
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kesinambungan dan 

peningkatan pelaksanaan pembangunn nasional yang berasaskan kekeluargaan 

perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka 

pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. 

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukan arah yang 

semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat 

menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Semantara itu 

perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan 

yang semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian 

kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan 

dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. 

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan 

menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah 

Perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank 

sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efisien dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke 

arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan keadaan tersebut dalam 

menunjang sektor ekonomi produktif, maka peluang usaha kontruksi di Kabupaten 

Garut sangat besar. Peranan perbankan khususnya Bank Jabar Cabang Garut 

sebagai Bank Pembangunan Daerah sangat besar dalam menunjang perkembangna 

 1



dan kelancaran sektor usaha kontruksi melalui Penyaluran Kredit Modal Kerja 

Kontruksi. 

Efektivitas penyaluran Kredit Modal Kerja Kontruksi oleh Bank Jabar 

Cabang Garut sangatlah tergantung pada bagaimana pengelola Bank dalam 

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyaluran Kredit Modal 

Kerja Kontruksi melalui Sistem Informasi Akuntansi Kredit. Hal ini dimaksudkan 

agar tingkat pengembalian (return on investment) Kredit Modal Kerja Kontruksi, 

baik pokok maupun bunga kreditnya berjalan lancar. 

Salah satu fungsi Bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Selain itu, bank juga 

memberikan kredit baik jangka panjang maupun jangka pendek dan jasa-jasa dalam 

mempelancar arus pembayaran uang. 

Pada umumnya pemberiam kredit bila dilihat dari segi bank, maka 

aktivitasnya merupakan salah satu kegiatan bank untuk memberikan pinjaman baik 

dalam jangka panjang dan jangka pendek. Sumber kredit tersebut bisa berasal dari 

masyarakat seperti tabungan, deposito dll atau bisa juga berasal dari BI yang 

berupa pinjaman 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis berpendapat bahwa perlu 

diadakan penelitian dengan judul : 

“Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas 

Pemberian Kredit Modal Kerja Kontruksi pada Bank Jabar Cabang Garut”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah   

Berdasarkan uraian pada latar belakang,penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas 

Pemberian Kredit Modal Kerja Kontruksi pada Bank Jabar Cabang Garut ? 
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1.3 Maksud kerja praktek 

Maksud utama diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Tinjauan AtasSistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Efektivitas Pemberian 

Kredit Modal Kerja Kontruksi.  

1.4 Kegunaan Kerja Praktek 

Dengan memperhatikan maksuddan tujuan penelitian tersebut diatas, maka 

penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi penulis, yakni menambah wawasan serta pengetahuan, baik secara teoritis 

maupun praktis khususnya yang berkenaan denagn sistem informasi akuntansi 

dalam menunjang efektivitas pemberian kredit modal kerja kontruksi. 

2. Bagi Perusahaan, dapat memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan 

Sistem Informasi Akuntansi dalam pemberian kredit modal kerja kontruksi 

3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penulisan 

laporan tugasakhir selanjutnya 

1.5 Tempat dan Waktu Kerja Praktek  

Lokasi penelitian yang menjadi objek penulis yaitu pada PT. Bank Jabar 

Kantor Cabang Garut yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani No. 38 Garut. 

Sedangkan waktu kerja praktek dilakukan pada bulan Maret 2007 sampai 

dengan selesai  
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