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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

Setiap yang berkepentingan atas perkembangan suatu organisasi antara 

lain organisasi perusahaan baik secara intern yang terdiri dari pimpinan puncak, 

tengah maupun bawah, secara ekstern yang terdiri dari pihak-pihak luar suatu 

perusahaan antara lain para pemegang saham, investor, bank, fiskus dan lain-lain, 

sangat berkepentingan atas informasi yang dihasilkan dari suatu pengolahan data 

di dalam perusahaan. 

Para pemakai intern perusahaan (internal users) khususnya pimpinan 

puncak perusahaan sangat berkepentingan atas berbagai informasi dalam 

mengelola perusahaan mencapai tujuan perusahaan (goal) sebagaimana yang telah 

ditetapkan semula. 

Pihak pemakai ekstern (external users) sangat berkepentingan atas 

informasi yang dikeluarkan perusahaan dalam membantu menilai efektif tidaknya 

hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan mereka terhadap perusahaan. 

 

2.1.1  Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Untuk sampai kepada pengertian sistem informasi akuntansi, terlebih 

dahulu akan di bahas pengertian sistem, informasi, data, sistem informasi 

akuntansi. 

Pengertian sistem pada sistem informasi akuntansi perlu dibedakan 

antara pengertian sistem dan prosedur, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas 

mengenai berbagai sistem yang menghasilkan output yang di olah dalam sistem 

informasi akuntansi. 

Definisi sistem dan prosedur menurut Azhar Susanto dan La Midjan 

(2003; 4) adalah sebagai berikut : 
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“Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan 
prosedur-prosedur yang erat hubungannya satu sama lain yang 
dikembangkan menjadi suatu skema untuk melaksanakan sebagian 
besar aktivitas perusahaan, sedangkan prosedur adalah suatu urut-
urutan pekerjaan tata usaha (clerical operations) yang biasanya 
melibatkan beberapa petugas di dalam suatu bagian atau lebih yang 
diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari 
transaksi-transaksi yang berulang-ulang dalam perusahaan”. 
 

Sedangkan definisi sistem dan prosedur menurut Mulyadi (2001; 5) 

adalah sebagai berikut : 

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang di buat menurut pola 
yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, 
sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan clerical, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. 
 

Dari definisi tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa suatu sistem 

terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan 

clerical. Kegiatan clerical (clerical operation) terdiri dari kegiatan berikut ini 

yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku 

besar: 

a. Menulis 

b. Menggandakan 

c. Menghitung 

d. Memberi kode 

e. Mendaftar 

f. Memilih  

g. Memindah 

h. Membandingkan 

 

Adapun sifat-sifat dari sistem menurut Azhar Susanto dan La Midjan 

(2003; 2-3) adalah sebagai berikut : 

Sistem memiliki beberapa sifat sebagai berikut : 
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1. Memiliki tujuan (objective) 

Setiap sistem memiliki satu atau lebih tujuan. Organisasi sebagai 

suatu sistem mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh laba di 

samping tujuan sosial. 

2. Adanya kegiatan Input – Process – Output, yaitu berbagai 

masukan, di olah untuk menghasilkan berbagai keluaran. 

3. Adanya lingkungan (environment) dan batas (boundary) 

Setiap sistem secara physic memiliki batas (boundary) dan di 

sekitar batas adalah lingkungan (environment). 

4. Adanya sub-sub sistem (sub sistems) 

5. Adanya saling ketergantungan  

Setiap sistem memiliki ketergantungan antara berbagai sub sistem 

dan hubungan antar sub sistem membentuk suatu jaringan sistem 

(system network). Dan adanya hubungan satu sama lain dari 

masing-masing sub sistem disebut interface. 

Konsep dari saling ketergantungan ini sebagai dasar untuk 

mempelajari sistem informasi dan jaringan komunikasi (local area 

network). 

6. Setiap sistem memiliki keterbatasan internal maupun eksternal 

yaitu dibatasi secara physic maupun peraturan-peraturan. 

7. Adanya pengendalian (controls) 

Setiap sistem harus dapat menata dan mengendalikan sub 

sistemnya agar dapat mencapai tujuan. 

 

Dalam menguraikan pengertian informasi harus dikaitkan dengan 

pengertian mengenai data dan seringkali dapat dipertukarkan.  

Pengertian Informasi dan data menurut Azhar Susanto dan La Midjan 

(2003; 7) adalah sebagai berikut : 
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“Data dapat di anggap bahwa terdiri dari sekumpulan karakter 
yang di terima sebagai masukan (input) untuk suatu sistem 
informasi dan di simpan serta di olah, sedangkan informasi 
diartikan sebagai keluaran (output) suatu pengolahan data yang 
telah di organisir dan berguna bagi orang yang menerima”.  

 

Pengertian sistem informasi menurut Azhar Susanto dan La Midjan 

(2003; 8) adalah sebagai berikut : 

“Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas 
atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang 
bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas 
transaksi-tansaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan 
pemakai intern dan extern dan menyediakan dasar pengambilan 
keputusan yang tepat (intelligent)”. 
 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto dan La 

Midjan (2003; 11) adalah sebagai berikut : 

“Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat sumber 
manusia dan modal dalam organisasi, yang berkewajiban untuk 
menyajikan informasi keuangan dan juga informasi yang di peroleh 
dari pengumpulan dan memproses data”.  

 

2.1.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Fungsi utama sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto 

(2003; 11-12) adalah: 

“Fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah mendorong 
seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai 
informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevant 
dan dapat dipercaya dan secara keseluruhan informasi akuntansi 
tersebut mengandung arti berguna”. 
 

Informasi akuntansi yang dihasilkan berasal dari proses data yang 

terstruktur yaitu data yang memenuhi fungsi: keabsahan formil yaitu telah melalui 

prosedur pembuatan dan pengumpulan data yang benar dan keabsahan materiil 

dalam arti data tersebut telah mewakili suatu transaksi keuangan yang terjadi  dan 

benar pula. 
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Informasi akuntansi sesuai perkembangannya terdiri dari informasi 

akuntansi keuangan untuk memenuhi fungsi pertanggungan jawab kepada pihak-

pihak eksternal perusahaan dan informasi akuntansi managemen untuk memenuhi 

kepentingan pihak internal perusahaan untuk memenuhi fungsi pengambilan 

keputusan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas pengertian sistem informasi akuntansi 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Sistem Informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data 

akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat dan metode berinteraksi dalam 

suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi 

keuangan dan informasi akuntansi managemen yang terstruktur. 

 

2.1.3 Tujuan Umum Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi 

Tujuan umum pengembangan sistem informasi akuntansi menurut 

Mulyadi (2001; 19-20) adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha 
baru  

2.  Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 
sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 
struktur informasinya 

3.  Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengesekan 
intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (realibility) 
informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap 
mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 
perusahaan  

4.  Untuk mengurangi biaya clerical dalam penyelenggaraan 
catatan akuntansi”. 

 

2.2 System Survey 

Dari pengertian sistem informasi akuntansi yang telah disebutkan 

tersebut terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian sistem bahwa suatu 

sistem terdiri dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan 

kegiatan clerical. 

Mengenai pengertian survey menurut Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo (2002; 152) adalah sebagai berikut : 
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“ Survey adalah pengumpulan data primer yang menggunakan 

pertanyaan lisan dan tertulis”. 

 

Sedangkan pengertian survey menurut Donald R. R Cooper dan C. 

William Emory (1996; 287) adalah sebagai berikut: 

“ Survey adalah mengajukan pertanyaan pada orang-orang dan 

merekam jawabannya untuk di analisis”. 

 

Dari kutipan tersebut dan pengertian sistem yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan mengenai pengertian system survey adalah suatu jaringan prosedur 

yang berhubungan erat untuk melaksanakan aktivitas organisasi dengan cara 

melakukan pengumpulan data primer menggunakan pertanyaan lisan maupun 

tertulis. 

Menurut Mulyadi (2001; 210) pengertian system survey adalah sebagai 

berikut : 

“ System survey merupakan langkah yang dilakukan oleh 
perusahaan untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap 
penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu 
didahului dengan analisis terhadap pembeli dapat atau tidaknya 
pembeli tersebut diberi kredit.” 

 

2.3  Kredit 

  

2.3.1  Pengertian Kredit  

Kata kredit berasal dari kata credere yang artinya kepercayaan. 

Sehingga orang yang mendapat kredit adalah orang yang menerima kepercayaan 

dari pihak kreditur (creditor), tentunya setelah dilakukan penilaian atas 

kemampuan dan niat baiknya. Orang yang menerima kepercayaan tersebut biasa 

di sebut sebagai debitur (debitor). 

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang di maksud 

dengan kredit adalah: 
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“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak-pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

 

2.3.2  Unsur-unsur Kredit 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 

kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit 

kalau ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman 

yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan sayarat-syarat yang telah 

disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak 

akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit seperti yang diuraikan Kasmir (2002; 94-95) adalah sebagai berikut: 

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

 

2.3.3  Fungsi Kredit 

Ada beberapa fungsi kredit yang perlu kita bicarakan, yang merupakan 

fungsi kredit dewasa ini. Fungsi pokok dari kredit, pada dasarnya adalah untuk 

pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (to serve the society) 

dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa 

bahkan konsumsi, yang kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup 

manusia. 

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan 

perdagangan seperti yang diuraikan Kasmir (2002; 97-98) antara lain: 
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1.  Untuk meningkatkan daya guna uang 
2.  Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang 
3.  Untuk meningkatkan daya guna barang 
4.  Untuk meningkatkan peredaran barang 
5.  Sebagai alat stabilitas ekonomi 
6.  Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 
7.  Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 
8.  Untuk meningkatkan hubungan internasional 

 

2.3.4  Tujuan Kredit 

Tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2002; 95-96) 

adalah sebagai berikut: 

1. Mencari keuntungan  

2. Membantu usaha nasabah 

3. Membantu pemerintah 

 

2.3.5  Jenis-jenis Kredit 

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat 

dapat di lihat dari berbagai segi menurut Suyatno dkk (2003; 25-31), yaitu: 

1.  Kredit di lihat dari segi tujuannya: 

a.  Kredit konsumtif, yaitu krdit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses konsumtif 

b.  Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi 

c.  Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 

untuk membeli barang-barang untuk di jual lagi, terdiri atas 

kredit perdagangan dalam negeri dan kredit luar negeri. 

2.  Kredit di lihat dari segi jangka waktunya 

a.  Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu 

minimal satu tahun, dapat berbentuk: (1) kredit rekening koran, 

(2) kredit penjualan, (3) kredit pembeli, (4) kredit wesel, (5) 

kredit eksploitasi 

b.  Kredit menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu 

sampai tiga tahun 
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c.  Kredit jangka panjang, yaitu yang berjangka waktu lebih dari 

tiga tahun. 

3.  Kredit di lihat dari segi jaminannya: 

a.  Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) 

 Pemberian kredit tersebut biasanya permintaan kredit dari 

pengusaha kecil. Tapi meskipun demikian, pemberian kredit 

tersebut harus didahului dengan studi kelayakan tentang 

kemampuan debitur untuk mengembalikan kreditnya 

b. Kredit dengan agunan (secured loan) 

 Agunan yang diberikan dalam suatu kredit dapat berupa: 

1. Agunan barang, baik barang tetap maupun tidak tetap 

(bergerak) 

2.  Agunan pribadi, yaitu suatu perjanjian dimana suatu pihak 

menyanggupi pihak lainnya (debitur) bahwa ia menjamin 

pembayaran suatu hutang apabila si terhutang (debitur) tidak 

menjadi kewajibannya 

3.  Agunan efek-efek saham, obligasi dan sertifikat yang 

terdaftar pada bursa efek 

4.  Kredit di lihat dari segi penggunaannya: 

a.  Kredit eksploitasi, yaitu kredit berjangka pendek yang diberikan 

untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan 

b.  Kredit investasi, yaitu kredit berjangka waktu menengah atau 

panjang yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan 

investasi 

 

2.3.6  Prinsip-prinsip Kredit 

Prinsip-prinsip pemberian kredit biasanya dilakukan dengan 

menggunakan analisis 6C, 7P dan 3R. 

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 6C kredit menurut Muljono 

(2001; 11-18) adalah sebagai berikut: 
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1.  Character  

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari 

calon debitur tersebut dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut: 

a.  Meneliti daftar riwayat hidup calon debitur 

b.  Penelitian reputasi calon debitur tersebut di lingkungan 

usahanya. 

c.  Memintakan bank to bank information ke bank lain sebanyak-

banyaknya 

d.  Dengan memintakan informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di 

mana calon nasabah tersebut bergabung 

e.  Meneliti apakah calon debitur tersebut juga anggota atau sering 

datang ke rumah-rumah perjudian 

f.  Mengganti sampai sejauh mana ketentuan kerjanya, hobi yang 

dipunyai apakah senang pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

foya-foya 

g.  Dan lain-lain 

2.  Capacity 

Pengukuran capacity dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui 

berbagai pendekatan antara lain: 

a.  Pendekatan histories 

b.  Pendekatan financial 

c.  Pendektan education 

d.  Pendekatan yuridis 

e. Pendekatan manajerial 

f.  Pendekatan teknis 

3.  Capital 

Yaitu dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur 

4.  Collateral 

 Yaitu bagaimana jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau 

debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya 
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5.  Condition of Economy 

 Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budya dan lain-

lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat 

maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan 

dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang 

memperoleh kredit. 

6.  Constraint 

 Yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak 

memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat 

 

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P menurut Kasmir 

(2002; 105-107) adalah sebagai berikut: 

1.  Personality 

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-

hari maupun masa lalunya 

2.  Party 

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya 

3.  Purpose 

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah 

4.  Prospect 

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

5.  Payment 

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah menyebabkan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit 

6.  Profitability 

 Untuk dapat menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba 
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7.  Protection 

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan 

mendapatkan perlindungan 

 

Serta penilaian kredit dengan metode analisis 3R menurut M. Tjoekam 

(1999; 45) adalah sebagai berikut: 

1.  Return (hasil yang di capai) 

 Penilaian kredit atas hasil yang akan di capai oleh perusahaan 

debitur dengan kredit, apakah hasil tersebut dapat menutup 

pengembaliannya dan perusahaan bisa berkembang terus atau tidak 

2.  Repayment (pembayaran kembali) 

 Menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali 

pinjamannya pada saat-saat kredit harus di capai atau dilunasi 

3.  Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung risiko) 

 Menilai sampai sejauhmana perusahaan mampu menanggung risiko 

kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

 

2.3.7  Kebijakan Kredit 

 Berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, maka secara umum dapat 

dikemukakan bahwa kebijakan kredit berbankan menurut Suyatno dkk (2003; 

15-16) adalah sebagai berikut: 

1.  Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan 

moneter dan ekonomi 

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

yang diprioritaskan 

3.  Bank di larang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang 

diragukan bank ability-nya 

4.  Setiap kredit harus di ikat dengan suatu perjanjian kredit (akad 

kredit). Di sini tersirat pertimbangan yuridis dari revenue 

(penghasilan pemerintah dengan adanya bea materai kredit) 
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5.  Overdraft (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau 

melebihi plafon kredit untuk pembayaran kembali kepada 

pemerintah di larang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai) 

6.  Kredit tanpa jaminan di larang (pertimangan keamanan dan safety) 

 

2. 4 Penyidikan dan Analisis Kredit 

 

2.4.1  Pengertian dan Ketentuan Penyidikan dan Analisis Kredit 

Pengertian dan ketentuan menurut Suyatno dkk (2003; 70-71) adalah 

sebagai berikut: 

1. Yang di maksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah 

pekerjaan yang meliputi: 

a.  Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur 

b.  Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit 

yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data 

ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan 

pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit 

macet 

c.  Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai 

hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang 

di peroleh 

d.  Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang 

telah dilaksanakan 

2. Yang di maksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang 

meliputi: 

a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala 

aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui 

kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu 

permohonan kredit 
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b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi 

penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

pimpinan dari permohonan kredit nasabah 

3.  Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidikan dan analisis 

seperti termaksud dalam butir (a) dan (b) 

4.  Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai 

penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit 

analisis. Pembagian kerja tersebut apabila organisasi bagian kredit 

memungkinkannya. Apabila bank tidak memiliki petugas khusus 

untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, penyidikan dan analisis 

dilakukan oleh pejabat tertinggi pada bank yang bersangkutan 

pimpinan bank di anggap cakap dan dapat di tunjuk untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut 

 

2.4.2  Tata Cara Penyidikan dan Analisis Kredit 

Untuk mengetahui mengenai tata cara penyidikan dan analisis kredit 

dijelaskan menurut Suyatno dkk (2003; 71-75) adalah sebagai berikut: 

1.  Berkas dan Pencatatan  

Berkas-berkas permohonan dan dokumen-dokumen laporan 

untuk penyidikan dan analisis harus diperlakukan sesuai dengan sifat 

rahasia (calon debitur tidak boleh mengetahui hasil penyidikan dan 

analisis yang dilakukan oleh pihak perusahaan) dari informasi yang di 

peroleh. 

Petugas penyidikan dan petugas analisis memelihara catatan-

catatan seperlunya mengenai pekerjaannya, sehingga dapat dijadikan 

alat untuk mengetahui dan menafsirkan pekerjaan yang sudah dan 

sedang dilakukannya 
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2.  Data Pokok Minimal dan Analisis Pendahuluan 

Pada saat ini berlaku ketentuan bahwa usul fasilitas kredit harus 

memuat data pokok minimal mengenal aktivitas usaha, disertai dengan 

analisis seperlunya, antara lain: 

a.  Realisasi pembelian, produksi dan penjualan 

b.  Rencana pembelian, produksi dan penjualan 

c.  Jaminan 

d.  Laporan-laporan keuangan/financial statement 

e.  Aktivitas R/K (gio dan atau MMP) 

f.  Data kualitatif dari nasabah/calon debitur 

3.  Penelitian Data 

Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas 

kewajaran dan konsistensi dari data dan informasi yang diterima dari 

nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini 

untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat 

pengambilan keputusan 

4.  Penelitian atas Realisasi-realisasi Usaha 

Data-data realisasi pembelian, produksi dan penjualan dalam 

minimal 3 bulan terakhir, hendaknya dibandingkan dengan realisasi 

bulan-bulan sebelumnya, baik dalam kuantum maupun nilai rupiahnya. 

Perbandingan dengan aktivitas rekening untuk pinjaman-pinjaman yang 

sedang berjalan akan sangat bermanfaat. 

Khusus mengenai realisasi produksi, perlu dibandingkan dengan 

kepastian alat/mesin-mesin produksi yang bersangkutan. Kenaikan dan 

penurunan produksi hendaknya dijelaskan secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Perlu di teliti juga balance capacity atas mesin-mesin agar 

dapat di lihat efisiensi kerjanya. 

5.  Penelitian atas Rencana-rencana Usaha 

Rencana-rencana aktivitas (minimal 6 bulan mendatang) perlu 

mendapat penelaahan yang seksama, dan membandingkannya dengan 
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perkembangan pada bulan-bulan sebelumnya (rate of growth), baik 

dalam nilai maupun dalam kuantum. 

Dalam kaitannya dengan rencana produksi, harus di teliti 

hubungan rencana dengan kapasitas produksi, analisis break-even, 

penjelasan mengenai sumber serta kontinuitas bahan baku dan lain-lain. 

Apabila produksi di maksud bukan untuk di ekspor melainkan 

untuk pasaran setempat/lokal, hendaknya diadakan penelitian, apakah 

rencana produksi dan peningkatannya masih dalam batas-batas yang 

wajar di tinjau  dari segi penyediaan (supply). Hal tersebut tentunya 

sudah ada untuk jenis komoditi yang bersangkutan di pasaran setempat 

dengan memperhitungkan usaha-usaha sejenis serta impor, jika ada. 

Jika telah diketahui kebutuhan (demand) pasaran lokal, maka 

akan diketahui pula kelonggaran pemasaran (market space) yang ada, 

sehingga dengan mudah dapat diketahui batas-batas kewajaran sejauh 

mana produksi masih dapat ditingkatkan. Dengan demikian dapat 

diketahui apakah rencana kenaikan produksi yang diajukan oleh nasabah 

cukup wajar atau tidak. 

Dalam meneliti rencana penjualan, hendaknya sejauh mungkin 

diadakan analisis pasar (market research) guna mengetahui market 

space yang ada di tempat wilayah kerja cabang/propinsi/daerah yang 

bersangkutan. Kemudian di teliti pula market share nasabah dalam 

penyediaan (supply) yang sudah ada, sehingga akan dapat diketahui 

beberapa tingkat perkembangan (r.o.g) yang dapat diharapkan dalam 

market share tersebut. 

Untuk mengetahui perbandingan yang efisien antara rencana 

penjualan dan market share yang akan di capai, dapat digunakan metode 

Sales Break Even (SBE). 

Dalam hal rencana-rencana penjualan mendatang telah di tutup 

kontrak-kontrak penjualannya, maka kontrak tersebut harus dijelaskan 

secara terinci. 
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6.  Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan 

Pada tempatnyalah bila jaminan-jaminan tambahan yang 

ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijaminkan, mendapat 

pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank. 

Dalam penyajian datanya kepada pejabat yang berhak 

memutuskan, petugas kredit sudah harus ”mensortir” jenis-jenis barang 

yang dapat diikat sebagai jaminan secara juridical-perfect saja. 

Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga taksasi dari 

masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus 

jelas-jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang-barang 

jaminan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan untuk 

menghindarkan keragu-raguan, petugas kredit harus mencantumkan dua 

jenis harga jamianan tambahan ini, yakni yang pertama adalah harga 

taksasi/pasaran, sedangkan yang kedua adalah nilai sebagai jaminan 

yaitu setelah di potong marge-nya. 

7.  Financial Statement Sebagai Syarat 

Laporan keuangan (financial statement) nasabah sebagai salah 

satu data pokok mutlak diperlukan untuk bagian analisis. 

a.  Pada umumnya bagi kredit-kredit modal kerja sebesar Rp. 

150.000.000,00 atau lebih penyampaian laporan keuangan yang 

di audit oleh akuntan publik yang terdaftar (dengan unqualified 

opinion), memang telah menjadi salah satu syarat utama. Namun 

di samping laporan tersebut, petugas kredit harus mengusahakan 

agar nasabah dapat menyerahkan juga commercial financial 

statement triwulan. Untuk ini petugas kredit harus meyakinkan 

nasabah tentang jaminan kerahasiaannya. 

b.  Untuk analisis-analisis perbandingan (untuk melacak trend yang 

ada) dari analisis funds flow statement, selalu harus diusahakan 

paling sedikit laporan keuangan dari 2 (dua) periode. Hal ini 

penting untuk permohonan/usul kredit yang baru. Untuk kredit 

yang sedang berjalan, neraca-neraca periode sebelumnya 
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seharusnya sudah ada pada berkas perkreditan atas nama nasabah 

yang bersangkutan. 

c.  Nasabah-nasabah baru yang berpotensi, bila tidak/belum dapat 

memberikan laporan keuangan (neraca dan daftar rugi laba), 

hendaknya petugas kredit memberikan bimbingan yang 

diperlukan dalam bidang administrasi perusahaan jauh sebelum 

waktunya, sehingga nasabah secara bertahap dapat membuat 

laporan-laporan keuangan yang diperlukan. 

8.  Penelitian Pendahuluan atas Laporan-laporan Keuangan 

Laporan-laporan keuangan financial statement yang di terima 

dari nasabah (neraca dan daftar rugi/laba beserta lampiran-lampirannya) 

harus mendapat perhatian mengenai kebenaran dan kewajarannya. 

9.  Analisis Kebutuhan Modal Kerja 

Untuk usul-usul kredit modal kerja, petugas kredit harus 

melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan 

jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa 

pendekatan, antara lain: 

a.  Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha 

yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus 

secara tetap (constant) sesuai dengan kapasitas yang di miliki 

serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat 

menggunakan pendekatan jumlah ratio/hari atas activity ratio’s 

dari angka-angka neraca dan daftar rugi/laba nasabah yang sudah 

di nilai kewajarannya. 

b.  Untuk kredit usaha musiman, kredit industri kontruksi (bridging 

finance) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, 

hendaknya menggunakan pendekatan berupa cash flow 

projection. Pendekatan ini di samping di pakai untuk mengukur 

beberapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga 

untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan. 
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10. Analisis Kebutuhan Investasi 

Untuk usul-usul kredit investasi, petugas kredit harus 

menyampaikan analisis kebutuhan investasi yang berupa: 

a.  Perhitungan dan perincian secara cermat atas investasi yang 

diperlukan antara lain ialah jenis barang yang akan di beli, di 

bangun atau direhabilitasi, harga satuan dari jumlah harga yang 

didasarkan atas surat penawaran dari pihak ketiga, saham, sero 

(share) pembiayaan nasabah petugas kredit atas kewajaran da 

kebenaran data-data yang di terima dari nasabah dan lain 

sebagainya. 

b.  Cash flow projection adalah mutlak harus disampaikan karena 

pendekatan ini merupakan cara yang cocok, baik dalam 

menetapkan jadwal (schedule) pencairan kredit, maupun dalam 

mengukur jangka waktu, pemakaian kredit serta kemampuan 

pelunasannya. 

 

2.5  Piutang Tak Tertagih (Bad Debt)  

Setiap transaksi kredit, pada dasarnya melibatkan dua pihak. Pihak 

pertama adalah pihak kreditur yang menjual barang atau jasa. Penjualan tersebut 

akan menimbulkan piutang bagi kreditur. Pihak kedua adalah pihak debitur yang 

melakukan pembelian, sehingga menimbulkan utang bagi pembeli tersebut. 

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fess (2005; 

392) yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik 

Heendrawan istilah piutang adalah sebagai berikut : 

“Piutang (receivable) meliputi semua klaim dalam bentuk uang 
terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau 
organisasi lainnya. Piutang biasanya memiliki bagian yang 
signifikan dari total aktiva lancar perusahaan.” 

 

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip E. Fees (2005; 

395) yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik 



 27 

Heendrawan pengertian dari piutang tak tertagih (bad debt) adalah sebagai 

berikut : 

“Beban operasi yang muncul karena tidak tertagihnya piutang.” 

 

Dari pengertian tersebut mengenai piutang dan piutang tak tertagih dapat 

disimpulkan bahwa piutang usaha muncul apabila seseorang melakukan penjualan 

barang atau jasa secara kredit kepada pihak kedua. Piutang usaha merupakan 

klaim dari penjual kepada pembeli sebesar jumlah transaksi yang terjadi. 

Piutang merupakan klaim uang pada perusahaan maupun individu. 

Klaim tersebut biasanya didapatkan dari penjualan barang atau jasa ataupun dari 

peminjaman uang. Piutang merupakam salah satu bagian dari harta lancar. 

Penjualan secara kredit akan menimbulkan keuntungan sekaligus 

kerugian. Orang yang tidak dapat membayar sekarang akan melakukan pembelian 

secara kredit. Penerimaan dan keuntungan perusahaan akan meningkat karena 

penjualan meningkat, tapi kerugian yang dialami oleh perusahaan meningkat pula 

karena meningkatnya jumlah piutang yang tidak dapat di tagih. Kerugian ini 

biasanya kita sebut beban piutang tak tertagih. 

Setelah piutang jatuh tempo, perusahaan akan menggunakan prosedur-

prosedur untuk memaksimumkan penagihan piutang tersebut. Jika setelah upaya 

berulang-ulang ternyata gagal, perusahaan mungkin perlu memindahkan tugas 

penagihan ke agen penagihan. 

Untuk perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit, beban 

piutang tak tertagih merupakan beban yang memang timbul karena kegiatan bisnis 

perusahaan. Sebagai beban usaha, tentunya beban piutang tak tertagih harus 

diketahui jumlahnya. Untuk itu, akuntan mengenal dua metode yang dapat di 

pakai, yaitu metode penyisihan dan metode penghapusan langsung. 

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah 

piutang tak tertagih dapat diatasi sebelum hal itu terjadi, dengan menerapkan 

prosedur-prosedur dan sistem informasi akuntansi yang menunjang, dan dapat 

dilihat menggunakan perbandingan data piutang tak tertagih (bad debt) antara 

target perusahaan dengan hasil yang dicapai oleh perusahaan, sehingga masalah 
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piutang tak tertagih di perusahaan tersebut dapat diminimalisasi dan sisanya dapat 

menggunakan metode penyisihan dan metode penghapusan langsung. 

 

2.6  Leasing 

 

2.6.1  Pengertian Leasing 

Leasing didefinisikan oleh Erly Suandy (2001; 54) adalah sebagai 

berikut : 

“ Leasing adalah suatu kontrak antara lessor (pemilik barang 
modal) dengan lessee (pemakai barang modal). Lessor memberikan 
hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama 
jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari lessee 
yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dengan 
lessee. Lessee dapat diberikan hak opsi (operation right) untuk 
membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan 
demikian hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik 
lessor selama jangka waktu kontrak lessee.” 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, No. Keputusan 

122/MK/IV/2/1974 dan No. Keputusan 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/KPB/1974 

tanggal 7 Februari 1974 tentang perjanjian usaha leasing dan adanya standar 

akuntansi keuangan untuk perlakuan akuntansi leasing maka leasing dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

“ Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam 
bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh 
suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembiayaan-pembiayaan secara berkala disertai dengan hak pilih 
(opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang 
modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu 
leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.” 

 

Menurut Anastasia Diana dan Lilis setiawati (2004; 183) leasing 

didefinisikan sebagai berikut : 

“ Leasing adalah kegiatan dalam bentuk penyediaan barang-barang 
modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) 
maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk 
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digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran secara berkala.” 

 

Definisi Leasing oleh FASB di dalam statement No. 13 adalah sebagai 

berikut : 

“a lease is define as an agreement conveying the property, plant, or 

equipment (land and for depreciable assets) usually for a stated period 

of time.” 

 

Leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169 thn 1991 

adalah sebagai berikut : 

“ Leasing adalah kegiatan dalam bentuk pembiayaan barang modal 

untuk digunakan oleh penyewa leasing selama jangka waktu 

tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.” 

 

Dari keempat definisi diatas dapat di tarik sebuah kesimpulan tentang 

leasing, yaitu : 

1. Yang termasuk objek leasing adalah barang modal 

2. Leasing diartikan sebagai perjanjian yang mengatur penyerahan hak 

untuk mempergunakan hak milik, pabrik, atau peralatan lainnya yang 

dapat disusutkan 

3. Pemilik harta yang menyediakan barang untuk di pakai haknya 

adalah pihak lain disebut lessor yang menerima di sebut lessee 

 

2.6.2  Pihak-pihak dalam Perjanjian Lease 

Pihak yang tersangkut dalam perjanjian (kontrak) lease atau di sebut 

juga subjek perjanjian lease, menurut Achmad Anwari (1987; 10-11) terdiri dari 

beberapa pihak, yaitu: 

1.  Lessor 

Lessor adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari 

beberapa perusahaan. Di sebut juga sebagai Investors, Equity – 

Holders, Owners – participants atau Thrusters – Owner. 
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2.  Lessee  

Lessee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan 

membayar sewa dan yang mempunyai hak opsi. 

3.  Kreditur atau Lender  

Kreditur atau Lender disebut juga Debt-Holders atau Loan 

Participants dalam transaksi leasing. Mereka ini umumnya terdiri 

dari Bank, Insurance Company, Trusts, Yayasan. 

4. Supplier  

Supplier adalah penjual dan pemilik barang yang disewakan, dapat 

terdiri dari perusahaan (manufacturers) yang berada di dalam negeri 

atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri. 

 

2.6.3  Kriteria Leasing 

Leasing dibedakan menjadi finance lease dan operating lease. Leasing 

dengan hak opsi adalah leasing di mana penyewa (lessee) pada akhir masa kontrak 

mempunyai hak opsi untuk membeli objek leasing berdasarkan nilai sisa yang 

disepakati. Leasing tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha di mana lessee pada 

akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek pajak 

tersebut. 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK/01/1991 

memberikan pengertian kriteria leasing baik dengan hak opsi maupun tanpa hak 

opsi, kriteria tersebut meliputi : 

1. Financial lease 

Kegiatan leasing digolongkan sebagai finance lease apabila 

memenuhi kriteria : 

a. Jumlah pembayaran leasing selama masa sewa guna usaha 

pertama di tambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat 

menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor 
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b. Masa sekurang-kurangnya  

i. 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I 

ii.  3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III 

iii.  7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan 

c. Perjanjian leasing memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee  

 2. Operating lease 

Kegiatan leasing yang dapat digolongkan ke dalam kriteria ini 

adalah: 

a. Jumlah pembayaran leasing selama masa leasing pertama tidak 

dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasingkan 

di tambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor 

b. Perjanjian leasing tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi 

lessee”. 

 

2.6.4  Keuntungan dan Kelemahan Leasing  

Beberapa keuntungan dan kerugian pembiayaan menggunakan leasing 

menurut Sofyan Syafri Harahap (2002; 171-173) adalah sebagai berikut : 

Keuntungan bagi lessee: 

1. Lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar dan biaya bunga 

yang tinggi  

2. Leasing mengurangi resiko keusangan, karena dapat mengoperkan 

barang yang dileasingkan kepada lessor apabila tidak diikuti dengan 

hak opsi 

3. Perjanjian pada leasing lebih fleksibel karena lebih bebas 

dibandingkan perjanjian utang lainnya. Lessor yang pintar akan 

dapat menyesuaikan perjanjian leasing terhadap kebutuhan 

perusahaan  

4. Dana pembiayaannya jauh lebih mudah dibandingkan pembiayaan 

sekaligus  

5. Leasing tidak menambah pos utang dineraca dan tidak 

mempengaruhi  resiko leverage 
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Kerugian bagi lessee: 

1. Lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor 

untuk melindungi peralatannya. Misalnya dalam bentuk pembatasan 

pengoperasian barang, perlindungan asuransi dan lain-lain 

2. Lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan barang pada saat akhir leasing untuk beberapa jenis 

barang 

3. Leasing khususnya financial lease mungkin kurang tepat bila lessee 

hanya membutuhkan aktiva dalam jangka pendek, karena jika 

membatalkannya sebelum perjanjian selesai, akan menimbulkan 

biaya yang cukup besar 

4. Karena barang yang dileasingkan tidak di catat sebagai asset maka 

tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di bank 

5. Hak menggunakan barang leasing merupakan intangible asset yang 

tidak dapat disajikan dalam neraca sebagai aktiva tetap 

Keuntungan bagi lessor 

1. Hak kepemilikan masih ada di tangan lessor, sehingga merupakan 

faktor pengaman yang lebih kuat dibandingkan dengan barang 

jaminan berupa hipotek sekalipun 

2. Lessor berhak untuk menjual barang-barang yang menjadi barang 

leasing dan biasanya lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan 

dengan penjualan melalui lelang 

3. Dalam Operating lease, lessor secara akuntansi masih berhak 

melakukan pembebanan penyusutan atas barang yang dileasingkan 

untuk tujuan penghematan pajak 

Kerugian bagi lessor 

1. Sebagai pemilik lessor memiliki resiko besar jika barang yang di 

leasingkan mendapat tuntutan dari pihak ketiga. Misalnya jika terjadi 

kecelakaan atau kerusakan atas barang orang lain yang disebabkan 

oleh barang yang dileasingkan tersebut 
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2. Dalam hal adanya keluhan, lessor tidak bisa mengklaim pabrik atau 

suppliernya secara langsung, tindakan tersebut harus dilakukan oleh 

lessee sebagai pemakai barang tersebut 

3. Ia tetap bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban tertentu 

karena kepemilikan barang tersebut 

4. Walaupun mempunyai hak secara hukum menjual barang, namun 

lessor belum tentu bebas dari berbagai ikatan seperti gadai, atau 

kewajiban lain. 

 

2.6.5  Prosedur Mekanisme Leasing 

Telah diuraikan dalam sub bab terdahulu, bahwa pihak-pihak yang 

tersangkut dalam kontrak leasing adalah: 

1.  Lessee 

2. Lessor 

3.  Supplier 

4.  Perusahaan Asuransi 

Adapun prosedur dari mekanisme leasing yang menyangkut pihak-pihak 

tersebut di atas, secara garis besarnya dapat diuraikan menurut Achmad Anwari 

(1987; 49-50) sebagai berikut: 

1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, 

mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan di 

maksud. 

2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, mengirimkan 

kepada lessor disertai dokumen pelengkap. 

3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk 

memberikan fasilitas lease dengan syarat kondisi yang disetujui 

lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), maka kontrak lease 

dapat ditandatangani. 

4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak 

asuransi untuk peralatan yang di-lease dengan perusahaan asuransi 

yang disetujui lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease. 
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Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak 

utama. 

5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan 

supplier peralatan tersebut. 

6. Supplier dapat mengirim peralatan yang di-lease ke lokasi lessee. 

Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, 

supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual. 

7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan 

kepada supplier. 

8. Supplier menyerahkan surat tanda terima (yang di terima dari 

lessee), Bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor. 

9. Lessor membayar harga peralatan yang di-lease kepada supplier 

10. Lesse membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease. 

 

 

SKEMA PROSEDUR MEKANISME LEASING 
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2.7 Manfaat System Survey Terhadap Calon Debitur Dalam 

Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) 

Mendeteksi suatu kredit bermasalah di mulai pada saat kreditur 

melakukan analisa terhadap calon debitur sewaktu pengajuan permohonan 

fasilitas kredit. Deteksi awal kredit bermasalah menjadi sesuatu yang sangat 

krusial, karena kredit bermasalah merupakan sumber utama penyakit perusahaan 

pembiayaan termasuk pula PT X. 

Apalagi dengan meningkatnya persaingan dan kompetisi dalam bisnis 

pembiayaan konsumen akan mengakibatkan meningkatnya resiko kredit, Non 

Performing Loan dan turunnya interest margin (spread). 

Mendeteksi suatu kredit akan bermasalah di mulai pada saat kreditur 

melakukan analisa terhadap calon debitur sewaktu pengajuan permohonan 

fasilitas kredit. Deteksi awal kredit bermasalah menjadi sesuatu yang sangat 

krusial, karena kredit bermasalah merupakan sumber utama penyakit perusahaan 

pembiayaan termasuk pula PT X dan PT Y. Apalagi dengan meningkatnya 

persaingan dan kompetisi dalam bisnis pembiayaan konsumen akan 

mengakibatkan meningkatnya resiko kredit, Non Performing Loan dan turunnya 

interest margin (spread). 

Makin tinggi ratio overdue dan jumlah unit tarikan akan menjadi masa 

kritis bagi masa depan perusahaan dan juga setiap peningkatan Non Performing 

Loan (NPL) akan mempengaruhi rating perusahaan yang sudah mengeluarkan 

Bond/Obligasi, seperti PT Y. Tolok ukur perusahaan pembiayaan yang sehat juga 

dapat dilihat dari tingkat Non Performing Loan (NPL)-nya. 

Dalam memberikan kredit, perusahaan wajib mempunyai keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan 

yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan 

kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan dan prospek usaha debitur. Hal tersebut lazim di sebut 5C of 

Credit  (Character, Capacity, Collateral dan Condition). Untuk melakukan 

penilaian atas hal-hal tersebut diperlukan keahlian/profesionalisme yang andal 

serta moralitas yang tinggi dari Credit Marketing Officer (CMO) dan Committee 
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Credit. Analisa kredit yang dilakukan oleh Credit Marketing Officer (CMO) dan 

Committee Credit diharapkan dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi resiko 

kredit yang mungkin timbul dikemudian hari. Secara sederhana resiko kredit bisa 

diartikan sebagai potensi bahwa debitur gagal memenuhi kewajiban-

kewajibannya. 

Secara umum penyebab kredit macet dapat disebabkan dua hal, yakni 

faktor internal dan faktor eksternal dari debitur. Faktor internal antara lain adanya 

kebijakan kredit yang menimpa kegiatan usaha debitur. Namun kredit bermasalah 

dapat juga terjadi karena sudah direncanakan terlebih dahulu oleh debitur. Bisa 

saja kelengkapan dan validitas dari dokumen dan data-data perjanjian dipalssukan 

atau sejak awal ditutupi oleh debitur. Dalam hal ini tidak dikesampingkan 

kemungkinan adanya kerjasama dengan kreditur (pelaksana), hal ini popular 

dengan istilah kolusi. 

Berikut hal-hal yang diharapkan dapat menurunkan tingkat rasio 

overdue, Non Performing Loan dan jumlah kendaraan tarikan menurut Hery 

Marijanto  pada majalah PT X, yaitu: 

 

Survey dan Analisa Customer 

Karena deteksi kredit bermasalah dimulai pada saat kreditur melakukan 

analisa terhadap calon debitur sewaktu pengajuan fasilitas kredit, maka CMO 

sebagai petugas yang berhubungan langsung dengan customer dan dealer harus 

mengerti dengan baik fungsi dan tugasnya serta mengetahui hal-hal yang harus 

dihindarkan. Setiap CMO wajib melakukan survey secara benar atas senua calon 

customer yang bertujuan untuk mengecek kebenaran data customer, keberadaan 

calon customer, tempat tinggal, pekerjaan maupun usaha customer. Setiap CMO 

harus memiliki disiplin dan kejujuran yang tinggi, sehingga tidak ada lagi CMO 

yang melakukan rekayasa hasil survey. Karena akibat dari rekayasa tersebut, 

maka analisa dan keputusan committee credit menjadi tidak objektif. Di samping 

itu committee credit juga bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa 

pembiayaan yang telah disetujui dapat dilunasi pada waktunya dan tidak menjadi 

bermasalah. 
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Bad Customer Info 

Setiap permohonan awal calon customer harus di periksa dalam daftar 

bad customer, maka data bad customer harus selalu di update dari berbagai 

sumber data, yang sifatnya real time dan nasional. Adapun sumber data bad 

customer adalah sebagai berikut: 

Data Internal 

1.  Write Off Customer yang hutangnya pernah di hapus 

2.  Inventory Customer yang pernah di tarik kendaraannya  

3.  Reject Customer yang pernah di tolak permohonannya karena 

tidak layak 

Setiap cabang harus konsisten untuk menginput setiap permohonan yang 

di tolak/reject karena tidak layak ke dalam daftar bad customer, sehingga tidak 

terjadi satu aplikasi yang sama di satu cabang di reject/di tolak, tetapi ketika 

diajukan permohonannya ke cabang lain disetujui yang ternyata kemudian 

menjadi masalah. 

Data eksternal 

1. Data Bad Customer dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) 

2. Media Massa 

3. Bank Indonesia 

 

Scoring System 

Dengan adanya penerapan scoring system, perusahaan dapat memperoleh 

“reasonable” risk atas kondisi-kondisi pembiayaan dan juga diharapkan akan 

mempercepat proses persetujuan kredit. 

 

Sentralisasi data Customer 

Tujuan dari sentralisasi data customer adalah untuk mendeteksi awal 

apabila ada customer yang dari awal sudah beritikad buruk misalnya calon 

customer mengajukan aplikasi permohonan kredit secara bersamaan pada 2 atau 3 

cabang sekaligus. Dengan sentralisasi data customer, maka hal ini diharapkan 

debitur nakal tersebut akan dapat di cegah dan terdeteksi. Demikian juga apabila 
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terdapat customer yang akan mengajukan repeat order di cabang yang berbeda, 

maka cabang tersebut akan mengetahui bahwa debitur yang bersangkutan telah 

mendapat fasilitas pembiayaan di cabang lain. 

 

Kemudahan-kemudahan pembayaran angsuran  

Perusahaan semaksimal mungkin dapat menyediakan kemudahan-

kemudahan kepada debitur dalam membayar angsuran. Sehingga tidak terjadi 

kesan dari debitur mau membayar angsuran saja susah. 

Contohnya: 

- Pembayaran via ATM 

- Pembayaran via Kantor Pos 

- Penempatan collector di luar kota khususnya untuk cabang yang jangkauan 

areanya luas 

 

Penagihan Angsuran oleh Collector 

Meskipun telah tersedia prosedur-prosedur standar dalam melakukan 

monitoring dan penagihan, namun tetap diperlukan profesioanlisme/keahlian dari 

staff collection. Selain memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang perusahaan 

pembiayaan konsumen termasuk didalamnya system dan prosedur yang berlaku di 

perusahaan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan tentu saja sifat 

dan karakter yang baik. Selain itu staff collection juga diharapkan dapat 

melakukan penagihan selama bulan berjalan dan tidak terkonsentrasi hanya pada 

akhir bulan saja yang berakibat menumpuknya tagihan di akhir bulan. 

Dan untuk memaksimalkan kerja bagian collection, perusahaan juga 

dituntut untuk menyediakan sarana yang memadai, misalnya kendaraan, telepon, 

komputer dan juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas 

staff collection. Pada akhirnya harus disadari bersama bahwa tanggungjawab dari 

upaya penagihan bukan semata-mata tanggungjawab dari bagian collection saja 

tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama karena menyangkut kepentingan 

bersama pula. 
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Dari beberapa hal-hal yang diharapkan dapat disimpulkan bahwa 

manfaat system survey dalam meminimalisasi piutang tertagih (bad debt) adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Perusahaan mengetahui calon debitur 

Perusahaan dapat langsung mengetahui secara langsung calon deitur dan 

mengetahui informasi tambahan melalui lingkungan tempat tinggal calon 

debitur.  

 

2. Perusahaan memperoleh informasi berupa data-data calon debitur yang 

baru dan yang lama 

Perusahaan meminta informasi berupa data-data calon debitur dan 

menganalisis informasi yang diperoleh tersebut kemudian menyimpan data-

data tersebut, baik data-data debitur baru maupun debitur lama sebagai 

bahan pertimbangan. 

 

3. Dapat mengetahui tingkat risiko yang akan di ambil dengan 

menggunakan analisa kualitatif dan kuntitatif 

Perusahaan mempertimbangkan hasil survey langsung atau analisa kualitatif 

dari lapangan dan hasil perhitungan kuantitatif yang yang di peroleh sebagai 

bahan pengambilan keputusan dengan melakukan scoring system untuk 

menyetujui atau menolak permohonan debitur. 

 

Dari kesimpulan tersebut manfaat system survey juga membutuhkan 

dukungan dan kerjasama dari pihak intern agar tujuan meminimalisasi piutang tak 

tertagih (bad debt) dengan melakukan hal-hal berikut di luar system survey, yaitu: 

 

• Sentralisasi data customer  

• Kemudahan-kemudahan pembayaran angsuran  

• Penagihan angsuran oleh Collector. 


