
ABSTRAK 
 

Dengan menerapkan sistem pengolahan data elektronik dalam pemberian 
kredit diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuannya seperti adanya 
keseimbangan operasional perusahaan dalam menghadapi berbagai perubahan dan 
tantangan baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Dalam pemilihan 
dan penggunaan komputer memerlukan berbagai pertimbangan, hal ini dilakukan 
untuk kelancaran informasi yang dihasilkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
Efektivitas akan menunjukkan hubungan antara hasil yang dicapai dengan sasaran 
yang akan dicapai. Jika hasil tersebut semakin mendekati sasaran atau tujuan 
maka semakin efektif. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Peranan Sistem 
Pengolahan Data Elektronik Dalam  Menunjang Efektivitas Pelaporan Pemberian 
Kredit Mikro” (studi kasus pada PT Bank Jabar Banten Bandung). Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  deskriptif. Penulis 
menyebarkan kuesioner kepada 10 responden di lingkungan PT. Bank Jabar 
Banten Bandung. Penelitian ini mencoba menyikapi peranan sistem pengolahan 
data elektronik terhadap efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro dimana 
untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis melakukan 
penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).  

Sistem pengolahan data elektronik dalam pelaporan pemberian kredit 
mikro yang dilakukan oleh PT Bank Jabar Banten telah memadai, hal ini dapat 
dilihat dari jawaban responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 27,1 %, 
menyatakan setuju 57,7%, menyatakan ragu-ragu 10,1%, dan menyatakan tidak 
setuju 5,1 %,. Dari analisis yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa sistem 
pengolahan data elektronik yang diterapkan oleh PT Bank Jabar Banten telah 
memadai. Pelaporan pemberian kredit mikro yang dilaksanakan PT Bank Jabar 
Banten telah efektif, berdasarkan pernyataan responden yang memberikan 
jawaban sangat setuju 41 %, menjawab setuju 36,8%, menjawab ragu-ragu 13,5%, 
dan menjawab tidak setuju 8,7%,. Dari analisis yang dilakukan ini dapat 
disimpulkan bahwa pelaporan pemberian kredit mikro PT Bank Jabar Banten 
telah efektif.  

Peranan sistem pengolahan data elektronik dalam menunjang efektivitas 
pelaporan pemberian kredit mikro di PT Bank Jabar Banten berdasarkan 
perhitungan rank spearman nilai rs yaitu 0,869. Dengan demikian dapat dikatakan 
terdapat peranan yang sangat kuat antara sistem pengolahan data elektronik 
terhadap efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro yang berarti bahwa sistem 
pengolahan data elektronik berperan dalam menunjang efektivitas pelaporan 
pemberian kredit mikro.  Dari t tabel diperoleh data bahwa untuk n = 10 (df = 8) 
data α = 0,05 nilai ttabel sebesar 1.812. Berdasarkan kriteria tersebut, maka 
diperoleh bahwa 4.964 > 1.812 atau dengan kata lain thitung > ttabel  sehingga Ho 
ditolak dan diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan, yaitu 
“Penerapan sistem pengolahan data elektronik dalam pemberian kredit yang 
memadai, berperan dalam menunjang efektivitas proses pemberian kredit 
mikro” dapat diterima.  


