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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

 Sebuah perusahaan  mempunyai tujuan yang telah direncanakan untuk 

memperoleh laba. Dalam mencapai tujuan tersebut manajemen membutuhkan 

informasi-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 informasi. 

 Suatu sistem informasi akuntansi merupakan alat bantu bagi pimpinan 

dalam mengevaluasi dan mengwasi pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tanpa 

adanya system akuntansi yang memadai, perusahaan tidak akan mendapatkan 

informasi yang cukup dan akan sulit menjalankan funginya dengan baik. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi dan Prosedur 

 Pengertian sistem dan prosedur menurut Mulyadi (2001;5) ,yaitu : 

 “Sistem adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan  kegiatan pokok 

perusahaan”. 

Sedangkan pengertian dari prosedur : 

“Prosedur ialah suatu ukuran kegiatan klerikel, biasanya 
melibatkanbeberapa orang dalam satu departemen atau 
lebih yang dibuat untuk mejamin penanganan secara 
seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-
ulang.” 

 Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang jelas 

antara sistem dan prosedur, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu sistem 

akuntansi terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur  merupakan urutan 

kegiatan klerikel. Kegiatan klerikel terdiri dari kegiatan menulis, menghitung, 

memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan membagikan . Kegiatan ini 
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dilakukan untuk mencari informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku 

besar.  

 

2.1.2 Pengertian Informasi 

 Pengertian informasi menurut S.P Hariningsih (2006:11), informasi 

dapat dikelompokan menjadi: 

a. Informasi Strategis : Informasi ini digunakan untuk informasi 

jangka panjang, mencakup infomasi external (tindakan pesaing, 

langganan), rencana perluasan dan sebagainya. 

b. Informasi Taksis : Informasi ini dibutuhkan untuk informasi jangka 

menengah. 

c. Informasi Teknis : informasi ini dibutuhkan untuk keperluan 

opersional sehari-hari, informasi persediaan, return penjualan dan 

laporan harian. 

Menurut S.P Hariningsih ( 2006:166), “ Kualitas informasi harus 

akurat, tepat pada waktunya dan relevan” . Akurat berarti informasi harus 

bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat juga berarti 

informasi harus jelas menggambarkan maksudnya.Suatu informasi dikatakan 

bernilai manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. 

 

2.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Pengertian sistem informasi akuntasi yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2001;3), 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.” 

 
 Sedangkan menurut Crl. S Warren (2005;234) dalam buku Pengantar 

Akuntansi mendefinisikan sistem akuntasi sebagai berikut : 

“Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan 

melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan.” 
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 Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

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

melalui prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan 

dan melaporkan informasi opersi dan keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 

2.1.4  Tujuan Sistem Akuntansi 

 Sistem akuntansi suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan 

lain. Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan kemungkinan 

berkembangnya perusahaan, bertambahnya pegawai dan sebagainya. Walaupun 

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

dikemukakan La midjan dan Azahar Susanto (2001:37), tujuan utama dari 

penyusunan Sistem Informasi Akuntasi adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas informasi 

Informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). 

Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat 

memberikan informasi yang diperlukan secara cepat dan tetap. 

2. Meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian internal 

Sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaaan 

perusahaan. 

3. Dapat menekan biaya-biaya usaha 

Biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dana harus 

jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunaan sistem 

akuntansi. 

 

2.1.5 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi Akuntansi memberikan manfaat bagi pemakainya, 

baik pemakai internal maupun pemakai eksternal, apabila memenuhi 

karakteristik tertentu. Barry E. Chusing (2000:6) yang diterjemahkan oleh 

Kosasih mengemukakan Karakteristik Sistem Informasi akuntansi yang harus 

memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut : 
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1. Berguna ( usefulness ) 

Sistem harus menghasilkan suatu informasi yang berguna, artinya 

informasi yang dihasilkan harus sesuai denga yang dibutuhkan dan tepat waktu 

sehingga berguna bagi pengambilan keputusan. 

2. Ekonomi ( economy ) 

Seluruh komponen dari sistem harus bersifat ekonomis, artinya sistem 

harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan 

pengeluaran yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. 

3. Andal ( reliability )  

Produk dari suatu sistem harus bias diandalkan dan informasi yang 

dihasilkan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga keputusan yang 

dihasilkan benar-benar keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang dihasikan 

sistem 

4. Pelayanan Konsumen ( customers service ) 

Sistem harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efisien 

kepada pelanggan sehingga mampu memberikan kepuasan akan meningkatkan 

nilai perusahaan dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan 

laba. 

5. Kapasitas ( capacity )  

Kapasitas suatu sistem harus memadai untuk menghadapi operasi pada 

kapasitas penuh (full capacity) seperti halnya pada saat operasi berjalan 

normal. 

6. Sederhana ( simplicity ) 

Sistem harus sederhana sehingga semua struktur dan operasinya dapat 

dimengerti, serta semua prosedurnya dapat diikuti dengan mudah dan tidak 

akan membingungkan pemiliknya. 

7. Luwes ( Flexibility )  

Sistem harus bersifat fleksibel atau luwes dalam menampung dan 

menghadapi semua perubahan yang terjadi didalam maupun diluar organisasi 

sehingga menghasilkan informasi perencanaandan pengendalian. 
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2.1.6 Unsur-unsur Sistem Akuntansi 

 Unsur-unsur akuntansi merupakan bagian yang saling terkait dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya, 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 mengunakan mesin dan 

peralatan pencatatan. 

5. Prosedur untuk sekelompok pekerjaan yang saling berhubungan 

satu sama lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.1.7 Proses Informasi Akuntansi  

 

 

 

Gambar 2.1  

Proses Akuntansi Relatif Tertutup 

 

 Krismiaji ( 2002;30 ) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan jenis sistem yang relatif tertutup, karena sistem ini mengolah input 

menjadi output dengan memanfaatkan pengendalian itern untuk membatasi 

dampak lingkungan. Input sebuah sistem informasi akuntansi adalah transaksi 

atau kejadian ekonomi. Transaksi-transaksi tersebut selanjutnya diproses 

dengan mencatatnya kedalam jurnal, diposting ke rekening-rekening buku 

besar, dan diikhtisarkan dalam berbagai macam laporan. Output dari sistem 

informasi kuntansi adalah laporan keuangan dan laporan manajemen. 

 

INPUT PROSES OUTPUT 
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2.2 Pemahaman Umum Tentang Bank 

2.2.1 Pengertian Bank 

 Di jaman modern seperti ini, bank dikenal dalam berbagai jenis 

lembaga keuangan. Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah lembaga 

perbankan. Lembaga perbankan sangat berpengaruh dalam menggerakan roda 

perekonomian karena mempunyai kemampuan untuk menghimpun dana dari 

para nasabah dan menyalurkannya kembali pada pihak-pihak yang memerlukan 

dana. 

 Pengertian bank menurut Kasmir (2000;11) dalam bukunya 

Manajemen Perbankan,yaitu : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jsa bank lainnya “ 

 

 Pengertian bank dalam Undang-undang Perbankan no.10 tahun 

1998, yaitu : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningktakan taraf hidup orang  banyak.” 

 

2.2.2 Fungsi Bank 

 Pada umumnya bank mempunyai tugas utama yaitu sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat sesuai dengan di dalam Undang-

undang No.10 tahun 1998 pasal 2 tentang perbankan, fungsi bank 

kemudian dikembangkan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Bank sebagai penghimpun 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 bentuk kredit, diantaranya investasi, 

kredit kerja dan konsumsi. 
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3. Bank sebagai pemberi jasa lainnya, dimana salah satu tugas ban adalah 

mendorong kelancaran produksi. Berdasarkan hal tersebut bank memberi 

pelayanan kepada masyarakat luas untuk membantu kelancaran usaha para 

pengusah kecil dan menengah. 

Selain fungsi bank yang telah diuraikan diatas, bank berfungsi juga sebagai 

Trust Departement , maksudnya : 

a. Bank bertindak sebagai pelaksana dalam pengaturan pengawasan harta 

benda milik perorangan yang telah meninggal dunia. 

b. Bank memberikan bernagai macam jasa kepada berbagai perusahaan. 

c. Bank mengurus atau mengolah dana yang dikumpulkan oleh pemerintah 

atau perusahaan. 

Dari keterangan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi 

bank selain untuk melaksanakan tugas sebagai Agent Development dalam 

kaitannya dengan kredit yang diberiknya, bank juga sebagai sarana yang dapat 

diandalkan dalam bentuk pengadaan modal. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Bank di Indonesia 

 Dalam tulisan ini, penulis membagi jenis bank yang ada ke dalam 4 

(empat) kelompok, yaitu; 

A. Dilihat dari segi fungsi 

Penekanaan perbedaan terletak pada luas kegiatan atau jumlah produk 

yang ditawarkan  maupun jangkauan wilayah operasinya. 

Dalam Undang-undang 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 
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8. Bank jenis lainnya. 

Dalam Undang-undang Pokok Perbankan no.10  tahun 1998 dinyatakan 

bahwa jenis perbankan yang dilihat dari fungsinya dipersempit menjadi 2 (dua) 

jenis, yaitu : 

1. Bank umum ( commercial bank ) 

Bank umum dalah bank yang melakasanakan kegiatan usaha secara 

konvesional dan atau berdasarkan prinsipi syariah yang dalam kegiatanya 

memberikan jaasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank jenis ini dapat 

memberikan seluruh jasa perbankan yang adaada dan wilayah operasinya tidak 

dibatasi. 

2. Bank perkreditan rakyat 

Bank perkreditan rakyat konvesional atau syariah dalam kegiataan usahanya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang dilakukan 

hanya meliputi penghimpunan dana bank perkreditan rakyat dibatsi hanya 

dalam wilayah-wilayah tertentu saja, bank perkreditan juga dilarang ikut 

kliring serta transaksi valuta asing. 

 Dalam praktik disamping kedua jenis bank yang telah dikemukakan 

diatas masih terdapat 1 (satu) jenis bank lainnya, yaitu Bank Sentral. Jenis bank 

ini tidak bersifat komersial, seperti halnya bank umum dan bank perkreditan 

rakyat. 

Pada setiap Negara selalu ada bank jenis ini dan di Indonesia bank 

sentral ini depegang oleh Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia seperti yang 

tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia yaitu, mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah. 

B. Dilihat dari segi kepemilikan 

 Penggolongan dari segi ini didasarkan pada apa saja yang memiliki 

tersebut. Kepemilikikan dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan 

saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Penggolongan bank dilihat 

dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut : 

1. Bank milik pemerintah 
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Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian maupun modalnya 

dimiliki oleh pemerintah sehingga keuntugan bank dimiliki oleh pemerintah. 

Contohnya bank milik pemerintah adalah bank Negara Indonesia 1946, bank 

Indonesia. Bank milik pemerintah daerah juga termasuk dalam bank jenis ini, 

namun bank milik pemerintah daerah hanya terdapat di daerah tingkat I atau 

tingkat II. 

2. Bank milik swasta nasional 

Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebgaian besar 

sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya dibuat oleh 

swasta.Begitu pula denga keuntungan yang diperoleh, sleuruhnya dimiliki oleh 

swasta. 

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 

antara lain Bank of Tokyo, Hongkong Bank, Citibank. 

4. Bank campuran 

Bank campuran adalah bank yang kepemilikan 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 daru segi jumlah produk, modal mauapun kualitas 

pelayanannya. Jenis bank yang dilihat dari segi status, dibedakan menjadi : 

1. Bank devisa 

Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanaakna transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secra keselruhan, 

misalnya inkaso ke luar negeri lainnya. 

2. Bank non devisa 

Bank non devisa adalah bank yang tidak mendapat ijin untuk 

melaksanakan transakasi keluar negeri yang berhubungan dengan mata uang 

asing secara keseluruhan. 
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D. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvesional 

 Bank yang berdasarkan prisip konvesional adalah bank yang 

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

beli untuk produk pinjaman (kredit). Pihak perbankan menetapkan berbagai 

biaya dalam nominal presentase 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 berdasarakan hkum 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 dan kebenaran”. Dasar dari kata kredit adalah kepercayaan. Jika 

seseorang telah memperoleh kredit maka ia telah memperoleh kepercayaan. 

Suatu pemberian kredit terjadi apabila didalamnya terkandung kepercayaan 

orang alainatau badan yang memberikan kredit untuk memenuhi segala 

kewajiabn tepat pada waktunya. Orang atau badan yang menerima kerdit 

disebut sebagai kreditur. 

2.3.1 Pengertian kredit 

 Pengertian kredit menurut Hadiwijaya (2000;3) dari bukunya yang 

mengenai pengkreditan adalah sebagai berikut ; 

“ Kredit adalah pemberian prestasi lebih dahulu kepada 

pihak lain, baik barang maupun jasa untuk dibayar pada saat 

perjanjian ditentukan.” 

 

 Di dalam Undang-undang no.10 tahun 1998 pasal 1 sub 12 tentang 

perbankan menyatakan bahwa : 
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“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatanpinjam meminjam antara satu pihak yang 
mewajibkan pihak lainnya 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 lainnya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan 

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

mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian kredit 

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

bungan ditetapkan bersama. 

 

2.3.2 Tujuan kredit 

 Tujuan kredit adalah untuk memperoleh hasil keuntungan dari bunga 

krdit yang dibebankan kepada kreditur aman dan tanpa hambatan. Tujuan 

kredit mencakup wilayah 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 keamanaa dari presentase atau fasilitas yang diberikan harus 

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

tanpa adanya suatu hambatan yang berarti. 

Menurut M. Tohar (2004;89) dalam bukunya Permodalan dan perkreditan 

koperasi,tujuan utama kredit di bank dapat diuraikan sebagai berikut ; 

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

 2. Mempertahankan standar perkreditan yang layak. 

 3. Mengevaluasi berbagai kesempatan uasah yang baru 

4. Mendatangkan keuntungan bagi bank pada saat menyediakan 

likuiditas yang memadai. 
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 Sedangkan tujuan penyaluran kredit para pelanggan adalah untuk 

membantu pelanggan meningkatkan volume usahanya melalui modal kerja dan 

sedapat mungkin berupaya menghindari kredit macet. 

  Atas dasar pemekiran tersebut maka pemilihan ke sektor-sektor usaha 

yang produktif dan cepat menghasilkan likuditas tentunya akan diprioritaskan. 

 

2.3.3 Fungsi kredit 

 Kredit pada awal perkembanganya mengarah pada fungsi yang 

merangsang kedua belah pihak (kreditur/debitur) untuk saling menolong dalam 

mencapai pemenuhan kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun 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 materil harus mendapatkan rentabilitas brdasarkan 

perhitungan yang wajar dari modal yang dijdikan objek kredit secra spiritual 

mendapatkan kepuasaan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai 

kemajuan. 

 Dalam kehidupan perekonomian dan  perdagangan, fungsi kredit antara 

lain sebagai berikut : 

1. Meningkatkan daya guna uang 

Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang menyalurkan dana untuk 

kelangsungan usahanya berarti mendaya gunakan 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 

meningkatakan daya guna peredaran uang kartal. 

3.  Meningkatkan daya guna peredaran uang 

Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak  modal untuk 

membiayai uasahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan 

modaltang berasal dari kredit.  
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4. Meningkatkan  stabilitas ekonomi  

Untuk meningkatakan keadaan ekonomi dari keadilan kurang sehat kepada 

keadaan yang sehat, biasanya kebijakaan pemerintah diarahkan kepada usaha-

usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam mengendalikan 

inflasi dan mendorong kegiatan ekspor. 

5. Meningkatkan pemerataan pendapatan 

Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari kredit 

bank. Biasanya perluasaan usaha ini memerlukaan tenaga kerja tambahan, hal 

ini sama saja membuka kesempatan kerja yang baru dan akan membuka 

peluang pemertaan pendapatan. 

6. Meningkatkan hubungan internasional 

Bantuan kredit dapat diselenggarakan di 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 debiturnya, yaitu kredit yang ditinjau dari segi 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 unrtuk 

keperluaan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau 

keperluan rehabilitas. 

b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatakan produksi perusahaan dalam opersionalnya. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk kepentingan uasaha atau produksi dan investasi 

ini diberikan untuk menghasilkan jasa atau barang. 

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

pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh 

seseorang atau badan usaha. 

c. Kredit perdagangan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. 

Kredit ini sering diberikan supplier atau agen perdagangan yang akan membeli 

barang dalam jumlah yang cukup 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 biasanaya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

krdit yang memiliki waktu berkisar dari antara satu tahun sampai dengan tiga 

tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk memlakukan investasi. 

c. Kredit jangka panjang 

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang karena waktu 

pengembalianya diatas tiga tahun dan 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 barang barang yang tidak berwujud .Yang 

berarti setiap kredit yang diberikan akan dilindungi oleh jaminan sang debitur. 

b. Kredit tanpa jaminanan 

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 baik dengan bank. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha  

a. Kredit pertanian. 

b. Kredit peternakan. 

c. Kredit industri. 

d. Kredit pertambangan. 

e. Kredit pendidikan. 
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f. Kredit profesi diberikakn kepda kalangan professional. 

g. Kredit perumahan. 

 

2.3.5 Prosedur Penyaluran Kredit 

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

perkreditan, membagi prosedur umum penyaluran fasilitas dalam tmenjadi 

beberapa tahapan, yaitu ; 

“ Permohonan fasilitas kredit, penyidikan dan analisis kredit, 
keputusan atas permohonan kredit, penolakan atas permohonan, 
persetujuan atas permohonan, fasilitas kredit, pencairan kredit 
dana pelunasan kredit” 
 

1. Permohonan fasilitas kredit 

Pada tahap ini , seorang debitur harus membuat proposal penijauan kredit atas 

dasar permohonan kredit yang versi data yang bernilai umum, seperti ; 

a. Nama dan alamat 

b. Piutang usaha 

c. Tempat penggunaan kredit 

d. Waktu penggunaan kredit 

e. Jumlah waktu pinjaman kredit 

f. Jangka waktu pinjaman 

g. Sumber dana bagi pelunasan kredit 

 

 Surat permohonan kredit harus dilengkapi dengan isian yang 

disediaakan oleh bank yang sudah diiisi lengkap secara benar disertai daftar 

lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis kredit yang akan dipinjam. 

 Pada tahap pemohonan fasilitas kredit juga dilakukan proses 

pengumpulan data dari calon debitur  yang meliputi anggaran dasar 

perusahaan, aspek legal perusahaan, NPWP, tanda daftar perusahaan, 

fotocopian jaminan dan laporan keuangan. 
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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 dari : 

a. Aspek manajemen dan organisasi  

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seseorang yang berjiwa 

wiraswasta dan mempunyai keahlian, serta mempunyai struktur organisasi 

usaha yang efisien. 

b. Aspek pemasaran 

Barang atau jasa yang dihasilkan harus mempuyai prospek pemasaran. 

c. Aspek teknik 

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapsitas maupun jenisnya serta 

proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien. 

d. Aspek keuangan 

Perhitungan perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya , baik untuk pengembalian pokok pinjaman maunpun 

bunganya dalam waktu yang telah ditentukan. 

e. Aspek hukum 

Usaha yang diberi bantuan kredit harus mmemenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku. 

f. Aspek sosial ekonomi 

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit hendaknya dapat membiayai tenaga kerja 

yang menganggur dan sedapat mungkin tidak merusak lingkungan hidup. 

Penambahan mengenai aspek-aspek tesebut sangat diperlukan untuk 

memngetahui apakah uasah pemhon itu layak atau tidak diberi bantuan kredit 

atau tidak.bagi pemohon krdit yang besar dilakukan analisis kredit oleh 

konsultan ahli khusus, sedangkan untuk pemohon kredit kecil dikerjakan oleh 

petugas-petugas bank sendiri yang disebut analisis kredit atau account officer.

 Dalam melakukan tugasnya, baik konsultan maupun analisis kredit 

tentunya memerlukan data informasi yang akurat dari berbagai sumber dengan 

teknik antara lain wawancara atau kunjungan langsung ke tempat usaha, 
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menganalisis laporan-laporan perusahaan ( neraca/laba rugi), informasi dari 

dinas yang terkait, instansi instansi lembaga lain yang ada hubungannya 

dengan usaha calon debitur. 

Hal-hal yang dilkukadalam 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 akan diserahkan 

d. Bank cheking yang bertujuan untuk memperoleh bank to bank information 

atau kondisi dan  fasilitas yang ditrima oleh debitur pada bak lain.. 

e. Penyusunan laporan mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan 

f. Perusahaan melakukan analisis terhadap berbgai aspek dari data yang telah 

dikumpulkan , yaitu; 

- analisis keuangan, misalnya analisis mutasi rekening koram dan analisis 

neraca laporan laba rugi baik secara vertical maupu horizontal, serta 

proyeksinya. 

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

marketability-nya. 

- analisis resiko, yaitu resiko 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 

Hadiwijaya ( 2003;34), yaitu sebagai berikut: 

a. Kepribadian ( character ) yang menjadi suatu dasar dari kepercayaan adalah 

keyakinan bahwa sipeminjam mempunyai moral maupun sifat-sifat pribadi 

yang positif dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang baik dalam 

kehidupan pribadi. 

b. Kemampuan ( Capacity ) yaitu suatu penilaian kepada calon debitur 

mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang 

dilakukannya yang akan dibiayai dengan menggunakan kredit bank. 
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c. Modal ( capital ) yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki si calon 

debitur. Kemampuan capital antara lain dapat di uangkan dalam bentuk 

kewajiban untuk menyediakan modal sendiri sampai jumlah tertentu dan 

sebaliknya, besarnya modal sendiri ini lebih besar dari kredit yang akan 

diminta dari bank. 

d. Kondisi ekonomi ( condotion of economy ) yaitu situasi politik, sosial, 

ekonomi, budaya dan lainnya yang memepengaruhi keadaan ekonomi pada 

suatu kurung waktu terttentu yang memungkinkan akan kelancaran usaha dari 

perusahaan yang memperoleh kredit. 

e. Jaminan ( collateral ) yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh 

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 dimana kreditnya dari suatu usaha tersebut tidak 

normal. 

 

3.  Keputusan atas permohonan fasilitas kredit 

 Proposal kredit yang telah diajukan kepada pejabat yang mempunyai 

wewenang memutuskan kredit, dengan tingkatan batas wewenang persetujuan 

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

wewenag pengambilan keputusan dapat dipegang oleh: 

a. Kepala bagian kredit/cabang jka jumlah pemohonan failitas kredit tidak 

melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh direksi/kantor pusat. 

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

kepda direksi/kantor pusat karena permohonan tersebut berada diluar 

wewenang kepala bagian kredit. 

c. Direksi/kantor pusat dengan Bank Indonesia jika permohonan fasilitas kredit 

menurut ketentuan membutuhakan 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, disetjui sebagian atau disetujui keseluruhan. 



23 
 

 
 

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 kurang baik tetang debitur teresbut. 

 Permohonan fasilitas kredit juga dapat ditolak setelah proposal tesebut 

diajukan kepada komite kredit berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. penolakan dari komite kredit dilakukan secra tertulis dengan 

mencantumkan alasan penolakan. Bagian kredit akan memberitahukan segera 

kepada calon debitur baik secara lisan maupun tertulis. 

 

5.  Persetujuan atas permohonan fasilitas kredit  

Persetujuan permohonan fasilitas kredit adalah keputusan bank untuk 

mengabulkan sebagai atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. 

Bagian kredit dapat menyampaikan persetujuan atas permohonan fasilitas 

kredit calon debitur baik secara tertulis maupun secara lisan. 

Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, penutupan asuransi 

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

permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit, laporang-laporan 

yang harus diserahakan dan ketentuan-ketentuan lain selain keperluan. Apabila 

calon debtur menyetujui isi surat penawaran atau surat penegasan, persetujuan 

dituangkan ke dalam surat perjanjian kredit. 

Langkah-langkah yang harus diambil setelah membuat perjanjian kredit 

adalah penandatangan prejanjian 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 
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pengajuan permintaan kredit, memeriksa apakah persyaratan sebelum 

penarikan pertama kredit telah dipenuhi kreditur yang hasilnya dituangkan 

dalam sebuah laporan tertulis dikumpulkan dokumen yang diperlukan dalam 

rangka pencairan kredit. 

 Cara pencairan fasilitas kredit yang telah disetujui dapat dilakukan 

melalui penarikan dengan cek atau bilyet giro, dengan kwitansi, dengan 

dokumen-dokumen lain sebagai alat perintah pembayaran atau dengan 

pemindah bukuan atas tujuan pinjaman debitur. Alat pencairan kredit seperti 

cek, kuitansi, nota pemindah bukuan, dokumen-dokumen lain akan menjadi 

alat bukti pembukuan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


