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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Sistem Akuntansi 

 Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

yaitu untuk memperoleh laba. Dalam mencapai tujuan tersebut menejemen 

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, maka perusahaan tidak akan mendapatkan 

informasi yang cukup dan akan sulit menjalankan fungsinya dengan baik. 

2.1.1 Pengertian Sistem dan Prosedur 

 Sebelum menguraikan pengertian sistem akuntansi, akan terlebih dahulu 

dikemukakan mengenai pengertian sistem dan prosedur yang penulis kutip dari 

Mulyadi (2001;5) dalam bukunya Sistem Akuntansi, yaitu : 

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” 

Sedangkan pengertian prosedur : 

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

 Definisi di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara 

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

jaringan prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. 

Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, 

memberi kode, mendaftar, memilih, memindah dan membandingkan yang 

dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar. 
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2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

 Berdasarkan pengertian sistem dan prosedur di atas, maka penulis akan 

menguraikan pengertian Sistem Akuntansi yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2001;3), yaitu : 

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

 Sedangkan dalam buku Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur, Zaki 

Baridwan (1997;1) mendefinisikan : 

“Sistem Akuntansi adalah formulir, buku-buku, catatan, prosedur-
prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang 
berhubungan dengan usaha suatu perusahaan dengan tujuan untuk 
menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang 
diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahnya, dan bagi 
pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, 
kreditur dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil 
operasi perusahaan.” 

 
 Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

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

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

dengan tujuan menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 

2.1.3 Tujuan Sistem Akuntansi 

 Sistem Akuntansi untuk suatu perusahaan akan berbeda dengan 

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

harus dikembangkan dengan kemungkinan meluasnya perusahaan, bertambahnya 

pegawai dan sebagainya. Walaupun demikian tiap-tiap perusahaan memiliki 

tujuan yang sama, seperti yang dikemukakan oleh La Midjan (2001;37). Tujuan 

Sistem Akuntansi adalah : 

“ a.  Untuk meningkatkan informasi, yaitu 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. 
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b. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atas sistem 
pengendalian intern yaitu sistem pengendalian yang diperlukan 
untuk mengamankan kepercayaan perusahaan. Ini berarti 
bahwa sistem akuntansi 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 seefesien 
mungkin dan harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan 
diperoleh dari penyusunan sistem akuntansi.” 

 Sedangkan menurut Zaki Baridwan (1997;3). Tujuan Sistem Akuntansi 

adalah : 

“ a.  Sistem akuntansi yang disusun harus mampu memahami prinsip 
cepat yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan 
data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi 
kebutuhan. 

   b.  Sistem akuntansi yang disusun itu harus mampu memenuhi 
prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat 
membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Maka 
sistem akuntansi haris disusun dengan mempertimbangkan 
prinsip-prinsip pengawasan intern. 

c. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip 
murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan 
sistem akuntansi itu harus dapat ditekan sehingga relatif tidak 
mahal.” 

 
 Ke tiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus saling terkait. Peningkatan 

informasi yang diperlukan dan meningkatkan sistem pengendalian intern, baik 

kualitas maupun kuantitas tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa 

mempertimbangkan kenaikan biaya. Sehingga akhirnya dipilih jalan tengah yaitu 

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

diperlukan cukup bisa diperhatikan. 

 Dapat disimpulkan bahwa dengan biaya yang tidak besar, sistem akuntansi 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan informasi yang tepat, serta 

meningkatkan pengendalian intern perusahaan, sehingga data akuntansi dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk pengambilan keputusan. 
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2.1.4 Unsur-unsur Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi diterapkan oleh perusahaan bertujuan untuk menyajikan 

informasi bagi pihak internal dan eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan unsur-unsur sistem akuntansi 

seperti yang dikemukakan oleh La Midjan (1999;30), yaitu: 

“1. Sumber daya manusia dan alat, 
2. Catatan, dan  
3. Laporan”. 

Secara singkat unsur-unsur sistem akuntansi tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia dan Alat 

Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan di dalam 

pengambilan keputusan apakah sistem dapat dilaksanakan dengan baik atau 

tidak. Manusia juga yang mengendalikan jalannya sistem. Sedangkan, alat 

merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan di dalam 

mempercepat pengolahan data, meningkatkan ketelitian kalkulasi/perhitungan 

dan meningkatkan kerapian bentuk informasi. 

2. Catatan 

Data dihasilkan dari catatan-catatan berupa jurnal-jurnal, buku besar, dan 

buku tambahan. Data juga dihasilkan dari formulir-formulir yang digunakan 

sebagai bukti tertulis dari transaksi, contoh: faktur penjualan, bukti 

pembayaran dan lain-lain. 

3. Laporan/Informasi 

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah informasi akuntansi 

keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi tersebut antara lain 

dapat berupa: neraca, laporan laba rugi, Laporan perubahan laba ditahan, 

laporan harga pokok penjualan, laporan biaya pemasaran, daftar umur piutang, 

daftar saldo persediaan, dan sebagainya. 
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Bank 

2.2.1 Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan 

pengertian Bank adalah : 

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Definisi Bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, apabila terdapat 

perbedaan hanya nampak pada tugas usaha Bank. Ada juga yang mendefinisikan 

Bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak 

ketiga, sedangkan definisi lain mengatakan Bank adalah suatu badan yang tugas 

utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran untuk permintaan 

kredit pada waktu yang ditentukan. Juga ada yang mendefinisikan Bank sebagai 

suatu badan yang utamanya menciptakan kredit. 

G. M. Kerryn Stuart dalam bukunya Bank Politik yang dikutip dari 

buku “Kelembagaan Keuangan” mengatakan : 

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan 
berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan 
mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai 
tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan-
perusahaan dan lain-lain”. (1996;1) 

 

2.2.2 Fungsi Bank 

Pada dasarnya Bank mempunyai tugas utama yaitu sebagai penghimpunan 

dan penyalur dana masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 

No. 10 tahun 1998 pasal 2 Tentang Perbankan. 

Pengacu pada uraian dalam UU No. 10 pasal 2 Tentang Perbankan, fungsi 

bank kemudian dikembangkan menjadi tiga yaitu : 

1. Bank sebagai penghimpun dana, maksudnya bank menerima uang 

dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka atau giro. 

2. Bank sebagai penyalur kredit, maksudnya bank menyalurkan kredit 

kepada masyarakat dalam berbagai macam kredit. Diantaranya kredit 

investasi, kredit modal kerja dan modal konsumsi. 
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3. Bank sebagai pemberian jasa lainnya, dimana salah satu tugas 

utama bank adalah mendorong kelancaran produksi. Berdasarkan hal 

tersebut  bank untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas 

khususnya untuk membantu kelancaran usaha para pengusaha kecil 

dan menengah. 

Selain  fungsi bank yang telah diuraikan diatas, bank berfungsi juga 

sebagai”Trust Departement”, maksudnya : 

a. Bank bertindak sebagai pelaksana (executor) dalam pengaturan dan 

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 simpulkan bahwa fungsi bank 

selain untuk melaksanakan tugas sebagai “agent development” dalam kaitannya 

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

diandalkan dalam membentu pengadaan modal. 

 

2.3 Kredit 

Kredit berasal dari bahasa Yunani ”Credere”  yang artinya kepercayaan, 

yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman 

beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. 

Bank memberikan penyaluran kredit kepada para nasabahnya adalah untuk 

memperoleh pendapatan dari hasil bunga kredit tersebut. Karena penyaluran 

kredit tersebut, merupakan kegiatan usaha yang paling mendominasi 

pengalokasikan dana bank, sehingga sumber pendapatan utama bank berasal dari 

kegiatan penyaluran kredit tersebut. Adapun alasan bank memberikan penyaluran 

kredit antara lain : 

1. Sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga perantara antara unit surplus 

dengan unit defisit. 

2. Penyaluran kredit memberikan pengaruh yang pasti sehingga besarnya 

pendapatan dapat diperkirakan. 
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3. Perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya diatur oleh pemerintah, 

sehingga bank dibeberapa negara kegiatannya dibatasi. 

4. Sumber utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral 

mereka harus menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. 

 

2.3.1 Pengertian Kredit 

 Pengertian kredit menurut Malayu SP Hasibun (2001;87), 

mengumumkan bahwa : 

“Kredit ialah semua jenis pinjaman yang harus dibayar atau kembali 

bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati.” 

 Menurut Muchdarsyah Simungan (1991;64), menyatakan bahwa : 

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada 
pihak-pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada 
waktu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa 
bunga.” 
 

 Kredit dapat berarti juga bahwa pihak kesatu (kreditur) memberikan 

prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontra 

prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). 

 

2.3.2 Fungsi Kredit 

 Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa 

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (to serve society) dalam rangka 

mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan 

konsumsi yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup 

manusia. 

 Fungsi kredit antara lain : 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit, uang dapat disimpan sehingga dapat berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. 
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2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  

 Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang 

dapat memperoleh kredit dan akan memperoleh tambahan uang dari daerah 

lainnya. 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang 

 Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah 

barang yang tidak berguna menjadi bermanfaat. 

4. Meningkatkan peredaran barang 

 Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah 

ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke 

wilayah lainnya bertambah, kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang 

untuk beredar. 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi  

 Negara memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena 

dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang 

diperlukan oleh masyarakat. 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

 Bagi penerima kredit yang disalurkan tentu akan dapat meningkatkan 

kegairahan berusaha apalagi bagi yang modalnya kurang mencukupi. 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

 Semakin banyaknya kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. 

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

 Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan salinh 

membutuhkan antar penerima kredit dengan pemberi kredit dan meningkatkan 

kerja sama dibidang lainnya sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia. 
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2.3.3 Jenis-Jenis Kredit 

 Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari pengertian 

yang terkandung didalamnya. Akan tetapi untuk membedakan kredit menurut 

ketentuan Bank Indonesia berdasarkan faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada 

dalam pengertian kredit, maka diadakanlah perbedaan-perbedaan kredit yang 

dapat kita bagi berdasarkan : 

A.  Kredit menurut sifat dan penggunaannya : 

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pemebelian 

barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan atau pemuas 

manusia secara langsung. 

2. Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, 

baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 

B. Kredit menurut keperluannya : 

1. Kredit Produksi atau Eksploitasi, kredit ini diperlukan untuk 

meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil 

produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi. Pada umumnya kredit jenis ini diberikan kepada 

perusahaan-perusahaan industri dalam segala tingkatannya yaitu industri 

kecil, menengah dan besar. 

2. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang dipergunakan untuk keperluan 

perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place 

dari sesuatu barang. 

Kredit perdagangan ini terbagi atas dua, yaitu : 

a. Kredit perdagangan dalam negeri, dan 

b. Kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal dengan kredit 

ekspor dan impor. 

 3. Kredit Investasi, kredit ini diberikan oleh bank kepada pengusaha untuk 

keperluan investasi (invesment), berarti untuk penanaman modal. Kredit 

ini bukanlah untuk keperluan penambahan modal kerja akan tetapi untuk 

keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal (capital good) 
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misalnya untuk membangun pabrik, membeli atau mengganti mesin-

mesin tersebut.  

C. Kredit menurut jangka waktunya : 

1. Kredit jangka pendek (short term-loan), yaitu kredit yang jangka waktu 

pengembaliannya kurang dari satu tahun, misalnya kredit modal kerja 

untuk perdagangan dan industri. 

2. Kredit jangka menengah (medium term-loan), yaitu secara kredit yang 

jangka waktu pengambilannya  1-3 tahun, seperti kredit modal kerja 

permanen, kredit investasi. 

D. Kredit menurut sumber dananya : 

 Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru, yaitu kredit 

diberikan dengan dana dari perubahan yang terhadap uang yang beredar atau 

yang telah ada. 

E. Kredit menurut jaminannya : 

1. Ensecured Loans 

Kredit tanpa jaminan, sering juga disebut kredit blanko di Indonesia. 

 2. Secured Loans 

  Kredit untuk jenis ini adalah kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti 

segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk jaminan 

(collateral) yang dapat meyakinkan bank. Jaminan kredit dapat berupa 

tanah, rumah, pabrik, dan barang-barang fisik lainnya. Dapat juga kredit 

dijamin oleh surat-surat berharga seperti surat tanda deposito, tabungan, 

saham, obligasi dan sebagainya asalkan surat-surat berharga itu nilai dan 

keguanaannya masih terjamin.   

 

2.3.4 Unsur-Unsur dan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

 Kredit yang diberikan oleh suatu bank didasarkan atas kepercayaan bank, 

tidak akan memberikan kredit apabila bank tidak yakin bahwa penerima kredit 

akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan 

syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 
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 Dengan demikian terdapat unsur-unsur dalam perkreditan. Unsur-unsur 

yang terdapat dalam kredit menurut Thomas S (1999;14) adalah sebagai berikut : 

a. Kepercayaan  

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik 

dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali 

dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

b. Waktu   

 Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra 

prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu 

itu mengandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang 

lebih tinggi nialainya dari uang yang diterima dari uang yang akan diterima 

pada masa yang akan datang. 

c. Degree of Risk  

 Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat prestasi dari 

adanya jangka waktu ayang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit 

diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan 

manusia untuk menerobos hari depan ini masih selalu terdapat unsur 

ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan 

timbulnya unsur risiko. Denagn adanya unsur risiko ini maka timbullah 

jaminan dalam pemberian kredit. 

d. Prestasi 

 Atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga 

dalam barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini 

didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut 

uanglah yang sering kita jumpai selam praktik perkreditan.   

 Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, terdapat 

beberapa prinsip dalam penilaian permohonan kredit yang diuraikan menurut 

Hadiwidjaja (2003;34), yaitu sebagai berikut : 
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 Prinsip 5C diantaranya : 

a. Character 

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

adalah kepercayaan dan yang mendasari suatu kepercayaan adalah keyakinan 

pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, waktu maupun sifat-sifat 

pribadii yang positif (positif  thinking) yang kooperatif dan juga mempunyai rasa 

janggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya 

sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

b. Capacity 

 Yang dimaksud dengan capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon 

debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha 

yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai 

dengan kredit dari bank. 

c. Capital 

 Yang dimaksud dengan capital yaitu jumlah dana atau modal sendiri oleh 

calon debitur. Kemampuan capital ini antara lain dapat dimenifestasikan dalam 

bentuk kewajiban untuk menyediakan modal sendiri sampai jumlah tertentu dan 

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

dimintakan dari bank. 

d. Condition of Economy 

 Yaitu situasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang 

mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun suatu kurun waktu 

tertentu yang memungkinkan akan mempengaruhi kelancaran usaha dari 

perusahaan yang memperoleh kredit. 

e. Collateral 

 Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur 

sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral, ini adalah 

sebagai alat pengaman apabial usaha yang dibiayai oleh kredir tersebut gagal atau 

sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari usaha yang 

normal.  
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 Pada saat ini beberapa bank telah menambahkan prinsip 5 C ini menjadi 8C 

prinsip dan penilaian permohonan kredit, sesuai dengan petunjuk dari Bank 

Indonesia. 3C tambahannya yaitu : 

f.  Constraint 

 Yang dimaksud dengan constraint atau hambatan yaitu apakah calon debitur 

memiliki hambatan atau ketidak-leluasaan bagi pihak bank untuk membatasi baik 

jumlah maupun memberikan kredit yang disebabkan oleh riwayat hidup calon 

denitur tersebut. Misalkan apakah calon debitur tersebut pernah ditahan oleh 

pihak kepolisian atau sedang menjalani proses hukum. 

g. Competency 

 Yaitu penilaian mengenai bagaimana calon debitur memiliki peluang dan 

prospek dalam mengembangkan usahanya dengan kredit yang diberikan serta 

seberapa besar calon debitur memiliki kecakapan dan kepotensi dalam bersaing 

dengan jenis usaha yang sama. 

h. Covering 

 Covering adalah penilaian terhadap calin debitur dalam kemampuannya untuk 

melindungi usaha dari perubahan dan naik turunnya situasi dan kondisi 

lingkungan eksternal, seperti pengaruh stabilitas ekonomi makro, dan lain-lain.  

 Terdapat pula prinsip 7P dan prinsip 3 R yang mendukung proses pelaksanaan 

kegiatan kredit yang menurut Hadi Widjaya (2000;34), yaitu : 

 Prinsip 7P, antara lain : 

1. Party (penggotongan) 

2. Purpose (tujuan) 

3. Payment (pembayaran) 

4. Profitability (kemampuan untuk memperoleh laba) 

5. Protection (perlindungan) 

6. Personality (jati diri) 

7. Prospect (prospek pengembangan usaha)  

Prinsip 3R, antara lain : 

1. Return/Returning (hasil yang dicapai) 

2. Repayment (pembayaran kembali) 
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3. Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung risiko) 

Berdasarkan penjelasan di atas, maksud dari prinsip dalam penilaian 

permohonan kredit adalah untuk meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diiginkan seperti kegagalan usaha debitur dan kemacetan total 

kreditnya, sehingga baik pihak bank maupun para nasabah dapat melaksanakan 

kegiatan usahanya sesuai dengan yang berlaku dan tidak merugikan kepada salah 

satu pihak. 

 

2.3.5 Analisis Kredit 

Analisis kredit merupakan peralatan yang sangat penting untuk 

pengambilan keputusan yang tepat apakah kredit diberikan atau tidak. Analisis 

kredit yang baik harusnya memenuhi persyaratan : 

1. Analisis hendaknya lengkap dimana meliputi aspek-aspek dan                                                        

permohonan kredit. 

2. Semua aspek tersebut sebaiknya dianalisis secara objektif, dalam arti 

semua aspek yang dianalisis dapat diajukan pada kekuatan dan 

kelemahannya. 

3. Analisis mengandung penilaian yang tegas dan jelas, sehingga 

memudahkan untuk pengambilan keputusan. 

4. Analisis menggunakan metode analisis serta mengusahakan penggunaan 

standar perbandingan yang normal. 

 

2.4 Tujuan Umum Prosedur Pemberian Kredit 

2.4.1 Dokumen yang Digunakan 

 Proses dokumentasi kredit berlangsung sepanjang tahap-tahap proses 

penyaluran kredit, sejak debitur mengajukan permintaan kredit sampai dapat 

melunasi kreditnya. 

Secara rinci tahap-tahap penyaluran kredit oleh bank kepada debitur terdiri 

dari tahap-tahap berikut ini : 

�  Pengajuan Permintaan Kredit 

�  Pengumpulan data dan informasi 
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�  Analisis kredit 

�  Pengambilan Keputusan 

�  Pencairan kredit 

�  Monitoring dan Supervisi 

�  Pelunasan Kredit 

Dari beberapa tahap proses penyaluran kredit tersebut penulis hanya 

membatasi pembahasan sampai dengan tahap pencairan kredit. 

1. Pengajuan Permintaan Kredit 

a. Berkas, setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari : 

� Surat permohonan nasabah yang ditandatangani oleh nasabah secara 

lengkap dan sah. 

� Daftar isian yang disediakan oleh bank harus diisi secara benar dan 

lengkap oleh nasabah. 

� Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. 

b. Pencatatan 

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register 

khusus yang disediakan. 

c. Formulir daftar isian permohonan kredit 

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, baik 

mempergunakan data permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, 

formulir, Neraca, Daftar Laba-Rugi. 

2. Pengumpulan Data dan Informasi 

 Berbagai macam data dan informasi  yang wajib dikumpulkan dan 

didokumentasikan dalam arsip portofolio kredit adalah : 

a. Akta pendirian perusahaan debitur, anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga dan akta perubahannya, alamat lengkap termasuk nomor tromol pos 

perusahaan. 

b. Daftar keuangan (termasuk Neraca dan perkiraan Laba-Rugi selama tiga 

tahun terakhir. 
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c. Salinan surat pendaftaran merek atau merk-merk dagang yang 

dipergunakan, hak paten, perjanjian franchising, technical dan manajemen 

assistance (kalau ada). 

d. Catatan nama pimpinan puncak perusahaan serta kumpulan daftar riwayat 

hidup mereka, jabatan atau pekerjaan lain diluar perusahaan calon debitur. 

3. Analisis Kredit 

Selama tahap analisis kredit, disamping neraca dan perkiraan laba rugi 

yang telah di kumpulkan pada tahap sebelumnya, Bank wajib mengumpulkan 

salinan dokumen keuangan lainnya (in-house record), seperti salinan 

perjanjian kredit dengan kreditur yang lain dan kontrak leasing (bila ada), 

jumlah saldo terakhir saldo tersebut, laporan rekening koran dan bank lain, 

laporan bank overdraft, deposito pada bank lain dan sebagainya. Sebagai 

bahan masukan analisis bank kredit, bank wajib meminta calon debitur 

menyerahkan rencana kerja bulanan atau tahunan, minimum sepanjang jangka 

waktu ikatan perjanjian kredit. 

4. Pengambilan Keputusan 

Dalam tahap ini ada dua kemungkinan keputusan yang diambil oleh 

bank, yaitu bank memutuskan menerima atau menolak permintaan kredit. 

Apabila bank memutuskan meluluskan permintaan kredit maka dokumen yang 

digunakan adalah : 

1. Maksimum atau limit fasilitas kredit 

2. Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit 

3. Bentuk pinjaman 

4. Tujuan penggunaan kredit yang jelas 

5. Suku bunga 

6. Bea materai kredit yang harus dibayar  

7. Jaminan kredit 

8. Provisi kredit 

9. Penutupan asuransi barang-barang jaminan 

10. Cara penarikan atau pelunasan 

11. Sanksi-sanksi seperti : 
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� Denda keterlambatan pembayaran bunga 

� Denda terlambatnya pembayaran angsuran atau terlambatnya 

pelunasan 

� Denda atau overdraft 

� Sanksi untuk penyimimpangan dari syarat-syarat lainnya dalam 

perjanjian kredit 

12. Ketentuan-ketentuan tambahan : 

a. Surat tanda bukti kepemilikan barang jaminan 

b. Bukti pembayaran provisi 

5. Tahap Pencairan Kredit 

Dalam rangka pencairan kredit ada beberapa  dokumen yang sangat 

penting, diantaranya : 

� Surat perjanjian kredit 

� Bukti pembayaran provisi 

� Polis asuransi barang jaminan 

Sedang catatan yang digunakan : 

1. Kartu induk debitur yang berisi : 

� Nama dan alamat perusahaan 

� Susunan pengurus (secara lengkap) 

� Bidang usaha 

� Maksimum kredit 

� Jangka waktu, termasuk penetapan jatuh tempo kredit 

� Bunga/provisi kredit 

� Nomor dan tanggal akad kredit 

� Riwayat perjalanan kredit (untuk menyebutkan segala suatu hal yang 

terjadi selama kredit berjalan) 

� Laporan pemberian kredit 

� Laporan realisasi dan mutasi kredit 
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2.4.2 Prosedur Pemberian Kredit 

Dibawah ini akan disebutkan tahap-tahap proses pemberian kredit 

berdasarkan lima tahapan pemberian kredit yang telah diuraikan. 

1. Tahap Permintaan Kredit 

Permohonan kredit diajukan oleh nasabah kepada bank. Permohonan ini di 

sampaikan kepada direktur dan oleh direktur segera diteruskan ke bagian 

kredit untuk diolah. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Oleh Kepala Bagian Kredit, permohonan ini diserahkan kepada seksi 

analisa atau seksi pemberian kredit untuk dilakukan penelaahan/analisa. 

Apabila data untuk pertimbangan cukup maka analisa dapat terus dilakukan, 

tetapi bila masih terdapat kekurangan data, seksi analisa dapat meminta 

tambahan data dengan cara : 

a. Wawancara  

Dua hal yang harus diketahui dari wawancara ini yaitu tujuan penggunaan 

kredit dan bagaimana rencana pengembangan kredit tersebut. Hal-hal lain 

yang perlu diketahui dari wawancara ini adalah : 

� Bidang usaha calon debitur  

� Perdagangan dan persaingan calon debitur 

b. Inspeksi Usaha Calon Debitur 

Hal-hal yang dilihat kemudian dicatat oleh pejabat bank adalah : 

� Kebenaran keterangan tentang bidang usaha calon debitur, ijin usaha, 

akta perusahaan dan sebagainya. 

� Kelancaran usahanya yang diketahui dari data tentang perkembangan 

dan fluktuasinya selama enam bulan atau satu tahun. 

� Dicek tentang supplier-supplier dan order-order yang diajukan oleh 

pembeli-pembelinya. 

� Diteliti dan dicek tentang kualitas dan harga barang yang 

diproduksi/diperdagangkan dan diperbandingkan dengan barang 

serupa keluaran perusahaan lain. 



  

 

23
 

 

� Sikap dan kegairahan kerja buruh atau karyawan untuk mengatuhi 

apakah persyaratan kerja berjalan dengan baik atau tidak. 

� Kemampuan dan pengetahuan manajemen. 

� Pelaksanaan dan pengetahuan  manajemen. 

� Lokasi dan letak perusahaan. 

c. Penilaian Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan 

Setelah ketiga informasi yang berasal dari calon debitur tersebut ada, maka 

selanjutnya informasi yang berasal dari record bank itu sendiri dan terakhir 

informasi dari pihak lain yaitu bank-bank lain dan relasi-relasi permintaan 

kredit. 

3. Tahap Analisa Kredit 

Langkah-langkah tahap analisa kredit meliputi : 

� Mempersiapkan analisis aspek keuangan dan non keuangan guna 

mengetahui apakah permohonan kredit yang diaujukan dapat 

dipertimbangkan. 

� Menyusun laporan analisa yang diperlukan. Laporan ini berisi tentang 

uraian, kesimpulan dan alternatif, yang berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan atas permohonan kredit 

tersebut. 

Pada dasarnya tujuan dari analisa kredit adalah mencari tahu reputasi 

perusahaan, pemilik, pimpinan perusahaan serta mengevaluasi kemampuan 

perusahaan mengembalikan kredit yang diminta. 

Seberapa dalam investigasi dilakukan dan seberapa banyak data yang 

mesti dikumpulkan dari calon debitur tergantung dari berbagai macam faktor-

faktor diantaranya : 

� Seberapa jauh bank mengenal debitur. Semakin baik calon debitur dikenal 

bank, semakin terbatas pula data yang diperlukan. 

� Seberapa banyak data yang telah dikumpulkan selama tahap pengumpulan 

data perlu di verifikasi. 

� Jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya. 
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� Seberapa banyak data dan informasi calon debitur telah terkumpul dalam 

arsip bank. 

� Persepsi saksi pengawasan tentang derajat resiko kredit yang akan 

dihadapi bank. 

� Kekuatan dan kelemahan calon debitur. 

� Kemudahan menjual harta jaminan yang dijanjikan, tanpa mengurangi 

nilai perolehannya. 

4. Tahap Pangambilan Keputusan 

Setelah analisa dilakukan maka diperiksa oleh Kepala Bagian Kredit dan 

disusunlah analisa tertulis yang rapih kepada direktur. Pada tahap ini direktur 

memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan kredit. Pengambilan 

keputusan didasarkan pada syarat-syarat yang tercantum pada laporan 

pengambilan kredit dan analisa kredit. 

Apabila pihak bank memutuskan untuk menolak permintaan kredit, maka 

langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut : 

a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada 

calon debitur dengan disertai alasannya. 

b. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga. 

c. Dalam penolakan permohonan baru dan jika diminta semua berkas 

permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon, kecuali surat 

permohonan. 

Apabila pihak bank memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit 

maka langkah-langkah yang diambil adalah : 

a. Penandatangan Surat Perjanjian Kredit. 

� Debitur harus menandatangani duplikat surat perjanjian kredit 

diatas materai yang cukup dan mengembalikannya ke bank. Surat 

perjanjian ini harus diberi nomor urut dan dicatat pada register 

tersendiri. 

� Lembar surat perjanjian kredit dicantumkan minimal 4 (empat) 

rangkap. 
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� Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit harus 

diteliti oleh pejabat yang berwenang. 

b. Pembayaran Provisi Kredit 

� Untuk setiap persetujuan kredit, debitur harus membayar provisi 

kredit, dan bukti pembayaran harus disimpan pada berkas debitur. 

� Satu kopi ekstra nota debet pembebanan provisi kredit  disimpan 

pada berkas debitur yang bersangkutan sebagai pembayaran. 

� Penutupan asuransi barang jaminan atas nama bank. 

Setelah direktur mengambil keputusan, diteruskan ke bagian kredit untuk 

dilaksankan persiapan perjanjian kredit diurus oleh saksi pemberian dan 

setelah di paraf oleh Kepala Bagian Kredit, perjanjian ditandatangani oleh 

nasabah dan direktur. 

5. Tahap Pencairan Kredit 

Langkah pertama yang wajib dilakukan bank sebelum mencairkan kredit 

adalah sekali lagi meneliti seluruh dokumen yang telah mereka kumpulkan 

sejak tahap pengajuan permintaan kredit. Hasil penelitian dituangkan dalam 

sebuah laporan tertulis, selanjutnya bank meneliti apakah semua persyaratan 

sebelum penarikan terutama kredit telah dilakukan oleh debitur. 

Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat 

dan cara-cara yang telah ditentukan oleh bank antara lain pencairan dengan 

cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen 

lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran. 

 

2.5   Pengendalian Internal 

Dengan berkembangnya suatu perusahaan kecil menjadi suatu perusahaan 

besar, maka kebutuhan akan pengendalian internal semakin meningkat. Pimpinan 

perusahaan menjadi semakin terpisah dari operasi-operasi perusahaan dan menjadi 

semakin tergantung kepada laporan-laporan untuk mengevaluasi keuangan dan 

efesiensi operasi. Jika tindakan perbaikan diperlukan, informasi ini 

dikomunikasikan melalui bawahan-bawahannya agar dapat melaksanakan 
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intruksinya dengan baik. Suatu pengendalian internal menyediakan tingkat 

keyakinan yang lebih tinggi bahwa hal-hal tersebut dapat tercapai. 

 

2.5.1    Pengertian Pengendalian Internal  

Pengertian pengendalian internal menurut Bodnar (2001;427) adalah 

sebagai berikut : 

“Internal control is a process-affected by an entity’s board of directors, 
management, and other personal-designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement reporting, effectiveness and 
efficiency of operations, and complience with applicable laws and 
regulation”.  
  

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian internal merupakan suatu 

perencanaan dari organisasi dan metode-metode dari perusahaan, menyediakan 

informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk meningkatkan efisiensi dari 

semua operasi perusahaan, serta untuk meningkatkan ketaatan kepada 

kebijaksanaan dan prosedur yang telah digariskan oleh manajemen. Pengendalian 

internal yang baik adalah pengendalian yang mampu menjamin operasi yang 

efesien dan efektif, mampu menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan, 

dan ketaatan perusahaan pada undang-undang, peraturan dan kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan.      

 

2.5.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Dalam rangka merancang suatu pengendalian internal yang baik, maka 

perlu melihat tujuan atau kepentingannya, seperti yang dinyatakan oleh Mulyadi 

(1998:70) bahwa tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut : 

“1. Mengamankan harta perusahaan  
  2. Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi 
  3. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan 
  4. Mendorong ketaatan pada kebijaksanaan manajemen.” 
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Berikut ini penjelasan singkat mengenai keempat tujuan tersebut: 

1.  Mengamankan harta perusahaan 

Harta perusahaan diamankan dari segala kemungkinan yang akan merugikan 

perusahaan, misalnya: berupa pencurian, penyelewengan, kecurangan dan lain-

lain baik secara fisik maupun secara administratif. Untuk mengantisipasi 

kemungkinan tersebut, maka perlu dirancang berbagai metode dan cara-cara 

tertentu untuk mencegah terjadinya kecurangan. 

2.  Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan. 

Catatan akuntansi harus terus menerus diuji coba agar keandalan data 

akuntansi dapat dipertahankan. Agar dapat melaksanakan uji coba maka perlu 

dipisahkan berbagai fungsi yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan, 

terutama yang menyangkut transaksi keuangan 

3. Meningkatkan efisiensi perusahaan. 

Dengan digunakannya berbagai metode dan prosedur untuk mengendalikan 

biaya yaitu antara lain menyusun budget dan membuat biaya standar yang akan 

menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan biaya dengan tujuan akhir 

menciptakan efisiensi. 

4. Ketaatan kepada kebijakan manajemen. 

Kebijakan pimpinan perusahaan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan 

adalah juga merupakan alat pengendalian yang penting dalam perusahaan yang 

harus ditaati dan dijalankan oleh setiap karyawan. Surat keputusan harus 

dilaksanakan secara konsekuen, artinya kebijakan pimpinan yang ditetapkan 

kemudian tidak boleh menyimpang dari surat keputusan tersebut karena selalu 

akan menghilangkan kewibawaan pimpinan perusahaan, juga akan 

memudarkan arti dan makna surat keputusan tersebut. 

Secara singkat, pengendalian internal dimaksudkan untuk 

menghindarkan kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan 

yang mungkin terjadi yang dapat merugikan perusahaan 
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2.5.3   Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas, perlu didukung unsur-unsur 

pengendalian intern yang memadai. 

Menurut Arrens dan Lobbecke (1997:294) Pengendalian terdiri dari lima 

unsur atau lima komponen sebagai berikut: 

1. Control Environment  
2. Risk Assesment  
3. Information and Communication  
4. Control Activities 
5. Monitoring  
 

Berikut di bawah ini uraian singkat kelima unsur pengendalian internal 

tersebut: 

1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manajemen 

dalam menjalankan perusahaan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai 

berikut: 

a. Nilai etika dan kejujuran 

Merupakan tindakan manajemen untuk mengurangi atau menghilangkan 

godaan yang dapat menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar 

hukum, atau melakukan hal-hal lain yang tidak etis. 

b. Keinginan untuk maju  

Yaitu pertimbangan manajemen terhadap kecakapan seseorang dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan menterjemahkannya dengan 

mengembangkan keahlian dan pengetahuannya untuk meningkatkan 

kualitas yang bersangkutan. 

c. Partisipasi dewan direksi dan komite audit 

Dewan koreksi diharapkan memilih komite audit yang independen dalam 

mengawasi proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian 

internal dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. 

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi . 

Manajer melalui aktifitasnya memberi tanda yang jelas kepada para 

pegawai tentang pentingnya pengendalian. Pemahaman tentang falsafah 
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gaya operasi perusahaan akan membuat auditor dapat merasakan sikap 

manajemen terhadap pengendalian. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi mencerminkan garis tanggung jawab dan tujuan 

organisasi, dengan memahami struktur organisasi auditor dapat 

mempelajari bagaimana manajemen dan elemen fungsional melaksanakan 

kebijakan dan prosedur pengendalian. 

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab  

Komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggung jawab berkaitan 

dengan pengendalian, hal ini mencakup organisasi formal dan rencana 

operasi, deskripsi tugas pegawai, kebijakan terkait dan dokumen kebijakan 

yang menggambarkan perilaku pegawai. 

g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian 

Aspek yang paling penting dalam pengendalian internal adalah pegawai. 

Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia berhubungan dengan proses 

penerimaan, penempatan, pelatihan, operasi, konseling promosi, 

penggantian dan tingkatan penggantian. Mengingat pentingnya pegawai 

yang kompeten dan dapat dipercaya, perlu dibuat suatu metode 

pengendalian dalam merekut, mengevaluasi dan menggaji pegawai. 

2. Penempatan risiko pengendalian  

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang 

berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang akan disajikan 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Risiko yang ada dalam 

laporan keuangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan internal serta 

keadaan yang timbul dari pengaruh negatif dan kemampuan perusahaan dalam 

mencatat, mengolah dan merangkum, dan melaporkan data keuangan yang 

sesuai dengan pendapat manajemen di dalam laporan keuangan. 

Risiko pengendalian dapat terjadi ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

perubahan dan lingkungan operasi perusahaan, karyawan baru, sistem 

informasi baru, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru, lingkup, produk dan 

kegiatan yang baru. 
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3.   Sistem informasi dan komunikasi akuntansi 

Kualitas sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas manajemen dalam 

membuat keputusan pengelolaan dan pengendalian perusahaan serta 

menyiapkan laporan keuangan yang layak, sedangkan komunikasi merupakan 

proses pemahaman peran individu dan tanggung jawab yang berhubungan 

dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan, komunikasi biasanya 

dibuat berdasarkan panduan kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan dan 

memorandum atau dapat juga dibuat secara lisan dan melalui tindakan yang 

dilakukan manajemen. 

4.   Aktifitas pengendalian  

Aktivitas pengendalian terdiri dari kebijakan, prosedur dan semua tindakan  

yang dilakukan manajemen untuk mengantisipasi semua risiko dalam upaya 

mencapai tujuan umum perusahaan. 

Kegiatan pengendalian yang dikategorikan dalam kebijakan dan prosedur 

adalah sebagai berikut: 

a.   Kegiatan ulang atas prestasi 

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan 

antara penampilan kerja aktual dengan anggaran, peramalan, serta 

analisis-analisis yang telah dilakukan dan tindakan koreksi yang telah 

dilaksanakan. 

b.   Pengolahan informasi 

Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. 

Kegiatan pengendalian sistem informasi akuntansi terdiri dari: 

a. Pengendalian umum 

Merupakan pengendalian terhadap pusat laba, akuisisi, dan pemeliharaan 

sistem software akses keamanan serta pengembangan dan pemeliharaan 

sistem aplikasi. 
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b. Pengendalian aplikasi 

Dilakukan terhadap pengolahan aplikasi individual, pengendalian ini 

menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah sah dan telah 

mendapat otorisasi. 

c. Pengendalian fisik 

Pengendalian fisik dilakukan terhadap laporan keuangan untuk menjaga 

aktiva dari perbedaan perhitungan antara catatan pengendalian dengan 

hasil perhitungan. 

d. Pemisahan tugas 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari timbulnya 

kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasian 

dan pencatatan transaksi serta pemeliharaan aktiva. 

5.  Pemantauan 

Pemantauan adalah suatu proses yang menguji dan menetapkan kualitas 

pelaksanaan pengendalian intern termasuk menetapkan rancangan dan operasi 

pengendalian dalam dasar periode waktu dan mengambil tindakan perbaikan 

yang diperlikan. Proses ini dicapai dengan pengawasan yang 

berkesinambungan terhadap kegiatan operasi perusahaan. Dalam proses 

pemantauan dapat diketahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, sehingga 

dapat disusun pengendalian internal yang baik. 

 

2.6 Sistem Pengolahan Data Elektronik  

 Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha, maka 

ketergantungan perusahaan akan sistem informasi akuntansi sangat besar. Untuk 

mendapatkan sistem informasi akuntansi yang cepat, tepat dan akurat maka 

penggunaan komputer sebagai alat pengolahan data elektronik hampir menjadi 

suatu keharusan terutama untuk perusahaan berskala besar yang mempunyai 

volume data yang tinggi. 

 Komputer merupakan suatu alat elektronik dengan daya intelligent yang 

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

ini dapat memproses data dengan kecepatan 186.000 mil per detik dengan 
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1.000.000 karakter tiap menit, walaupun demikian komputer tersebut tidak dapat 

berdiri sendiri tanpa adanya alat penyokong dan intruksi-intruksi yang lengkap. 

 Keleluasaan pemakaian sistem pengolahan data elektronik dalam suatu 

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

perusahaan dan akuntansi dilaksanakan oleh komputer, maka sistemnya harus 

menjadi lebih kompleks agar dapat menampung kebutuhan-kebutuhan 

pemrosesan. 

 Menurut Azhar (2000:63) pengaruh komputer terhadap perusahaan 

terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Pengaruh komputer terhadap sistem informasi. 
2. Pengaruh komputer terhadap struktur organisasi dan pengambilan 

keputusan perusahaan. 
3. Pengaruh komputer terhadap fungsi akuntansi. 

 

Berikut penjelasan singkat mengenai pengaruh komputer terhadap 

perusahaan: 

1) Pengaruh komputer terhadap sistem informasi 

Di masa lalu pengolahan data didominasi oleh manusia yang dibantu oleh 

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

mulai ditransformasikan ke dalam sistem berdasarkan komputer sehingga manusia 

mulai bekerja sama dengan komputer untuk memproses data menjadi informasi.  

2) Pengaruh komputer terhadap struktur organisasi dan pengambilan keputusan 

Dengan adanya komputer, akan memudahkan perusahaan dalam memilih 

struktur organisasi yang sesuai dengan aktivitas perusahaan sekaligus 

memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan karena ditunjang oleh 

informasi yang tepat, cepat, dan akurat.  

3) Pengaruh komputer terhadap fungsi akuntansi: 

Pengolahan data akuntansi dapat dipercepat dalam menghasilkan 

perhitungan-perhitungan maupun informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan.  

 


