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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat saat ini menimbulkan 

persaingan ketat didalam sektor usaha, setiap tempat usaha ingin memberikan 

kontribusi yang baik pada kegiatan pelayanannya. Maka dari itu setiap 

perusahaaan dituntut untuk dapat mengendalikan dan mengantisipasi berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional. 

 PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung adalah  badan 

usaha milik daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan 

ekonomi kota Bandung, juga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai 

salah satu pemasok atau penyedia dana bagi masyarakat. Penyediaan dana yang 

diberikan oleh PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung berupa pinjaman 

kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.  

Bentuk pemberian kredit yang ditawarkan PD.Bank Perkreditan Rakyat 

Kota Bandung sangat beragam sesuai dengan kebutuhannya, sehingga 

menyebabkan banyaknya kebijaksanaan yang akan dikeluarkan dalam 

pemberian kredit. Sedikit ada kesalahan yang tidak disengaja akan 

menyebabkan masalah bagi pihak PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung. 

Penilaian layak atau tidaknya seseorang atau perusahaan diberikan pinjaman 

disebut analisis kredit. Semakin baik suatu analisis kredit akan membuat 

semakin kecilnya resiko kredit yang bermasalah.    

PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung di dalam melaksanakan 

kegiatan pemberian kredit mempunyai prosedur dan ketentuan maupun sistem 

yang didukung dengan catatan dan formulir-formulir yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku pada perusahaan daerah tersebut. 

Sistem akuntansi pemberian kredit merupakan keseluruhan prosedur 

dan teknik yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengelolanya 

menjadi informasi yang diperlukan sebagai alat bantu manajemen. Hal buruk 
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yang bisa terjadi apabila tidak terdapatnya sistem informasi akuntansi 

pemberian kredit antara lain, dapat menyebabkan tidak adanya jaringan 

prosedur pemberian kredit yang terencana dan segala data serta dokumen yang 

diperoleh dari kegiatan pemberian kredit perusahaan tidak dapat di proses 

menjadi sebuah informasi akuntansi yang sangat berpengaruh dan bermanfaat 

untuk perusahaan itu sendiri. Dengan adanya sistem informasi pemberian 

kredit yang baik diharapkan PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung 

memperoleh kepercayaan penuh dari para nasabahnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

pengamatan pada masalah “TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI 

AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT PADA PD. BANK 

PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG. ” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis merumuskan masalah 

yang akan diidentifikasikan dalam laporan tugas akhir ini antara lain : 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi atas pemberian kredit  

pada PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung. 

2. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi atas pemberian kredit pada 

bagian manager bisnis yang aad pada PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota 

Bandung. 

 

1.3    Tujuan Kerja Praktik 

Data yang diperoleh dalam pengamatan ini akan dipergunakan 

sebagai bahan penulisan Laporan Tugas Akhir, untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang pada Program 

Studi Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir  ini, antara lain : 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pemberian kredit 

pada PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.  
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2. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi di bagian manager 

kredit atas pemberian kredit pada PD.Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.  

 

1.4.   Kegunaan  Laporan Tugas Akhir 

Penulis berharap data dan informasi yang telah diperoleh melalui 

kerja praktik ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Bagi Penulis 

Dengan hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memperoleh 

pemahaman dan memperluas wawasan penulis serta sarana untuk 

mengaplikasikan  konsep dan teori-teori yang diperoleh di masa 

perkuliahan dengan penerapanya pada kondisi nyata dalam perusahaan-

perusahaan. 

2. Bagi Pihak Bank  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak 

bank untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan pengendalian yang 

ada khususnya mengenai penerapan prosedur pemberian kredit agar 

menjadi lebih baik lagi.  

3. Bagi Pihak lain 

Dapat dijadikan referensi dan masukan tambahan bagi pengamatan 

selanjutnya,khususnya bagi pengkajian topik yang berkaitan dengan 

masalah dalam laporan tugas akhir ini. 

 

1.5   Metodologi  Tugas Akhir 

  Metode yang dilakukan dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini adalah metode deskriptif analisis,yaitu suatu metode penelitian yang 

tujuanya untuk memecahkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data-data 

yang telah diperoleh dan ditarik kesimpulan sehingga memberikan gambaran 

yang jelas mengenai obyek yang diteliti dengan masalah yang akan dibahas 

dalam tugas akhir ini dan untuk melakukan tinjauan  atas pemberian kredit 

pada PD.Bank Perkreditan Rakyat  Kota Bandung. 

  Adapun teknik pengumpulan data yang dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Study pustaka ( Library Research) 

  Study 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 di teliti. 

2. Study lapangan ( field Research) 

Study lapangan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap obyek 

penelitian,artinya peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang 

diamati untuk mengumpulkan pengetahuan umum yang cukup baik 

mengenai tujuan penelitian,obyek 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 2 (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 

Penulis ikut terlibat langsung dalam bagian terkait. 

 

1.6   Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

  Mengacu pada topik permasalahan yang mendasari penyusunan 

laporan tugas akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PD.Bank 

Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang beralokasi di Jl.Naripan No.29 

Bandung Telp. (022) 4207147-4203778. Adapun waktu kerja praktik 

dilaksanakan pada tanggal 15 April 2011 sampai dengan Mei 2011. 


