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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manfaat dan Efektivitas 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;710) yang ditulis oleh Tim Penyusun 

Kamus Departemen Pendidikan Nasional, mendefinisikan kata “Manfaat” sebagai 

“Guna, faedah”. Oleh karena itu bekaitan dengan penelitian ini, manfaat 

merupakan bentuk kegunaan suatu variabel yang sangat berperan. 

  

Pengertian efektivitas menurut Komarudin (1999;269) adalah sebagai 

berikut : 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkatan 
keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajeman dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu”. Tercapainya tujuan 
manajemen (dalam arti manajemen yang efektif) tidak selamanya 
disertai efisiensi maksimum, dengan perkataan lain, manajemen yang 
efektif tidak selalu disertai manajemen yang efisien. Tercapainya 
tujuan mungkin hanya dapat dilakukan  dengan pemborosan. Karena 
itu keberhasilan manajemen tidak boleh hanya diukur oleh efektivitas 
tapi diukur pula oleh efisiensi.  
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapain sasaran yang 

berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Penilaian tentang efektivitas adalah meliputi penyidikan apakah hasil atau 

manfaat yang telah dicapai dari program atau aktivitas yang ditetapkan telah 

dilaksanakan secara efektif.  

 

2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi yang dikemukakan antara pengarang 

yang satu dengan yang lainnya berbeda, menurut Wilkinson, dkk (2000;7) sistem 

informasi akuntansi didefinisikan sebagai berikut : 

”An accounting information system is a unified structures within an 
entity, such as a business firms, that employs physical resources, and other 
components to transform economic data into accounting information, with 
the purpose of satisfying the information needs of variety of users” 
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Definisi lain yang dikemukakan oleh Azhar Susanto (2001;31) adalah 

sebagai berikut : 

“Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data 
akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode 
yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang 
terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan 
informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula”.  
 
Dari beberapa uraian diatas, sistem informasi akuntansi merupakan sistem 

pengolahan data akuntansi yang berada pada kesatuan struktur-struktur dalam sutu 

entitas, seperti perusahaan bisnis atau wadah organisasi, untuk 

mentransformasikan data ekonomi menjadi informasi akuntansi keuangan dan 

informasi manajemen yang terstruktur, sehingga dapat memuaskan kebutuhan 

para pemakai informasi sebagai landasan pengambilan keputusan. 

 

2.2.1 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi pada dasarnya mencakup segala 

sesuatu yang dapat dijadikan pedoman bagi petugas akuntansi didalam 

melaksanakan aktivitasnya. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut 

Wilkinson (2000;10) yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana terdiri dari : 

1. Sumber daya manusia dan alat 
2. Data (catatan) 

- Formulir 
- Jurnal 
- Buku besar 
- Buku besar pembantu 

3. Informasi dan laporan 
 

Unsur-unsur sistem informasi akuntansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Sumber daya manusia dan alat 

Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya manusia untuk dapat 

berfungsi. Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang berperan 

dalam pengambilan keputusan apakah sistem dapat dilaksanakan dengan baik atau 

tidak. Manusia juga mengendalikan jalannya sistem. Alat merupakan unsur sistem 

informasi akuntansi yang berperan dalam mempercepat pengolahan data, 
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meningkatkan ketelitian kalkulasi atas perhitungan dan meningkatkan kerapian 

bentuk informasi.  

2. Data (catatan) 

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

besar pembantu, dan formulir-formulir yang digunakan sebagai bukti tertulis dari 

pemberian kredit dan lain-lain. Data yang terkumpul, biasanya menjalani 

serangkaian  tahap pemrosesan untuk dapat diubah menjadi informasi yang 

berguna. 

3. Informasi dan laporan 

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah informasi akuntansi 

keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Informasi tersebut antara lain : 

Neraca, Laporan laba rugi, Laporan laba ditahan, daftar umur piutang, daftar 

hutang yang akan dibayar. 

 

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi, baik untuk kebutuhan pihak 

internal maupun pihak eksternal, sistem informasi akuntansi harus didesain 

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem 

informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan 

yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya 

sehingga dapat dihasilkan informasi yang berguna dalam menunjang perencanaan 

dan pengendalian. 

Tujuan utama diadakannya sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson 

(2000;8) ada dua, tujuan utama dan tujuan spesifik. 

Tujuan utama, yaitu : 

“To provide accounting information to a wide variety of users”   

Sedangkan tujuan spesifik sistem informasi akuntansi adalah : 

1. To support the day to day operations 

2. To support decision making by internal decision makers 

3. To fulfill obligations relating to stewardship 
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Tujuan-tujuan tersebut pada dasarnya merupakan proyeksi dari tujuan-tujuan 

utama dan tujuan akhir sistem akuntansi, yaitu cepat, efisien, aman dan dapat 

membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan 

pengendalian. 

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto 

(2001:37) bagi organisasi perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian 

internal. 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha. 

 

Secara singkat tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi 

Yaitu informasi yang tepat guna (relevan), lengkap dan terpercaya (akurat). 

Dengan kata lain sistem informasi akuntansi harus dengan cepat dan tepat 

memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem pengendalian internal 

Yaitu sistem pengendalian yang diperlukan untuk mengamankan kekayaan 

perusahaan. Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga 

mengandung kegiatan sistem pengendalian intern (internal check). 

3. Untuk dapat menekan biaya-biaya tata usaha 

Ini berarti bahwa biaya tata usaha untuk sistem akuntansi harus seefisien 

mungkin dan harus lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh dari 

penyusunan sistem akuntansi. 

Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus saling terkait. Peningkatan 

kualitas maupun kuantitas informasi dan pengendalian internal yang diperlukan 

tidak dapat dilaksanakan apabila mengakibatkan peningkatan biaya. Sehingga 

dalam penyusunan suatu sistem akuntansi untuk meningkatkan kualitas informasi 

dan pengendalian internal harus selalu memperhatikan keseimbangan antara  

manfaat dan biaya. 
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Fungsi utama sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2001;30) 

adalah : 

“Mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan 
berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang 
tepat waktu, relevan, dapat dipercaya (akurat) dan lengkap yang secara 
keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan 
berguna”. 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem informasi 

akuntansi adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memberikan informasi akuntansi yang tepat waktu 

b. Untuk memberikan informasi akuntansi yang relevan 

c. Untuk memberikan informasi akuntansi yang dapat dipercaya 

 

2.3 Perkreditan 

Istilah kredit berasal dari kata yunani (credere) yang berarti kepercayaan 

(truth). Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Seorang atau suatu badan 

yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan 

sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah 

dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. 

Dengan demikian prestasi dan kontra prestasi dapat berbentuk sebagai 

berikut: 

1. Barang terhadap barang 

2. Barang terhadap uang 

3. Barang terhadap jasa 

4. Jasa terhadap jasa 

5. Jasa terhadap uang 

6. Jasa terhadap barang 

7. Uang terhadap uang 

8. Uang terhadap jasa 

9. Uang terhadap barang 
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2.3.1 Pengertian Kredit 

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi 

diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.  

Malayu  (2002;87), menyatakan bahwa:  

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali 

bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati”. 

 

Pengertian kredit yang menjadi dasar perkreditan di Indonesia tercantum 

dalam Undang-undang pokok perbankan No. 10 (1998;4), sebagai berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 
dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 
bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. 
 
Dari pengertian kredit di atas terdapat suatu prestasi berupa penyerahan uang 

atau dapat juga berupa barang, prestasi inilah yang menjadi tagihan pihak pemberi 

pinjaman. 

 

2.3.2 Unsur-unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

menurut Kasmir (2003;103) adalah sebagai berikut : 

1. Kepercayaan 
2. Kesepakatan 
3. Jangka waktu 
4. Resiko 
5. Balas jasa 
 

Unsur-unsur pemberian kredit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima 

kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan 

diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit 
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berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan 

penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, 

baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang 

kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan 

etikat baik nasabah terhadap bank. 

2. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini 

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani 

hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan 

dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit 

dikucurkan. 

3. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu 

tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 

sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan 

batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah 

pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan. 

4. Resiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. 

Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar resikonya, 

demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang 

disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya 

karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur 

kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang 

diperolehnya. 
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5. Balas jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian 

suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama 

bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan 

kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. 

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi 

hasil. 

 

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit 

 Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak 

dicapai yang tentunya tergantung tergantung dari tujuan bank sendiri. Tujuan 

pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.  

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir 

(2003;105) sebagai berikut :  

1. Mencari keuntungan 

2. Membantu usaha nasabah 

3. Membantu pemerintah 

 

Tujuan pemberian kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mencari keuntungan  

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai 

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu 

keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus 

menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir 

(dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar 

keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar. 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. 
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Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan 

memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama 

diuntungkan. 

3. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi 

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka 

semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana 

dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. 

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki 

suatu fungsi. Fungsi kredit tersebut menurut Kasmir (2003;107) adalah : 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. 
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
3. Untuk meningkatkan daya guna barang. 
4. Meningkatkan peredaran barang. 
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha. 
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.  
 

Fungsi-fungsi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika 

uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna unutk 

menghasilkan barang atau jasa si penerima kredit. Kemudian juga dapat 

memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.   

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 dengan 

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tanbahan uang dari 

daerah lainnya. 

3.  Untuk meningkatkan daya guna barang. 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk 

mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 
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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 atau kredit dapat pula meningkatkan 

jumlah barang yang beredar. Kredit untuk peredaran barang biasanya untuk 

perdagangan atau kredit ekspor impor.  

5.  Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang 

diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari 

dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.  

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha. 

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, 

apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh 

kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya. 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk 

membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, 

sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.   

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian 

kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga 

dapat pula tercipta perdamaian dunia. 

 

2.3.4 Jenis-jenis Kredit 

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut 

Kasmir (2003;109-112) antara lain : 

1) Dilihat dari segi kegunaan 
a. Kredit investasi 
b. Kredit modal kerja 
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2) Dilihat dari segi tujuan kredit 
a. Kredit produktif 
b. Kredit konsumtif 
c. Kredit perdagangan 

3) Dilihat dari segi jangka waktu 
a. Kredit jangka pendek 
b. Kredit jangka menengah 
c. Kredit jangka panjang 

4) Dilihat dari segi jaminan 
a. Kredit dengan jaminan 
b. Kredit tanpa jaminan 

5) Dilihat dari segi sektor usaha 
a. Kredit pertanian 
b. Kredit peternakan 
c. Kredit industri 
d. Kredit pertambangan 
e. Kredit pendidikan 
f. Kredit profesi 
g. Kredit perumahan 
 

Secara singkat jenis-jenis kredit tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. 

b. Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit. 

a. Kredit produktif 

 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau   

investasi. 

b. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang 

untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. 
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c. Kredit perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu. 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 

paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan 

biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.  

4. Dilihat dari segi jaminan. 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang   

tertentu. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha. 

a. Kredit pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. 

b. Kredit peternakan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

c. Kredit indusri 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri 

kecil, industri menengah, atau industri besar. 
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d. Kredit pertambangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. 

e. Kredit pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula kredit untuk mahasiswa. 

f. Kredit profesi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional  seperti 

dosen, dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan 

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan 

dan biasanya berjangka waktu panjang.  

 

2.3.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-

hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar 

terwujud sehingga kredit yang diberikan sesuai sasaran dan terjamin pemberian 

kredit tersebut tepat waktu sesuai perjanjian. 

Karena penghasilan bunga dari kredit-kredit yang diberikan merupakan 

tulang punggung dari pendapatan bank, serta untuk terjaminnya kelancaran 

pengembalian pokok, maka sudah sewajarnya apabila pemberian kredit tersebut 

memerlukan perhitungan-perhitungan yang teliti sesuai prinsip-prinsip pemberian 

kredit.    

Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Lembaga Pengembangan 

Perbankan Nasional dapat digolongkan menurut formula 5C, 7P dan 3R, adapun 

penjelasan untuk analisis dengan 5C menurut S. Munawir (2004;235-236) adalah 

sebagai berikut: 

1. Character 
2. Capacity 
3. Capital 
4. Collateral 
5. Condition of Economy 
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Prinsip-prinsip 5C dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
1. Character 

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu 

adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak 

ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa 

tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan 

sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

2. Capacity 

Yang dimaksud capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur 

mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang 

akan atau sedang dilakukannya. Jadi jelaslah bahwa penilaian capacity dilakukan 

untuk menilai sampai sejauh mana hasil yang diperoleh calon debitur dalam 

mengelola perusahaannya untuk melunasi hutang-hutangnya pada waktunya.  

3. Capital 

Yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal 

ini kelihatan kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia 

dana. Namun demikain halnya dalam kaitan bisnis yang murni, semakin kaya 

seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan secara rasional hal 

ini tentu tidaklah mengherankan, sebab seorang debitur yang telah menanamkan 

dananya dalam proposisi yang besar dibandingkan dengan kredit yang 

diperolehnya dari bank akan melakukan usahanya dengan penuh kesungguhan. 

Kemampuan modal sendiri ini akan merupakan benteng yang kuat agar tidak 

mudah terkena goncangan dari luar, misalnya dalam situasi pasar modal dengan 

tingkat suku bunga yang tinggi.     

4. Collateral 

Yang dimaksud dengan collateral ini yaitu barang-barang jaminan yang 

diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. 

Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai 

dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu 

melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat dipakai 
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sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian 

pada kurun waktu yang akan datang saat kredit tersebut dilunasi. 

5. Condition of Economy 

Yang dimaksud codition of economy yaitu situasi dan kondisi politik, 

ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian 

pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan 

dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan untuk memperoleh kredit. 

Condition of economy  sangat penting untuk diketahui apabila kredit tersebut 

diberikan untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri. 

Penilaian dengan prinsip 7P menurut Kasmir (2003;119-120) adalah sebagai 

berikut: 

1. Personality 
2. Party 
3. Purpose 
4. Prospect 
5. Payment 
6. Profitability 
7. Protection 
 

Penilaian dengan prinsip 7P tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari 

maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan 

tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party 

Yaitu mengklarifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan 

tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat 

digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda 

dari bank. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, 

konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.  
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4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai 

tanpa memiliki prospek, bukan hanya bank yang rugi tapi nasabah.  

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikkan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin 

banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah 

satu usahanya merugi akan dapat ditutupi dari sektor lainnya.   

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana perusahaan mencari laba. Profitability 

diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin 

meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan 

asuransi. 

 

Sedangkan penilaian prinsip 3R menurut Hadiwidjaja dan Rivai 

Wirasasmita (2000;39) adalah sebagai berikut: 

1. Return/Returning (Hasil yang dicapai) 

2. Repayment (Pembayaran kembali) 

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung resiko) 

 

Penilaian prinsip 3R tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Return/Returning (Hasil yang dicapai) 

Hasil yang diperkirakan (diestimasikan) dapat dicapai untuk pengusaha 

calon debitur, diukur oleh analis akan mencukupi untuk mengembalikan  kredit 

beserta bunganya.  
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2.  Repayment (Pembayaran kembali) 

Pembayaran kembali oleh debitur harus sudah dapat diramalkan oleh analis. 

Hal ini ada hubungannya dengan rencana penetapan jadwal pengembalian 

kreditnya. 

3.  Risk Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung resiko) 

Hal ini sangat memerlukan sorotan analis. Pengendalian analis, dikaitkan 

dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, apakah ia akan 

mampu menutupi seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang 

tidak diperkirakan semula. Untuk menutupinya akan nampak suatu kemudahan 

untuk kemudian hari, bila ada: 

a. Jaminan, dan/atau 

b. Asuransi 

 

2.3.6 Kebijakan Kredit 

Pengelola kredit yang sehat adalah kebijakan kredit yang sehat, dibuat sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing bank. Kebijakan kredit yang baik adalah 

kebijakan yang cukup luwes untuk keadaan yang berubah-ubah dan memberikan 

peluang untuk keputusan-keputusan individual. Kebijakan yang direncanakan 

dengan matang dan prakitk pemberian kredit yang hati-hati adalah esensial bagi 

efektifnya fungsi penciptaan kredit dan untuk meminimumkan risiko yang 

terdapat pada setiap pemberian kredit. Kebijakan kredit harus secara tertulis 

karena hanya dengan demikianlah kebijakan itu dapat dipahami secara jelas dan 

seragam oleh pejabat yang memberikan atau mengesahkan kredit tersebut. 

 

 Kebijakan kredit perbankan seperti dikemukakan oleh Suyatno (1999;16) 

sebagai berikut : 

1. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan  kebijaksanaan  
moneter dan ekonomi. 

2. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-
sektor yang diprioritaskan. 

3. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang 
diragukan bank ability-nya. 
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4. Setiap kredit harus diikat dengan surat perjanjian kredit. Disini 
tersirat pertimbangan yuridis dari penghasilan pemerintah dengan 
adanya bea materai kredit. 

5. Overdraft (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau 
melebihi plafon kredit yang disetujui) dilarang. 

6. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah 
dilarang. 

7. Kredit tanpa jaminan dilarang. 
 
Untuk meminimumkan risiko terjadinya kredit macet, maka bank perlu 

melaksanakan kebijakan kredit seperti yang dijabarkan diatas. Untuk masa ini 

kredit tidak bisa sembarang diberikan kepada debiturnya, hanya usaha yang jelas 

prospeknya saja yang dapat diberikan kredit. Bank tidak diperkenankan 

memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka 

kegiatan jual beli saham. Faktor adanya jaminan penting harus diperhatikan oleh 

bank, maka pada pasal 8 Undang-undang perbankan Tahun 1992 ditentukan 

bahwa : 

“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya 

sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

 

Meskipun dalam undang-undang perbankan Tahun 1992 mengenai jaminan 

atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan  tetap adanya jaminan, maka 

apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan 

debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek 

atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. 

Selain jaminan, ada yang mendapat perhatian yang khusus oleh bank sebagai 

kreditur maupun nasabah sebagai debitur yaitu perjanjian kredit, karena perjanjian 

kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan 

maupun pelaksanaan kredit itu sendiri.  

   

2.3.7 Prosedur Pemberian Kredit 

Menurut Suyatno (1999;62) mengemukakan bahwa prosedur mengenai 

pemberian kredit bank adalah sebagai berikut : 
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1. Tahap Permohonan Fasilitas Kredit. 
2. Tahap Penyidikan dan Analisis Kredit. 
3. Tahap Keputusan atas Permohonan Kredit. 
4. Tahap Pencairan Fasilitas Kredit. 
5. Tahap Pelunasan Fasilitas Kredit. 
 

 Adapun tahap-tahap  tersebut diatas akan diuraikan lebih jelas sebagai 

berikut : 

1. Tahap Permohonan Kredit 

  Permohonan fasilitas kredit ini mencakup : 

a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 

c. Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa laku kredit yang telah 

berakhir  jangka waktunya.      

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas    

kredit yang sedang berjalan. 

2. Tahap Penyidikan dan Analisis Kredit 

a. Tahap penyidikan kredit meliputi : 

1) Wawancara dengan pemohon kredit. 

2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang 

diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. 

3) Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang 

dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. 

4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah 

dilaksanakan. 

b. Tahap analisis kredit meliputi : 

1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek, baik keuangan 

maupun non keuangan. Untuk mengetahui kemungkinan dapat atau 

tidak dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 

2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian 

dan kesimpulan serta penyajian-penyajian alternatif sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari pemohon 

kredit nasabah. 
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3. Tahap Keputusan atas Permohonan Kredit 

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan 

pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa 

menolak, menyetujui dan atau mengusulkan fasilitas permohonan kredit kepada 

pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan kredit harus memperhatikan penilaian 

syarat-syarat umum yang tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan 

analisis kredit. 

a. Jika permohonan kredit ditolak 

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap    

oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. 

Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah : 

1) Semua keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada 

nasabah dengan disertai alasan penolakannya.  

2) Surat penolakan permohonan kredit minimal dibuat rangkap tiga : 

• Asli dikirim ke pemohon. 

• Lembar kedua beserta salinan surat permohonan nasabah dikirim 

kepada   direksi. 

• Lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang. 

3) Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta , semua berkas 

permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat 

permohonannya. 

4) Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu 

kredit tidak diperpanjang. 

5) Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa 

nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula. 

6) Dalam hal penolakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang 

sedang berjalan, maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah disetujui semula.  

b. Jika permohonan kredit disetujui 

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan  

sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi 
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kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya 

ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus 

ditempuh oleh nasabah. 

Langkah-langkah yang harus diambil antara lain : 

1) Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon. 

2) Pengikatan jaminan. 

3) Penandatanganan perjanjian kredit. 

4) Penandatangan surat aksep. 

5) Informasi untuk bagian lain. 

6) Pembayaran bea materai kredit. 

7) Pembayaran provisi kredit (Commitment  Fee). 

8) Asuransi barang jaminan. 

9) Asuransi kredit. 

4. Tahap Pencairan Fasilitas Kredit 

 Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit   

yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktiknya, pencairan kredit ini berupa 

pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas 

lainnya. Fasilitas dapat berbentuk : 

a. Penyediaan  fasilitas kredit dengan suatu limit tertentu yang ditarik menurut   

kebutuhan. 

b. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya dilakukan berdasarkan jadwal 

pencairan yang mencapai suatu limit yang disetujui. 

c. Penyediaan fasilitas kredit yang pencairannya sekaligus dengan pembayaran 

kembali atau dengan angsuran menurut jadwal tertentu. 

d. Pernyataan bank sebagai pinjaman atau menyanggupi ikatan lainnya yang 

dapat mengakibatkan kewajiban bank untuk membayar kepada pihak ketiga. 

5. Tahap Pelunasan Fasilitas Kredit 

Tahap pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah  

terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. 
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2.4 Pengendalian Internal 

Salah satu aspek penting dalam aktivitas manajemen adalah kegiatan 

pengendalian. Pengendalian merupakan tanggung jawab manajemen yang berguna 

untuk menilai sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat dicapai serta program 

yang direncanakan dapat di implementasikan dengan baik. 

Dalam hal ini, peranan pengendalian internal sangat penting karena 

berpengaruh terhadap aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya serta aspek 

kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu, dalam setiap sistem dan prosedur 

yang ditetapkan oleh manajemen, unsur-unsur pengendalian internal selalu 

disertakan sebagai unsur yang melekat. 

 

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengertian pengendalian internal dalam arti sempit sama dengan internal 

check, yaitu suatu sistem prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa 

pencatatan antar satu bagian atau fungsi dalam suatu organisasi dan 

mengutamakan ketelitian data administratif, biasanya hal ini dilakukan dengan 

mempekerjakan dua orang atau lebih secara independen untuk memperoleh 

kebenaran angka atau hasil yang sama. 

 

Pengertian pengendalian internal menurut Cushing (1997;427) adalah sebagai 

berikut : 

“Internal control is the plan of organization and the methods a busines 
uses to safeguard assets provide accurate and reliable information, 
promote, and improve operational efficiency and encourage adherence to 
presiribed managerial policies” 

 

Berdasarkan pengertian diatas, pengendalian internal dapat diartikan sebagai 

suatu perencanaan dari organisasi dan metode-metode dari setiap perusahaan 

pengguna untuk tindakan pengamanan harta perusahaan, menyediakan informasi 

yang akurat dan dapat diandalkan untuk meningkatkan efisiensi dari semua 

operasi perusahaan, serta untuk meningkatkan ketaatan kepada kebijakan dan 

prosedur yang telah digariskan oleh manajemen. 
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Kemudian pengertian pengendalian internal berkembang, menurut 

Committee Of  Sponsoring Organization’s (COSO) seperti diuraikan oleh 

Cushing (1997;432) adalah sebagai berikut : 

“Internal control is process implemented by the board of directors 
management, and those under their direction to provide reasonable 
assurance that control objectives are achieves with regard to the following 
: (a) realiability of financial reporting (b) effectiveness and efficiency of 
operations (c) compliance with applicable laws and regulations” 
 

Definisi diatas, menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan, direksi, manajemen dan orang-orang lain 

yang dirancang untuk memberikan jaminan secara wajar dari tujuan dalam 

kategori sebagai berikut : (a) keandalan pelaporan keuangan (b) efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan (c) ketaatan terhadap hukum dan peraturan-peraturan. 

Pengendalian internal merupakan proses karena menembus suatu 

pengoperasian aktivitas-aktivitas organisasi dan merupakan bagian internal dari 

landasan aktivitas manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan maupun 

penindaklanjutan. 

 

2.4.2  Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Unsur-unsur pengendalian internal yang dikemukakan oleh Mulyadi dan 

Puradiredja (2002;175) terdiri dari lima unsur pokok, yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian 
2. Penaksiran risiko 
3. Informasi dan komunikasi 
4. Aktivitas pengendalian 
5. Pemantauan 
 

Unsur-unsur pengendalian internal diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personil organisasi tentang pengendalian. 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua unsur pengendalian 

internal yang lain, yang membentuk disiplin dan struktur. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian terdiri dari : 

a. Nilai integritas dan etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Dewan komisaris dan komite audit 

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

e. Struktur organisasi 

f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Nilai integritas dan etika 

Efektivitas struktur pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang 

yang mendesain dan melaksanakannya. Struktur pengendalian internal yang 

memadai harus dijalankan oleh orang-orang yang menjunjung tinggi integritas 

dan memiliki nilai-nilai etika, agar tujuan pengendalian internal dapat 

terwujud. Manajemen bertanggungjawab dalam menjunjung tinggi integritas 

artinya harus mampu mewujudkan apa yang dikatakan atau apa yang telah 

manjadi komitmennya, dan menjalankan aktivitas bisnisnya dengan mengacu 

pada nilai-nilai etika. Nilai integritas dan etika bisnis dikomunikasikan oleh 

manajer personal behavior dan operational behavior. Melalui personal 

behavior, manajer mengkomunikasikan melalui tindakan individual mereka 

sehingga nilai-nilai tersebut dapat diamati oleh karyawan. Melalui operational 

behavior, manajer mendesain sistem yang digunakan untuk membentuk  

perilaku yang diinginkan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Dalam pencapaian tujuan entitas, setiap personil harus memiliki kecakapan 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen 

terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen akan pengetahuan 

dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan 

dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. 
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c. Dewan komisaris dan komite audit. 

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan perseroan 

terbatas, yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen. Dewan komisaris yang aktif menjalankan 

fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak 

ditangan manajemen.  Jika anggota dewan komisaris terutama terdiri dari 

manajemen puncak perusahaan, hubungan antara dewan komisaris dengan 

auditor tidak berbeda dengan hubungan antara auditor dengan manajemen 

perusahaan. Sehingga dalam keadaan ini tidak ada pihak yang independen 

yang dapat berfungsi sebagai penengah antara auditor dengan manajemen. 

Perusahaan-perusahaan yang telah go public ada yang telah membentuk 

komite audit yang anggotanya terutama terdiri dari pihak luar perusahaan. 

Pembentukan komite audit ini bertujuan untuk memperkuat independensi 

auditor yang dapat dipercaya untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban 

keuangan yang dilakukan oleh manajemen. 

d. Filosofi dan gaya operasi 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi   parameter bagi 

perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya 

dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Gaya 

operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas 

harus dilaksanakan. Misalnya gaya operasi yang menekankan pentingnya 

laporan keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai alat ukur 

kinerja manajemen dan pencapain tujuan yang telah direncanakan dalam 

anggaran atau manajemen puncak yang memilih gaya operasi pada 

desentralisasi ke manajemen tingkat menengah dan tingkat bawah. 

e. Struktur organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pemantauan aktivitas organisasi. Pengembangan struktur 

organisasi mencerminkan pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 
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f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab 

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggungjawab merupakan perluasan 

lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Pembagian wewenang yang 

jelas bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pertanggungjawaban 

konsumsi sumber daya organisasi agar tujuan organisasi tercapai. Pembebanan 

wewenang yang terlalu banyak kepada seorang manajer akan menimbulkan 

ketidakberesan dalam pelaksanaan wewenang tersebut. 

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 

Unsur yang penting dalam struktur pengendalian internal adalah karyawan. 

Dengan dimilikinya karyawan yang kompeten, jujur dan dapat dipercaya akan 

mengurangi unsur struktur pengendalian internal sampai batas minimum, dan 

perusahaan tetap dapat menghasilkan pertanggungjawaban laporan keuangan 

yang dapat diandalkan. Untuk itu diperlukan suatu metode yang baik dalam 

menerima karyawan, mengembangkan kompetensi karyawan, menilai prestasi 

dan memberikan kompensasi atas prestasi pegawai. 

2. Penaksiran risiko 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola risiko yang 

berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan yang akan disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penaksiran risiko manajemen harus 

mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan 

keadaan, seperti : 

a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang 

belum pernah dikenal 

b. Perubahan standar akuntansi 

c. Hukum dan peraturan baru 

d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 

digunakan untuk pengolahan informasi 

e. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan 

pelaporan informasi dan orang yang terkait dalam fungsi tersebut. 
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3. Informasi dan komunikasi 

Sistem informasi akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, 

menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, 

serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. 

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem 

informasi akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan untuk mencegah 

kesalahan penyajian laporan keuangan. 

Sistem informasi akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan 

memadai  bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah : 

a. Sah 

b. Telah diotorisasi 

c. Telah dicatat 

d. Telah dinilai secara wajar 

e. Telah digolongkan secara wajar 

f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya 

g. Telah dimasukkan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan 

benar 

Komunikasi mencakup penyampaian informasi pada semua personil yang 

terlibat dalam pelaporan keuangan, tentang bagaimana aktvitas mereka berkaitan 

dengan pekerjaan orang lain baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. 

Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang 

lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan 

keuangan, daftar account dan memo merupakan bagian dari informasi dan 

komunikasi dalam struktur pengendalian internal. 

4. Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan 

yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam mencapai 

tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan yang diterapkan 
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dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi. Kegiatan pengendalian dapat 

dikategorikan kedalam kebijakan dan prosedur, sebagai berikut : 

a. Kaji ulang atas prestasi (performance reviews) 

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara 

hasil kerja aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan pada periode 

sebelumnya, serta analisis-analisis yang telah dilakukan dan tindakan koreksi 

yang telah dilaksanakan 

b. Pengolahan informasi (information processing) 

Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan dan otorisasi transaksi kegiatan pengendalian sistem 

informasi, terdiri dari : 

1) Pengendalian umum 

Pada umumnya meliputi pengendalian terhadap organisasi pusat pengolahan 

data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem 

dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. 

2) Pengendalian aplikasi 

Dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi. 

Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan sebagai berikut : 

• Menjamin bahwa semua transaksi telah diotorisasi dengan benar dan 

telah diolah secara akurat dan lengkap. 

• Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. 

• Menjamin bahwa data pengolahan transaksi benar dan sesuai dengan 

keadaan. 

• Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang 

telah ditetapkan. 

• Menjamin bahwa aplikasi data dapat terus menerus berfungsi. 

c. Pengendalian phisik (physical control) 

Pengendalian phisik dilakukan untuk menjaga agar asset perusahaan dan 

catatan terhindar dari risiko penyalahgunaan. 
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d. Pemisahan tugas (segregation of duties) 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk mencegah dan untuk mendeteksi 

dengan segera kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepada  seseorang. 

5. Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian 

internal selama periode waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang 

semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pada 

pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah 

struktur pengendalian internal beroperasi seperti yang diharapkan, juga untuk 

menentukan apakah struktur pengendalian internal tersebut memerlukan 

perubahan akibat telah terjadi perubahan keadaaan. 

 

2.4.3 Tujuan Pengendalian Internal 

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (AICPA;1995;3) adalah : 

“Internal control is a process-effected by entity’s board of directors, 
management and other personnel-designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in the following 
categories : (a) realiability of financial reporting (b) effectiveness and 
efficiency of operations, and (c) compliance with applicable laws and 
regulations” 
 

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengendalian internal merupakan suatu 

proses yang berkesinambungan yang dirancang oleh manajemen dan bertujuan 

untuk memperoleh keyakinan memadai atas : 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

Mencakup terpenuhinya kualitas informasi yang akurat, relevan, ringkas, 

lengkap, konsisten serta disajikan tepat waktu. Oleh karena itu aktivitas 

pencatatan transaksi harus ditujukan untuk tujuan pencatatan transaksi. Untuk 

mendukung tercapainya tujuan ini diperlukan sistem informasi akuntansi yang 

memadai. 
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2. Efektivitas dan efisiensi operasi 

Suatu organisasi dikatakan berhasil dalam mencapai tujuannya apabila telah 

mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan 

efisien. 

3. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku 

Dengan adanya pengendalian internal diharapkan dapat menilai sejauhmana 

karyawan atau organisasi menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam 

melaksanakan aktivitasnya sebagai salah satu alat pengendali aktivitas 

organisasi. 

 

2.4.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Sebaik apapun pengendalian internal suatu perusahaan, tetap hanya 

menyajikan jaminan yang layak berdasarkan pencapaian tujuan pengendalian 

suatu perusahaan. 

Keterbatasan pengendalian internal yang dikemukakan oleh Mulyadi dan 

Puradiredja (1998;172) adalah : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan, seringkali manajemen dan personil 
lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang 
diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak 
memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan,  dapat terjadi karena personil secara keliru memahami 
perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya 
perhatian, atau kelelahan. 

3. Kolusi, merupakan tindakan bersama beberapa individu untuk 
tujuan kejahatan. 

4. Pengabaian oleh manajemen, hal ini dilakukan pada kebijakan atau 
prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti 
keuntungan. 

5. Pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau 
kepatuhan semu. 

6. Biaya lawan manfaat, dimaksudkan agar biaya yang diperlukan 
untuk mengoperasi sistem pengendalian internal tidak boleh 
melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal 
tersebut. 

 
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pengendalian internal memiliki 

keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan tujuan perusahaan tidak 
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tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal 

bukan ditujukan untuk menghilangkan semua kemungkinan kecurangan dan 

kesalahan, tetapi untuk menekan seminimal mungkin agar dapat diketahui dan 

diatasi dengan cepat. 

 

2.5 Pengendalian Internal Pemberian Kredit 

Pada umumnya pengendalian internal pemberian kredit mempunyai unsur-

unsur pengendalian internal berupa penelaahan dan penekanan pada tujuan 

pengendalian internal yang akan dicapai antara lain memuat prinsip-prinsip 

sebagaimana dikatakan oleh Azhar (1999;347-348) adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya pemisahan fungsi antara : 
a. Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisis kredit. 
b. Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggaraan kredit atau   

administrasi kredit. 
c. Fungsi pengawasan kredit pada bagian pengawasan kredit. 

2. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat 
waktu mengenai posisi dana-dana dan kredit. 

3. Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan. 
4. Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek 

berikut pengawasan administratif. 
5. Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang akan menjamin 

keamanan atas kelayakan bank yang bersifat prefentif maupun 
represif. 

6. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat. 
7. Perlu disusun sistem pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan 

berkas-berkas pembahasan kredit berikut rekening-rekening giro, 
dan lain-lain secara baik. 

 
Prinsip-prinsip tersebut diatas menjelaskan bahwa perusahaan perlu untuk 

menciptakan pengendalian internal yang memadai atas pemberian kredit pada 

suatu bank. 

 
2.6 Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit 

   Efektivitas pengendalian internal pemberian kredit menurut Muljono 

(1994;483) adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan 
kekayaan bank di bidang perkreditan atas penyelewengan-
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penyelewengan baik dari oknum ekstern maupun oknum intern 
bank. 

2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di 
bidang perkreditan. 

3. Untuk meningkatkan efisiensi didalam pengelolaan dan tata laksana 
usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana 
yang lalu. 

4. Untuk memajukan serta menjamin kebijakan dalam perkreditan 
sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. 

 

Menurut efektivitas pengendalian internal pemberian kredit diatas, apabila 

diperhatikan masing-masing tujuan sebenarnya mempunyai kaitan erat satu 

dengan yang lainnya. Dengan demikian pelaksanaan pengendalian internal 

pemberian kredit tersebut mempunyai ruang lingkup yang luas dan tidak semata-

mata mencari atau menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan. 

 

2.7 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi atas Efektivitas Pengendalian 

Internal Pemberian Kredit 

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan semua metode 

serta ketentuan yang terkoordinasi yang dianut oleh perusahaan  (bank) untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang handal, meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi yang diterapkan serta agar tunduk kepada undang-undang dan kebijakan 

yang diterapkan. Selain itu agar tujuan pengendalian internal lainnya yang bersifat 

khusus dapat tercapai. 

Pengendalian internal ada dalam alur transaksi yang terjadi di bank, 

termasuk proses pemberian kredit yang meliputi proses awal sampai akhir. 

Kegunaan utama dari pengendalian internal adalah untuk mengendalikan proses 

transaksi tersebut. 

Pengendalian internal mempunyai manfaat penting dalam seluruh aktivitas 

bank dalam menjalankan usahanya, antara lain dibidang pemberian kredit  suatu 

bank akan berusaha untuk mencapai sasaran karakteristik pengendalian internal 

yang memadai dengan didukung oleh adanya unsur-unsur pengendalian internal 

yang baik pula. 
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Semua yang harus dimiliki dalam pengendalian internal pemberian kredit 

sudah terdapat dalam sistem akuntansi pemberian kredit yang terdiri dari prosedur 

dan proses pemberian kredit. Oleh karena itu penerapan sistem informasi 

akuntansi pemberian kredit mutlak harus dilakukan oleh suatu bank guna 

mencapai pengendalian internal yang efektif. 

Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berfungsi sebagai alat 

untuk mempermudah pimpinan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas 

perusahaan dan dimanfaatkan manajemen dalam pengambilan keputusan 

sedangkan pengendalian internal merupakan alat yang memberi jaminan yang 

memadai bahwa semua harta milik perusahaan aman. Kegiatan dan catatan dapat 

dipercaya. Hal ini akan berpengaruh terhadap kelayakan informasi-informasi yang 

diperlukan dan hal ini penting bagi terlaksananya suatu sistem informasi akuntansi 

yang memadai. 

Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal harus berjalan 

bersama-sama dalam suatu perusahaan. Sistem yang baik harus didukung oleh 

unsur-unsur sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang baik pula. 

Dengan kata lain sistem informasi akuntansi yang berlaku dan berisi berbagai 

metode dan prosedur harus didukung oleh kegiatan pengendalian internal. Di lain 

pihak pengendalian internal yang dijalankan harus ditunjang oleh sistem informasi 

yang baik agar efektivitas pengendalian internal dapat mencapai sasarannya. 

Maka dengan itu sistem informasi akuntansi pemberian kredit diharapkan dapat 

bermanfaat dalam menunjang tercapainya efektivitas pengendalian internal 

pemberian kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

     


