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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi sudah memadai dan 

bermanfaat dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit 

yang diterapkan oleh Bank Jabar Cabang Sumedang, hal ini didasarkan pada : 

1. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi telah memadai : 

a. Sumber Daya Manusia dan Alat 

Bank Jabar Cabang Sumedang telah memiliki karyawan yang cukup 

kompeten dalam bidang perkreditan karena memiliki pengalaman bekerja 

yang cukup dan para karyawan dapat melakukan tugasnya dengan baik 

sesuai dengan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi dan uraian 

tugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Alat yang digunakan telah 

cukup memadai yaitu dengan digunakannya alat-alat yang menunjang 

dalam proses pemberian kredit, yaitu sebagai berikut : 

• Komputer 

Komputer yang terdiri dari hardware yaitu CPU (Central Processing 

Unit) dan software yaitu berupa program aplikasi windows dan Teradata 

OLSIBJ (On Line System Information Bank Jabar) yang dapat mengolah 

data secara elektronik berdasarkan berbagai data yang diperoleh untuk 

kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang dibutuhkan. Adanya 

komputer ini dapat menghindari pemborosan waktu, tenaga dan biaya 

dalam menyajikan informasi tersebut sehingga kinerja Bank Jabar Cabang 

Sumedang. 
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b. Data (catatan) 

Data (catatan) pada Bank Jabar Cabang Sumedanng berupa : 

• Formulir 

Penggunaan formulir dalam proses pemberian kredit pada Bank Jabar 

Cabang Sumedang telah cukup memadai, hal ini dapat terlihat dari 

adanya formulir-formulir yang dibuat berdasarkan sistem dan prosedur 

yang telah ditetapkan sebelumnya (contoh : formulir permohonan 

pinjaman, analisis kredit, dan lain-lain) yang didesain sesuai dengan 

aturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti tertulis dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit.  

• Jurnal 

Jurnal setiap transaksi pemberian kredit telah mencakup jurnal 

pemberian kredit dan jurnal pelunasan kredit.  

� Jurnal pemberian kredit 

Dr. Kredit yang diberikan  Rp xxx 

Cr.  Kas    Rp xxx 

� Jurnal pelunasan kredit 

Dr. Kas    Rp xxx 

Cr.  Kredit yang diberikan  Rp xxx 

  Pendapatan bunga   Rp xxx 

• Buku besar 

Buku besar yang digunakan Bank Jabar Cabang Sumedang telah 

memadai, khususnya buku besar yang digunakan untuk transaksi 

pemberian kredit yang terdiri dari buku besar kas, buku besar kredit 

yang diberikan, buku besar pendapatan bunga. 

• Buku besar pembantu 

Buku besar pembantu yang digunakan Bank Jabar Cabang Sumedang 

untuk transaksi pemberian kredit telah memadai, mencakup buku besar 

pembantu kas masuk, buku besar pembantu kas keluar, buku besar 

pembantu yang diberikan per debitur menurut jenis kredit. 
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c. Informasi dan laporan 

Informasi dan laporan hasil dari pelaksanaan pengolahan data pemberian 

kredit berupa laporan-laporan, yaitu laporan tinjauan usaha, laporan 

jumlah kredit yang diberikan, perkembanagn usaha debitur dan jumlah 

kredit macet. Laporan tersebut menghasilkan data yang telah dianalisis, 

bahwa Kredit Modal Kerja yang diberikan dan Kredit Macet yang terjadi 

pada tahun 2005 tampak terlihat efektivitas pemberian kredit yang 

dilakukan Bank Jabar Cabang Sumedang efektif yang ditunjukan oleh 

tingkat jumlah Kredit Lancar yang tinggi sebesar 90-100%. Laporan ini 

dapat dijadikan bahan evaluasi dasar pertimbangan pimpinan untuk masa 

yang akan datang. 

Walaupun pemberian kredit yang dilakukan Bank Jabar Cabang Sumedang 

dikatakan telah efektif, namun masih ada kredit macet yang  disebabkan 

adanya penyalahgunaan dana kredit modal kerja yang digunakan untuk 

kredit konsumtif.  

2. Unsur-unsur pengendalian internal yaitu : 

a. Adanya lingkungan pengendalian yang baik dimana setiap personil dapat 

bertindak dengan memperhatikan kebijakakan-kebijakan yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 

b. Adanya kegiatan pengendalian yang terdiri atas pelaksanaan 

pengawasan/supervisi kredit, pengendalian fisik atas harta dan catatan, 

tinjauan pelaksana, dan proses informasi didalam setiap pelaksanaan 

pemberian kredit. 

c. Adanya perkiraan risiko atas pemberian kredit sehingga perusahaan dapat 

mengikuti setiap perkembangan apabila terjadi perubahan. 

d. Adanya informasi dan komunikasi baik antar analis kredit, pemimpin 

cabang, pemimpin seksi pemasaran kredit dan jasa, asisten administrasi 

kredit (intern perusahaan) maupun komunikasi dengan Kantor Pusat, 

Kantor Cabang dan Bank Indonesia (ekstern perusahaan). 
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e. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh bagian pengawasan 

kredit/supervisi kredit untuk penindaklanjutan jika terjadi penyimpangan 

pada setiap kegiatan pengendalian yang dilakukan. 

 

5.2 Saran 

 Penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan dan masukan bagi Bank Jabar Cabang Sumedang. Dalam 

pemberian kredit harus lebih berhati-hati dalam melakukan analisis kredit modal 

kerja yang selama ini digunakan untuk tujuan lain, tidak langsung percaya 

terhadap data-data yang diberikan oleh calon debitur, tetapi dapat dilakukan 

tinjauan langsung kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan calon debitur, 

seperti rekan kerja, karyawan perusahaannya dan lain-lain agar dapat mengurangi 

jumlah kredit macet. 

   

 


