kepercayaan perusahaan. Ini berarti bahwa 

sistem yang disusun harus juga mengandung kegiatan sistem  

pengendalian internal. 

 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.” 

 

 Dari ketiga tujuan sistem akuntansi diatas disimpulkan bahwa sistem 

akuntansi bertujuan untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan informasi yang 

tepat serta meningkatkan pengendalian intern perusahaan, sehingga data akuntansi 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 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 La Midjan dan Azhar Susanto (2001;40) mengemukakan 

bahwa setiap perusahaan apapun jenisnya, sistem akuntansi akan disusun dari 

seperangkat : 

1. Formulir tercetak  

2. Catatan-catatan 

3. Laporan-laporan  

4. Kegiatan tata usaha dengan atau tanpa menggunakan mesin dan 

peralatan pencatatan.  

 

 

 



Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

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 dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan. 

4. Alat-alat 

Yaitu sarana yang digunakan untuk mengadakan pencatatan sehingga 

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

hitung, mesin tik dan sebagainya. 

5. Prosedur  

Yaitu sekelompok pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lainnya yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.2  Tinjauan Umum Tentang Bank 

2.2.1 Pengertian Bank  

Di jaman modern seperti ini, bank dikenal berbagai jenis lembaga 

keuangan yang terdapat di Indonesia. Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah 

Lembaga Perbankan. Lembaga Perbankan sangat berpengaruh dalam 

menggerakan roda perekonomian karena kemampuannya menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut pada pihak yang memerlukan. 

 

 

 



Definisi bank menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang 

pokok-pokok perbankan adalah sebagai berikut: 

“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokonya adalah 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran 

dan peredaran uang.” 

 

 Kasmir (2000;11) dalam bukunya Manajemen Perbankan 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.” 

 

 Definisi Bank dalam PSAK No.31 (IAI, 2000;1) tentang akuntansi 

perbankan adalah sebagai berikut : 

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki 

dana dan pihak yang memerlukan guna serta sebagai lembaga 

yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Hal ini 

tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan 

dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan serta deposito 

berjangka dan memberikan kepada pihak yang memerlukan 

dana.”  

 

 Pengertian Bank perkreditan Rakyat menurut Undang-undang No.10 

Tahun 1998 pasal 1 tentang Perbankan adalah berikut :  

 “Bank Perkreditan Rakyat adalah merupakan bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 

 

2.2.2 Fungsi Bank  

Pada dasarnya Bank mempunyai tugas utama yaitu sebagai penghimpun 

dan penyalur dana masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 

No.10 tahun 1998 pasal 2 tentang perbankan. 

 



Pengacu pada uraian dalam undang-undang No.10 pasal 2 tentang 

perbankan, fungsi bank kemudian dikembangkan manjadi 3 yaitu: 

1. Bank sebagai penghimpunan dana, maksudnya Bank menerima 

uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan 

giro. 

2. Bank sebagai penyalur kredit, maksudnya bank menyalurkan kredit 

kepada masyarakat dalam berbagai macam kredit, diantaranya kredit 

investasi, kredit modal kerja dan konsumsi. 

3. Bank sebagai pemberi jasa lainnya, di mana salah satu tugas bank 

adalah mendorong kelancaran produksi. Berdasarkan hal tersebut bank 

mamberikan pelayanan kepada masyarakat luas untuk membantu 

kelancaran usaha para pengusaha kecil dan menengah. 

Selain fungsi bank yang telah diuraikan di atas, bank berfungsi juga sebagai 

“Trust Departement”, Maksudnya : 

a. Bank bertindak sebagai pelaksanaan (executor) dalam pengaturan 

pengawasan harta benda milik perorangan yang telah meninggal dunia. 

b. Bank memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan. 

c. Bank mengurus atau mengolah dana yang dikumpulkan oleh pemerintah 

atau perusahaan. 

Dari keterangan tersebut maka penulis dapat menimpulkan bahwa fungsi bank 

selain untuk melaksanakan tugas sebagai “Agent Development” dalam kaitanya 

dengan kredit yang diberikan, bank juga berfungsi sebagai sarana yang dapat 

diandalkan dalam bentuk pengadaan modal. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Bank di Indonesia 

Praktik perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-undang 

perbankan No.10 tahun 1998 yang menggantikan Undang-undang Perbankan 

No.14 Tahun 1967.  

 

 



Dalam tulisan ini, penulis akan membedakan jenis-jenis bank yang ada ke 

dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : 

A. Dilihat dari Segi Fungsi  

Penekanan perbedaan terletak pada luas kegiatan atau jumlah produk yang 

ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya.  

Dalam Undang-undang. Pokok Perbankan No.10 Tahun 1998 dikemukakan 

bahwa jenis bank yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Bank Umum 

2. Bank Pembangunan 

3. Bank Tabungan  

4. Bank Pasar  

5. Bank Desa 

6. Lumbung Desa 

7. Bank Pegawai 

8. Bank jenis lainnya. 

Dalam Undang-undang pokok perbankan No.14 Tahun 1967 yang 

diperbaharui dengan Undang-Undang pokok perbankan No.17 Tahun 1992 dan 

dipertegas lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 

dinyatakan bahwa jenis perbankan yang dilihat dari segi fungsinya dipersempit 

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

1. Bank Umum (commercial Bank) 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank jenis ini 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan wilayah 

operasinya tidak dibatasi. 

 

 

 

 

 



2. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank perkredit rakyat konvensional atau syariah dalam kegiatan usahanya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan  yang 

dilakukan hanya meliputi penghimpunan dana bank perkreditan rakyat 

dibatasi hanya dalam wilayah-wilayah tertentu saja, bank perkreditan juga 

dilarang ikut kliring serta transaksi valuta asing. 

 

Dalam praktik di samping kedua jenis bank yang telah dikemukakan di atas 

masih terdapat 1 (satu) jenis bank lainnya, yaitu Bank Sentra. Jenis bank ini tidak 

bersifat komersial, seperti halnya bank umum dan bank perkreditan rakyat.  

Di setiap Negara, selalu ada bank jenis ini dan di Indonesia bank Sentral ini 

dipegang oleh Bank Indonesia. Tujuan bank Indonesia seperti yang tertuang 

dalam Undang-undang republik Indonesia No.23 tahun 1999 adalah mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah.  

 

B. Dilihat dari Segi Kepemilikan 

Penggolongan dari segi ini didasarkan pada siapa saja yang memiliki bank 

tersebut. Kepemilikan dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham 

yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Penggolongan bank dilihat dari segi 

kepemilikan adalah: 

1. Bank Milik Pemerintah 

 Bank Milik Pemerintah adalah bank yang akte pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntungan bank dimiliki 

oleh pemerintah. Contohnya bank milik pemerintah adalah Bank Negara 

Indonesia 1946, Bank Rakyat Indonesia. Bank milik pemerintah daerah 

juga termasuk dalam bank jenis ini, namun bank milik pemerintah daerah 

terdapat di daerah Tingkat I  atau Tingkat II. 

2. Bank Milik Swasta Nasional 

 Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendirianya dibuat oleh 

swasta. 



Begitu pula dengan keuntungan yang diperoleh, seluruhnya dimiliki oleh 

swasta. Bank yang termasuk dalam golongan ini adalah bank yang dinilai 

oleh bank umum swasta yang dimiliki oleh bank umum yang berbentuk 

koperasi. 

3. Bank Milik Asing 

 Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik 

yang dimiliki swasta asing atau pemerintah asing. Contoh  dari bank milik 

asing ini adalah Bank of Tokyo, Hongkong Bank, Citibank. 

4. Bank Campuran  

 Bank campuran adalah bank yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh 

pihak nasional dan pihak swasta nasional, dimana mayoritas kepemilikan 

saham dipegang oleh pihak swasta nasional. 

 

C. Dilihat dari Segi Status 

Status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat 

baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank 

yang dilihat dari segi status, dibedakan menjadi: 

1. Bank Devisa 

Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi  ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya inkaso ke luar negeri lainnya. 

2. Bank Non Devisa 

Bank non devisa adalah bank yang tidak mendapat ijin untuk 

melaksanakan transaksi ke luar negeri atas yang berhubungan dengan mata 

uang asing secara keseluruhan (masih dalam batas-batas suatu negara). 

  

D. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

1. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional 

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah bank menetapkan 

fungsi sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan dan harga beli 

untuk produk pinjaman (kredit).  



Pihak perbankan menetapkan berbagai biaya dalam nominal persentase 

tertentu, seperti biaya administrasi untuk produk-produk jasa perbankan 

lainnya. 

2. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah  

Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menetapkan 

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam sehingga tidak mengenakan 

bunga atas pinjaman atau memberikan bunga atas penyimpanan dana. 

 

2.3 Kredit  

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani,”Credere” yang mempunyai arti 

“kepercayaan” atau bahasa lainnya “Credirium” yang mempunyai arti 

“kepercayaan akan  kebenaran”. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Jika 

seseorang telah memperoleh kredit maka ia telah memperoleh kepercayaan. Suatu 

pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan orang lain 

atau badan yang memberikan kredit kepada orang lain atau badan yang 

memberikan kredit untuk memenuhi segala kewajiban tepat pada waktunya. 

Orang atau badan yang menerima kredit disebut debitur.   

 

2.3.1 Pengertian Kredit 

Pengertian kredit menurut Thomas Suyatno (2000;31) dalam bukunya 

segi mengenai Pengkredit adalah sebagai berikut: 

“ Kredit adalah pemberian prestasi lebih dahulu kepada pihak 

lain, baik barang maupun jasa untuk dibayar pada saat 

perjanjian.” 

 Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 sub 12 tentang perbankan 

menyatakan bahwa: 

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antar pihak lain yang mewajibkan 

pihak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, 

atau pembagian hasil keuangan.” 

  



 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang 

atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara 

bank (kreditur) dengan nasabah atau pemberi kredit (debitur), bahwa mereka 

sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Perjanjian kredit 

mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jika waktu serta 

bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila 

debitur tidak menepati terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. 

 

2.3.2  Tujuan Kredit   

 Tujuan Kredit adalah untuk memperoleh hasil keuntungan dari bunga 

kredit yang dibebankan kepada kreditur dengan aman tanpa hambatan. Tujuan 

kredit mencakup skope yang luas, yaitu dua fungsi pokok yang saling berkaitan. 

1. Profitability 

Profitability adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa 

keuntungan yang diperoleh dari pungutan bunga. 

2. Safety  

Safety adalah keamanan dari presentase atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar terjamin sehingga tujuan Profitability dapat benar-benar tercapai 

tanpa hambatan yang berarti. 

 

 Menurut M.Toha (2004;89) dalam bukunya permodalan dan perkreditan 

Koperasi, tujuan kredit di bank dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan nasabah dalam persediaan uang tunai saat ini. 

2. Mempertahankan standar perkreditan yang layak. 

3. Mengevaluasi berbagai kesempatan usaha yang baru. 

4. Mendatangkan keuntungan bagi bank pada saat menyediakan likuiditas 

yang memadai. 

Sedangkan tujuan penyaluran kredit ke para pelanggan adalah untuk 

membantu pelanggan meningkatkan volume usahanya melalui modal kerja dan 

sedapat mungkin berupaya menghindari timbulnya kredit macet.  

 



Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka pemilihan ke sektor-sektor usaha yang 

produktif dan cepat menghasilkan likuiditas tentunya akan diprioritaskan. 

 

2.3.3 Fungsi Kredit 

Kredit pada awal perkembangannya mengarah pada fungsi merangsang 

kedua belah pihak (kreditur dan debitur) untuk saling menolong dalam mencapai 

pemenuhan kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari.  

Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukan  prestasi-prestasi 

yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri. Bagi pihak yang 

memberikan kredit, secara material harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan 

perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara 

spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk dapat 

mencapai kemajuan. 

Dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, fungsi kredit antara lain 

sebagai berikut : 

1.   Meningkatkan daya guna uang. 

   Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memelurkan dana 

untuk kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara 

benar. 

2.   Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

  Pemberian kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat 

menciptakan adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, 

wesel, dan sebagainya. Pemberian kredit uang dalam bentuk tunai juga 

meningkatkan daya guna peredaran uang kartal. 

3.   Meningkatkan daya guna peredaran uang 

  Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal untuk 

membiayai usahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan 

modal tanpa dari kredit (pinjaman).  

Dengan uang pinjaman itu mereka menjalankan usaha membeli bahan 

baku yang kemudian memproses bahan baku menjadi bahan jadi sehingga 

daya guna barang itu meningkat. 



4.   Sebagai salah satu stabilitas ekonomi. 

  Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadilan kurang sehat ke 

keadaan yang lebih sehat, biasanya kebijaksanaan pemerintah diarahkan 

usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat 

mengendalikan inflasi, dan mendorong kegiatan ekspor. 

5.   Meningkatkan kegairahan berusaha  

  Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi 

usahanya sangat terbatas bila dibandingkan dengan keinginan dan peluang 

yang ada untuk memperluas uasahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat 

lebih meningkatkan kegairahan berusaha. 

6.  Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

  Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari 

kredit bank. Biasanya perluasan uasaha ini memerlukan tenaga kerja 

tambahan. Hal ini sama saja dengan membuka kesempatan kerja, juga 

membuka peluang adanya pemertaan pendapatan. 

7.   Meningkatkan hubungan Internasional 

  Bantuan kredit dapat diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri. 

Perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk menerima 

bantuan kredit atau lembaga keuangan luar negeri, demikian juga 

sebaliknya. 

 

2.3.4 Jenis-jenis Fasilitas Kredit  

Secara umum terdapat beberapa jenis fasilitas kredit yang diberikan oleh 

bank kepada para debiturnya, yaitu kredit yang ditinjau dari segi jangka waktu, 

penggunaan, dan sektor usaha. Adapun jenis-jenis kredit menurut Kasmir 

(2000;109), yaitu: 

1. Dilihat dari Segi Kegunaan 

a. Kredit Investasi merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk 

keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk 

keperluan rehabilitas. 

 



b. Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit 

a. Kredit produktif  

 Kredit yang digunakan untuk kepentingan usaha atau produksi dan 

investasi Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

b. Kredit konsumtif 

 Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Kredit ini tidak ada 

pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk 

digunakan oleh seseorang atau badan usaha. 

c. Kredit perdagangan 

 Kredit yang diberikan kepada pedagang atau digunakan untuk membiayai 

aktivitas perdagangannya. Kredit ini sering diberikan Supplier atau agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu 

a. Kredit jangka pendek  

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling 

lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b. Kredit Jangka Menengah 

Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai 

dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan 

investasi. 

c. Kredit Jangka Panjang 

Kredit yang masa pengembalian paling panjang karena jangka panjang 

waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. 

 

 

 

 

 



4. Dilihat dari Segi jaminan 

a. Kredit dengan Jaminan  

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan dan jaminan tersebut dapat 

berbentuk  barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang 

artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai 

jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit 

yang diajukan si calon debitur. 

b. Kredit tanpa Jaminan 

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit 

jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas 

atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan baik atau 

pihak lain. 

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha  

a. Kredit Pertanian 

Kredit yang dibiayai oleh sektor pertanian atau perkebunan. Sektor usaha 

pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 

b. Kredit Peternakan 

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka panjang 

maupun jangka pendek. 

c. Kredit Industri 

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, 

industri menengah, industri besar. 

d. Kredit Pertambangan 

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang 

dibiayainya dalam jangka panjang.  

e. Kredit Pendidikan 

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan 

atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 

f. Kredit profesi 

Kredit yang diberikan kepada kalangan profesional. 

 



g. Kredit Perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan aatu pembelian perumahan dan 

biasanya berjangka waktu panjang. 

 

2.3.5 Unsur-unsur Kredit 

Kepercayaan adalah sebagai dasar pemberian kredit, hal ini berarti bahwa 

prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima 

kredit  sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama, berdasarkan 

hal tersebut maka unsur-unsur kredit sebagai berikut: 

1. Kepercayaan 

 Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi (uang,jasa atau barang). 

Yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang 

akan datang. 

2. Waktu 

 Bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh 

waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkadang pengertian tentang nilai 

agio uang yaitu bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang masa yang 

akan datang. 

3. Degree of risk 

 Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko. Risiko timbul bagi 

pemberi, karena uang, jasa atau barang yang berupa prestasi lepas kepada 

orang lain. 

4. Prestasi 

 Yang diberikan dalam kredit adalah suatu prestasi yang dapat berupa 

barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan dijaman modern 

ini, yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah 

uang. 

 

 

 

 



2.3.6 Prosedur Penyaluran Kredit 

Thomas Suyatno (2000;75) dalam bukunya dasar-dasar Perkreditan 

membagi prosedur umum penyaluran fasilitas dalam tujuh tahap, yaitu : 

“Permohonan fasilitas kredit, penyidikan dan analisis kredit, 

keputusan atas permohonan fasilitas kredit, penolakan atas 

permohonan fasilitas kredit, persetujuan atas permohonan  

fasilitas kredit, pencairan fasilitas kredit dan pelunasan fasilitas 

kredit.” 

 

1. Permohonan Fasilitas Kredit 

Pada tahap permohonan fasilitas kredit, seorang calon debitur harus membuat 

proposal pengajuan kredit atas dasar permohonan kredit yang berisi data yang 

bernilai umum, seperti : 

a. Nama dan alamat calon debitur 

b. Piutang usaha 

c. Tempat penggunaan kredit 

d. Waktu pengunaan kredit 

e. Jumlah waktu pinjaman kredit 

f. Jangka waktu pinjaman 

g. Sumber dana bagi pelunasan kredit 

Surat permohonan kredit harus dilengkapi dengan daftar isian yang disediakan 

oleh bank yang sudah diisi lengkap dan sebenarnya, dan daftar lampiran lainnya 

yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. 

Pada tahap pemohonan fasilitas kredit juga dilakukan proses pengumpulan 

data dari calon debitur yang meliputi anggaran dasar perusahaan debitur, aspek 

legal perusahaan, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), fotocopian jaminan 

dan laporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 



2. Penyidikan dan Analisis Kredit 

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha 

atau proyek permohonan kredit. 

 Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri atas : 

a. Aspek Manajemen dan Organisasi (Management and Organization) 

 Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seseorang yang 

berjiwa wiraswasta dan mempunyai keahlian, serta mempunyai struktur 

organisasi usaha yang efisien. 

b. Aspek Pemasaran (Marketing)  

 Barang atau jasa yang dihasilkan harus mempunyai prospek pemasaran. 

c. Aspek Teknik (Technical) 

 Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya 

serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien. 

d. Aspek Keuangan (Financial)  

 Perhitungan keuangan perusahaan mencerminkan kemampuan calon 

debitur untuk memenuhi kewajibanya, baik untuk pengembalian pokok 

pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang wajar. 

e. Aspek Hukum (legal)   

 Usaha yang diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku. 

f. Aspek Sosial Ekonomi (Social and Economy) 

 Usaha yang akan dibiayai oleh kredit hendaknya dapat menyerap tenaga 

kerja yang menganggur dan sedapat mungkin tidak merusak lingkungan 

hidup. 

Pembahasan tentang aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui 

apakah usaha pemohon kredit itu layak untuk diberi bantuan kredit atau tidak. 

Bagi pemohon kredit yang besar baik kredit modal kerja maupun kredit investasi, 

oleh sebab itu analisis kreditnya dikerjakan oleh konsultan ahli khusus 

mengerjakan hal tersebut, sedangkan kredit yang kecil biasanya dikerjakan oleh 

petugas-petugas bank sendiri yang disebut Analisis Kredit atau Account officer.  

 



Dalam melakukan tugasnya, baik konsultan luar maupun analisis kredit tentunya 

memerlukan data informasi yang akurat dari berbagai sumber dengan teknik 

antara lain dengan wawancara atau kunjungan langsung ke tempat usaha (On The 

Spot Inspection), menganalisis laporan-laporan perusahaan (antara lain neraca  

dan laporan L/R), informasi dari dinas-dinas, instansi-instansi, lembaga lain yang 

ada hubungan dengan usaha calon debitur. 

 

Hal-hal yang dilakukan dalam penyelidikan kredit menurut Thomas Suyatno 

(2000;72) dalam bukunya dasar-dasar perkreditan adalah : 

a. Wawancara dengan calon debitur 

b. Pemeriksaan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon debitur 

c. Peninjauan terhadap jaminan yang diserahkan. 

d. Bank Checking yang bertujuan untuk memperoleh bank to bank 

information atau kondisi dan fasilitas yang sudah diperoleh debitur di bank 

lain. 

e. Penyusunan laporan mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. 

f. Perusahaan melakukan analisis terhadap berbagai aspek dari data yang 

telah dikumpulkan, yaitu : 

- Analisis keuangan, misalnya analisis mutasi rekening Koran dan analisis 

neraca laporan rugi laba baik secara vertical maupun horizontal, serta 

proyeksinya. 

- Analisis jaminan, yaitu layak atau tidaknya objek jaminan serta tingkat 

marketability-nya.  

- Analisis risiko, yaitu risiko usaha (demand and supply), manajemen, dan 

ekonomi mikro. 

 

 

 

 

 

 



Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, terhadap 

beberapa prinsip dalam penilaian permohonan kredit yang diuraikan menurut 

Thomas Suyatno (2000;34), yaitu sebagai berikut : 

a. Character (Kepribadian) 

 Seperti yang telah diuraikan di atas, yang menjadi dasar pemberian kredit 

adalah kepercayaan dan yang mendasari suatu kepercayaan adalah 

keyakinan pihak bahwa si pinjaman mempunyai moral, waktu maupun 

sifat-sifat pribadi yang positif (positif thinking) yang komperatif dan harus 

memiliki rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan 

pribadi,kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. 

b. Capacity (kemampuan) 

 Yang dimaksud dengan capacity disini, yaitu suatu penilaian kepada calon 

debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari 

kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari 

bank. 

c. Capital (modal) 

  Yang dimaksud dengan Capital, yaitu jumlah dana atau modal sendiri oleh 

calon debitur. Kemampuan capital antara lain dapat dimanifrestasikan 

dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan modal sendiri sampai jumlah 

tertentu dan sebaliknya, besarnya modal sendiri ini lebih besar dari kredit 

yang akan dimintakan dari bank. 

d. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

 Yaitu situasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang 

mempengaruhi keadaan ekonomi pada suatu kurun waktu tertentu yang 

memungkinkan akan kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh 

kredit. 

e. Collateral (Jaminan)   

 Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan.oleh peminjam atau debitur 

sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.  



 Manfaat collateral ini adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang 

dibiayai oleh kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain di mana kreditnya 

dari suatu usaha yang normal. 

 

Kasmir (2000;91-95) dalam bukunya Manajemen Perbankan mengatakan 

bahwa penilaian kredit dapat dilakukan dengan analisis 7P dan studi kelayakan 

selain dilakukan dengan analisis 5C. penilaian 7P, yaitu : 

a. Party (Golongan), ialah calon peminjam digolongan kedalam kelompok 

tertentu menurut character, capacity dan capital-nya. 

b. Purpose (Tujuan), ialah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa 

tujuan yang sebenaranya dari kredit tersebut. 

c. Payment (Sumber Pembayaran), adalah perhitungan akan kemampuan 

debitur untuk membayar kembali kreditnya karena telah diperkirakan 

kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai. 

d. Profitability  (Kemampuan mendapatkan keuntungan), adalah keuntungan 

yang ingin dicapai debitur dan mungkin juga yang ingin dicapai kreditur. 

e. Protection (Perlindungan), adalah berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak 

diduga, antara lain dengan jaminan. 

f. Personality  (Kepribadian), adalah penilaian segi kepribadian atau tingkah 

laku sehari-hari dan masa lalu. Personality mencakup sikap, emosi, 

tingkah laku, dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah. 

g. Prospect (Potensi), adalah penilaian terhadap usaha debitur dimasa yang 

akan datang apakah menguntungkan atau tidak. 

Penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi : 

a. Aspek hukum merupakan yang menilai keabsahan dan keaslian dokumen-

dokumen atau surat-surat yang dimiliki calon debitur.  

b.   Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang menilai prospek usaha 

nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. 

c. Aspek keuangan merupakan aspek yang menilai kemampuan calon 

nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. 



d.  Aspek operasi atau teknis merupakan aspek yang menilai tata letak ruang, 

lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha. 

e.  Aspek manajemen merupakan aspek yang menilai sumber data manusia 

yang dimiliki oleh perusahaan baik kuantitas maupun kualitas. 

f.  Aspek ekonomi dan social merupakan aspek yang menilai dampak 

ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama 

terhadap masyarakat. 

g.  Aspek AMDAL merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang 

akan timbul dengan adanya usaha dan cara mengatasi dampak tersebut. 

 Hasil dari analisis harus disusun dalam bentuk laporan sehingga dapat 

digunakan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. 

3. Keputusan atas Permohonan Fasilitas Kredit 

Proposal kredit yang telah dianalisis diajukan kepada pejabat yang mempunyai 

wewenang memutuskan kredit, dengan tingkatan batas wewenang persetujuan 

berjenjang dari kantor cabang ke kantor wilayah dan terakhir ke kantor pusat. 

Wewenang pengambilan keputusan dapat dipegang oleh : 

a. Kepala bagian kredit/cabang jika jumlah pemohonan fasilitas kredit tidak  

melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh direksi/kantor pusat. Setiap 

keputusan yang diambil harus dilaporkan ke direksi/kantor pusat. 

b. Direksi/kantor pusat jika cabang mengusulkan permohonan fasilitas kredit 

kepada direksi/kantor pusat karena permohonan tersebut berada diluar 

wewenang kepala bagian kredit cabang. 

c. Direksi/kantor pusat dengan bank Indonesia jika pemohonan fasilitas kredit 

menurut ketentuan membutuhkan persetujuan dari bank Indonesia. Setiap 

keputusan permohonan fasilitas kredit harus memperhatikan penilaian 

syarat-syarat umum yang ada pada dasarnya tercantum dalam laporan 

penyidikan dan analisis kredit. Keputusan yang dihasilkan atas permohonan 

kredit dapat berupa ditolak, disetujui, sebagian, atau disetujui seluruhnya. 

 

 

 



4. Penolakan atas Permohonan Fasilitas Kredit 

Penolakan permohonan fasilitas kredit terjadi bila nyata-nyata dianggap oleh 

bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Permohonan fasilitas kredit calon 

debitur dapat langsung ditolak pada tahap awal sebelum proposal kredit tersebut 

dibuat. Hal ini sangat mungkin terjadi bila saat penyidikan awal sudah diperoleh 

informasi yang negative tentang debitur.  

Permohonan fasilitas kredit juga dapat ditolak setelah proposal kredit tersebut 

diajukan kepada komite kredit berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Penolakan dari komite kredit dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan 

alasan penolakan. Bagian kredit akan memberitahukan segera kepada penolakan 

kredit tersebut kepada calon debitur baik secara lisan maupun tulisan. 

5. Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Kredit 

Persetujuan permohonan fasilitas kredit adalah keputusan bank untuk 

mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Bagian 

kredit dapat menyampaikan persetujuan atas permohonan fasilitas kredit calon 

debitur secara tertulis dalam bentuk surat penawaran kredit atau surat penegasan 

persetujuan kredit dengan mencantumkan maksimum/limit fasilitas kredit, jangka 

waktu berlakunya fasilitas kredit,bentuk pinjaman, tujuan pinjaman, suku bunga, 

provisi kredit, bea materai yang harus dibayar.  

Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, penutupan asuransi 

barang-barang jaminan, sanksi-sanksi, syarat-syarat untuk mengajukan 

permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit, laporan-laporan yang 

harus diserahkan dan ketentuan-ketentuan lain selain keperluan. Apabila calon 

debitur menyetujui, isi surat penawaran atau surat penegasan persetujuan 

dituangkan ke dalam surat perjanjian kredit. 

Langkah-langkah yang harus diambil setelah membuat surat perjanjian kredit 

adalah penandatangan perjanjian kredit, pemberian informasi kepada bagian lain 

yang berhubungan dengan pencairan kredit, pembayaran bea materai kredit, 

pembayaran provisi kredit, asuransi barang jaminan dan asuransi kredit. 

 

 



6. Pencairan Fasilitas Kredit 

Tindakan yang wajib dilakukan bank sebelum mencairkan kredit adalah 

memeriksa ulang seluruh dokumen yang telah dikumpulkan sejak tahap pengajuan 

permintaan kredit, memeriksa apakah persyaratan sebelum penarikan pertama 

kredit telah dipenuhi kreditur yang hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan 

tertulis dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam rangka pencairan 

kredit. 

Cara pencairan fasilitas kredit yang telah disetujui dapat dilakukan melalui 

penarikan dengan cek atau bilyet giro, dengan kuitansi, dengan dokumen-

dokumen lain sebagai alat perintah pembayaran atau dengan pemindah bukuan 

atas tujuan rekening pinjaman debitur. Alat pencairan kredit seperti cek, 

kuitansi,nota pemindah bukuan, dan dokumen-dokumen lain akan menjadi alat 

bukti pembukuan. 

7. Pelunasan Fasilitas Kredit  

Pelunasan fasilitas kredit adalah pemenuhan semua kewajiban hutang debitur 

terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit. Hal yang harus 

diperhatikan adalah perhitungan semua kewajiban debitur harus segera 

diselesaikan sampai pada tanggal pelunasan yang terdiri dari hutang pokok, 

hutang bunga, denda dan biaya administrasi. 

Jika seluruh hutang telah dilunasi maka dokumen-dokumen milik debitur 

dikembalikan dengan sepengetahuan dan seizin direksi dan bagian kas harus 

diberitahukan untuk menutup rekening pinjaman atas nama debitur yang 

bersangkutan. 

 

2.3.7 Kegiatan yang Berhubungan dengan Penyaluran Fasilitas kredit 

Ada Tiga kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam kaitannya dengan 

penyaluran fasilitas kredit yaitu :  

 

 

 

 



1. Dokumentasi Kredit dan Legal  

 Dokumentasi kredit yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan agar bank 

dapat melakukan manajemen kredit secara baik.  

 Dokumentasi kredit berlangsung terus sepanjang tahap-tahap proses 

penyaluran kredit, yaitu sejak debitur mengajukan permintaan kredit hingga 

mereka melunasinya. 

2. Pemantauan Mutu Kredit dan Kreditibiltas Debitur  

 Bank tetap melakukan pemantauan perkembangan mutu kredit yang telah 

disalurkan walaupun sebelum kredit dicairkan telah dilakukan analisis kredit 

karena kemampuan debitur melunasi kredit dapat berubah selama masa 

perjanjian kredit. Perubahan kondisi bisnis, ekonomi moneter, dan politik 

dalam negeri dapat merubah kondisi usaha dan keuangan debitur. 

 Pemantauan perkembangan mutu kredit dapat dilakukan secara periodik 

dengan meninjau kembali mutu kredit yang disalurkan dan kesehatan usaha 

serta keuangan debitur.  

 Pimpinan bank diharapkan dapat memutuskan secara tepat apakah kredit 

tertentu akan diperpanjang pada saat jatuh tempo atau sebaliknya harus 

dilakukan tindakan tertentu untuk menyelamatkan berdasrkan hasil 

pemantauan tersebut. 

3.  Pengelolaan Kredit Bermasalah 

 Apabila bank memutuskan kredit tertentu dinyatakan menjadi kredit 

bermasalah, kredit tadi harus ditangani secara khusus. Pimpinan bank harus 

lebih banyak memberikan perhatian. Kredit bermasalah perlu ditangani tim 

khusus karena kualifikasi yang diperlukan petugas untuk menangani kasus 

kredit bermasalah berbeda dengan yang diperlukan untuk menangani kredit 

biasa. Para petugas yang menangani kredit bermasalah harus 

mengkhususkan hari kerjanya untuk menangani kasus yang disertakan 

kepada mereka (sesuatu yang tidak dapat dilakukan secara penuh oleh 

petugas kredit biasa). Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan 

menyusun program penanganannya. Program tersebut harus berpegang pada 

pedoman bahwa tujuan upaya tersebut adalah mengusahakan penyelamatan 



kredit semaksimal mungkin. Apabila upaya penyelamatan tidak berhasil 

bank perlu menarik kembali kredit yang telah diberikan kepada debitur itu 

karena kepentingan bank wajib diutamakan dan dilindungi . 

 

2.3.8 Peranan Otorisasi dalam Posedur Penyaluran Kredit Guna 

Memanjang Keabsahan transaksi Kredit   

Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. 

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan. 

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Hal 

ini menjadikan aktivitas penyaluran kredit perlu dikelola sebaik mungkin dengan 

menerapkan prosedur penyaluran kredit yang memadai. Aktivitas pengendalian 

yang ditetapkan dalam prosedur penyaluran kredit dimaksudkan untuk 

meminimalkan atau mencegah terjadinya risiko-risiko penyaluran kredit yang 

tidak benar. 

Otorisasi yang merupakan salah satu kategori dalam aktivitas 

pengendalian dapat berperan dengan baik jika kategori lain dalam aktivitas 

pengendalian. Hubungan ini berlaku jika didukung kategori lain dalam prosedur 

penyaluran kredit berperan untuk membantu manajemen puncak mengawasi 

prosedur penyaluran karena otorisasi merupakan penggunaan wewenang yang 

dipertanggungjawabkan atau tidak melalui pelaksanaan prosedur otorisasi. 

Otorisasi dilakukan agar semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan memang 

benar-benar diperlukan, telah diketahui, dan telah disetujui oleh pihak yang 

bertanggungjawab dan berwenang. 

 

2.3.9 Supervisi dan Pembinaan Debitur  

Supervisi atau pengendalian kredit pada dasarnya adalah upaya 

pengamanan kredit yang telah diberikan oleh pihak kreditur dengan jalan terus 

memonitori dan mengikuti jalannya operasi perusahaan (secara langsung atau 

tidak langsung), serta memberikan saran dan konsultasi agar perusahaan debitur 

berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan 

dengan baik. 



Supervisi kredit merupakan tahap terakhir dari siklus kredit dan sekaligus 

pula merupakan tahap yang paling kritis dan sulit apabila kalau keadaan usaha 

debitur kurang menggembirakan, karena pada tahap ini bank telah melepaskan 

sejumlah uang untuk diputar. 

 Pengendalian perkreditan hanya satu upaya meminimalisasikan kredit-

kredit yang kurang lancar, diragukan atau macet, sebab bagaimana ketatnya upaya 

tersebut dalam kenyataannya hampir tidak mungkin bahwa segalanya akan 

berjalan baik sesuai dengan yang dikehendakinya.  

Dapat dipastikan bahwa pada setiap lembaga pemberi kredit sedikit bermasalah, 

penyebabnya sangat beraneka ragam dan kompleks sekali. Penyebab kredit 

bermasalah dapat berasal dari intern bank sendiri sampai kepada sebab ekstern. 

Pengendalian kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

1. Pengendalian secara aktif 

 Pelaksanaan pengendalian aktif dilakukan dengan kunjungan-kunjungan 

langsung ke lokasi usaha debitur dan mengadakan penilaian berdasarkan 

data fisik dan administrasi yang ada pada debitur serta melakukan diskusi 

langsung dengan debitur. Pengendalian aktif mencakup usaha kreditur 

untuk mendatangi pihak ketiga yang ada kaitannya dengan usaha nasabah 

secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat 

tentang debitur. Hasil pengendalian secara aktif tersebut kemudian 

dituangkan ke dalam laporan untuk kepentingan manajemen kreditur. 

2. Pengendalian secara pasif 

 Pelaksanaan pengendalian pasif dilakukan dengan cara mempelajari dan 

menganalisis informasi dan data yang ada pada kreditur, misalnya 

mempelajari data operasional kredit tentang pemenuhan kewajiban debitur 

apakah sesuai dengan jadwal dan tidak terdapat tunggakan-tunggakan. 

Neraca dan laporan laba rugi dapat menjadi patokan dikarenakan laporan 

tersebut menampilkan beberapa keuntungan maupun kerugian.  

 

Alat-alat instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian 

perkreditan menurut Rachmat Firsaus (2003;136), yaitu : 



1. Laporan hasil analisis kredit merupakan alat untuk melaksanakaan 

supervise kredit. Laporan tersebut memuat informasi kualitatif dan 

kuantitatif semua aspek beserta asumsi-asumsi yang dipakai dalam 

perhitungan-perhitungan biaya, rencana penggunaan dan sumber dana, 

arus kas, jadwal pengembalian kredit, dan sebagainya. 

2. Perjanjian Kredit dan syarat-syarat umum pemberian kredit beserta 

lampiran-lampirannya merupakan dasar hukum, yang mengikat antara 

kreditur dengan debitur dimana isinya merinci tentang jumlah, jenis serta 

tujuan penggunaan kredit, syarat-syarat penarikan kredit, pembayaran 

kembali kredit, provisi, bunga, denda, jaminan dan hal-hal lainnya. 

3. Informasi tentang perusahaan debitur yang biasanya memuat tentang 

segala sesuatu yang berkenaan dengan usaha debitur. 

4. Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan perkembang penggunaan dana, rencana kerja atau budget 

perusahaan. 

 

2.3.10 Sistem Informasi Akuntansi Pemberian Kredit 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut La Midjan (2001;6) 

dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut : 

“Seperangkat sumber manusia dan modal dalam organisasi yang 

berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan dan juga 

informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pemprosesan 

data”. 

Adapun pengertian dari sistem informasi pemberian kredit yang 

dipaparkan oleh Rachmat Firdaus (2003;11) dalam bukunya Informasi Kredit 

Usaha Kecil adalah sebagai berikut : 

“Suatu sistem informasi terpadu untuk mengatur tata cara 

pelaporan perkreditan bank umum dan pemberian informasi 

perkreditan kepada bank umum dalam rangka membantu 

perkembangan usaha perbankan yang sehat khususnya dibidang 

perkreditan.”   

 

 

 

 


