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2.1 Sistem Pengolahan Data Elektronik 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas diperlukan data-data 

yang relevan dengan informasi yang akan digunakan. Pengertian data menurut 

Midjan dan Susanto (2003) adalah : 

“Data berasal dari suatu fakta yang bersumber dari suatu peristiwa 

yang relevan dan setelah diolah menjadi informasi”. 

 

Pengertian infomasi menurut Jogiyanto (2003) yaitu : 

“Informasi (information) adalah alat yang diolah menjadi suatu 

bentuk yang lebih berguna bagi para pemakainya”. 

 

Sistem menurut Jogiyanto (2003) yaitu : 

“Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai 

tujuan tertentu”. 

 

Pengertian sistem informasi menurut  dan H. Robert yang dikutip oleh 

Midjan dan Susanto (2003) adalah sebagai berikut : 

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

 

Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan istilah 

Pengolahan Data Elektronik (PDE). Pengolahan data (Data Processing) adalah 



manipulasi data ke dalam bentuk yang berguna dan lebih berarti, berupa 

informasi. 

Definisi Pengolahan Data Elektronik (PDE) menurut Bodnar dan 

Hopwood (2001) yaitu sebagai berikut : 

“Electronic Data Processing (EDP) is the use of computer technology as 
perform an organization transaction-oriented data processing. EDP is a 
fundamental accounting information system application in every 
organization. As computer technology has become common place, the 
term data processing (DP) has come to have the same meaning as EDP”. 
 

Dapat diartikan Pengolahan Data Elektronik adalah pemanfaatan teknologi 

komputer untuk melakukan pemrosesan data transaksi-transaksi dalam suatu 

organisasi. Electronic Data Processing adalah aplikasi sistem informasi akuntansi 

paling dasar dalam setiap organisasi sehubungan dengan perkembangan teknologi 

komputer, istilah pemrosesan data mulai dikenal dan mempunyai arti yang sama 

dengan EDP.   

Sedangkan menurut Jogiyanto (2000), EDP adalah : 

“EDP adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang berarti berupa 

suatu infomasi dengan menggunakan suatu alat elektronik berupa 

komputer”.  

 

Dengan menggunakan pengolahan data elektronik dapat menghasilkan 

informasi yang lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan suatu alat 

elektronik yaitu komputer. 

Pengertian komputer menurut Midjan dan Susanto (2003) adalah sebagai 

berikut : 

“Istilah komputer berasal dari bahasa latin Computare yaitu 

menghitung dan dalam pengertian terbatas komputer sebagai 

kegiatan kalkulasi”. 

 

 

 



Fungsi komputer menurut Midjan dan Susanto (2003) adalah sebagai 

berikut : 

 “1. Fungsi masukan (Input) 

   2. Fungsi menyipan (Storage) 

   3. Fungsi pengolahan (Processing) 

   4. Fungsi keluaran (Output) 

   5. Fungsi komunikasi (Communication)”. 

 

 Berdasarkan definisi diatas, komputer merupakan perlengkapan elektronik 

berkecepatan tinggi yang mampu melakukan perhitungan aritmatik dan pekerjaan-

pekerjaan yang logis, menyimpan, melaksanakan, atau menjalankan sekumpulan 

instruksi yang memungkinkan untuk menyelenggarakan atau melakukan 

seperangkat tindakan operasi tertentu dan memodifikasi kembali setiap instruksi, 

jika diperlukan tanpa campur tangan manusia. 

 

2.1.2 Tujuan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Tujuan sistem pengolahan data elektronik adalah untuk menghasilkan 

informasi yang berguna bagi para pemakai. Hal ini diungkapakan oleh Midjan dan 

Susanto (2003), yaitu bahwa dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data 

untuk menghasilkan informasi yang berguna, memerlukan pertimbangan sebagai 

berikut :  

 “1. Relevansi 

  2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 

  3. Efisiensi 

  4. Ketepatan waktu 

  5. Fleksibilitas 

  6. Ketelitian dan keamanan 

  7. Ekonomis”. 

 

 

 



Hal tersebut dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Relevansi 

 Disebabkan adanya keterbatasan dalam mengolah dan menyimpan, 

komputer tidak mempunyai kemampuan untuk menangani semua data 

yang diperoleh. Oleh karena itu, hanya data yang sangat berhubungan 

dengan pengolahan data transaksi pada suatu saat saja yang akan 

diperhatikan.  

2. Jumlah data yang dapat dikumpulkan 

 Merupakan jumlah ukuran dari jumlah data yang dikumpulkan, diolah dan 

disediakan untuk pemakai selama suatu waktu. 

3. Efisiensi 

 Efisiensi berhubungan dengan hasil yang dicapai dibandingkan 

pemasukannya. Meningkatkan efisiensi dalam mengkonversi data pada 

umumnya akan meningkatkan tolak ukur keberhasilan suatu sistem. 

4. Ketepatan waktu 

 Ketepatan waktu dalam mengumpulkan dan mengolah data dan 

menghasilkan informasi kepada pemakai merupakan tujuan yang sangat 

penting dalam situasi tertentu. 

5. Fleksibilitas 

 Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk 

pemakai akan informasi secara lancar dan serbaguna dan dihubungkan 

dengan perubahan dalam mengkonversi data. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan dengan berbagai kebutuhan akan sistem informasi memerlukan 

fleksibilitas yang tinggi. 

6. Ekonomis 

 Perlu dipertimbangkan manfaat yang dicapai diabndingkan dengan biaya 

yang dikeluarkan dalam mengkonversi data. 

 

 

 

 



2.1.3 Elemen-elemen Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Sebagai suatu sistem informasi, sistem pengolahan data elektronik terdiri 

dari 4 elemen, menurut Susanto (2004) yaitu : 

“1. Perangkat keras (hardware) 

 2. Perangkat lunak (software) 

 3. Sumber daya manusia (brainware) 

 4. Prosedur (procedur)”. 

 

2.1.3.1 Perangkat Keras (Hardware) 

 Perangkat keras komputer meliputi peralatan fisisk yang menjalankan 

berbagai kegiatan dari sistem yang menggunakan komputer. Menurut Jogiyanto 

(2003) komponen-komponen penting yang dibutuhkan pada setiap computer dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

 “1. Alat Masukan (input device) 

  2. Alata Pemrosesan (processing device) 

  3. Alat Keluaran (output device) 

  4. Simpanan Luar (storage)”. 

 

Keempat komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Alat Masukan 

Alat masukan adalah alat untuk memasukkna data yang akan diproses ke 

komputer. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam 2 golongan yaitu 

alat masukan langsung dan alat masukan tidak langsung. 

a. alat masukan langsung berarti data langsung diproses oleh Control 

Processing Unit tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke media simpanan 

luar sehingga memungkinkan interaksi langsung adalah keyboard, 

visual display terminal, dan pointing device. 

b. Alat masukan tidak langsung, berarti alat yang dimasukkan tidak 

langsung diproses oleh CPU tetapi direkam dahulu ke dalam suatu 

media machine readable firm (bentuk yang hanya dibaca oleh 



komputer) yang berbentuk simpanan luar. Contoh masukan tidak 

langsung adalah magnetic disk. 

2. Alat Pemrosesan  

Alat pemrosesan adalah alat dimana instruksi-instruksi program diproses 

untuk mengolah data yang mudah dimasukkan lewat alat masukan dan 

hasilnya akan ditampilkan pada alat keluaran. Alat pemrosesan terdiri dari 

CPU (Control Processing Unit) dan main memory.  

a. CPU (Control Processing Unit) 

Control Processing Unit adalah bagian internal dari komputer yang 

menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya oleh 

program-program komputer. Elemen-elemen CPU terdiri dari : 

1) Control Unit 

     Control Unit bertugas mengarahkan seluruh sistem komputer 

dalam menjalankan seluruh kegiatan fungsinya. Unit pengendali 

mengatur kapan alat masukan menerima data dan data akan diolah 

serta kapan ditampilkan pada alat keluaran. 

2) Arithmetic and Logical Unit (ALU) 

     Unit logika aritmatika adalah bagian dari CPU yang 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan komputerisasi dan logika. 

b. Main Memory Unit  

Main Memory Unit dapat menyimpan data dan instruksi dengan 

kapasitas yang besar terdiri dari : 

1) Randomly Accessable Memory (RAM) 

Semua data dan program yang dimasukkan melalui alat masukan 

akan disimpan terlebih dahulu di RAM. RAM merupakan memori 

yang hanya dapat diakses dan dapat diisi serta diambil isinya oleh 

programmer. 

2) Read Only Memory (ROM) 

     ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja, 

programmer tidak dapat mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM 



telah diisi oleh pabrik pembuatnya, berupa sistem operasi 

(Operation System). 

3. Alat Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan dari pengolahan data dapat berupa tulisan 

(terdiri dari huruf, kata, angka, karakter khusus, dan simbol-simbol lain), 

image (dalam bentuk grafik atau gambar), suara (dalam bentuk musik atau 

pembicaraan), dan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. (Machine 

Readable Form). Untuk mendapatkan bentuk-bentuk keluaran tersebut 

maka dibutuhkan alat untuk menampilkannya yaitu alat keluaran yang 

dapat berupa: 

a. Hard Copy Device 

Berupa alat yang digunakan untuk mencetak tulisan serta image pada 

media kertas seperti kertas, yang termasuk hard copy devide yang 

umum digunakan adalah printer. 

b. Soft Copy Device 

Berupa alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image 

pada media lunak yang berupa tabung sinar katoda atau Chatoda Ray 

Tube (CRT). 

c. Drive Device 

Berupa alat yang digunkan untuk merekam simbol dalam bentuk yang 

hanya dapat dibaca oleh mesin seperti disc drive atau tape drive. 

4. Simpanan Luar 

Main Memory di dalam alat pemrosesan merupakan memori yang 

kapasitasnya tidak begitu besar, kadang-kadang diperlukan suatu simpanan 

yang memiliki kapasitas besar untuk menyimpan data dan program dalam 

jangka waktu tertentu yang disebut External Memory (simpanan luar, 

karena terletak di luar alat proses) atau secondary storage (simpanan 

kedua) simpanan pertama adalah memori, simpanan luar dapat 

digolongkan ke dalam alat simpanan pemasukan atau Sequensial Acces 

Storage Device (SASD) dan alat simpanan pemasukan langsung atau 

Direct Acces Storage Device (DASD). Kelebihan DASD dibandingkan 



SASD adalah kecepatan dari waktu pemasukannya dan banyak aplikasi 

yang membutuhkannya. Simpanan luar yang termasuk DASD adalah 

Magnetic Drive dan Hand Drive. Simpanan luar yang termasuk SASD 

adalah Magnetic Tape. 

 

2.1.3.2 Perangkat Lunak (Software) 

 Menurut Jogiyanto (2003) perangkat lunak adalah program yang berisi 

instruksi-instruksi untuk melakukan pengolahan data. Perangkat lunak tersebut 

diklasifikasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu : 

 “1. Perangkat Lunak Sistem (System Software) 

a. Perangkat lunak sistem operasi (Operating System) 

b. Perangkat lunak sistem bantuan (Utility) 

c. Perangkat lunak bahasa (Language Software) 

 2. Perangkat Lunak Aplikasi (Application Software)”. 

 

Kedua bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perangkat lunak sistem (System Software), yaitu perangkat lunak yang 

mengoperasikan sistem komputernya. 

a. Perangkat lunak sistem operasi (operating system), yaitu program yang 

ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi operasi dari sistem 

komputer. 

b. Perangkat lunak sistem bantuan (utility), yaitu program yang ditulis 

untuk bantuan yang berhubungan dengan sistem komputer, misalnya 

memformat disk, menyalin disk, mencegah dan membersihkan virus. 

c. Perangkat lunak bahasa (language software), yaitu program yang 

digunakan untuk menterjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis 

dalam bahasa pemograman ke dalam bahasa mesin agar dapat 

dimengerti oleh komputer. 

2. Perangkat lunak aplikasi (application system), yaitu program yang ditulis 

dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu 

aplikasi tertentu. 



2.1.3.3 Sumber Daya Manusia (Brainware) 

 Pengertian brainware menurut Susanto (2004) adalah : 

“Brainware adalah orang yang memiliki, membangun, dan 

menjalankan sistem informasi akuntansi”. 

 

Istilah orang disini bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang, 

akan tetapi orang yang memiliki kompetensi sesuai jenjangnya dalam sistem 

infomasi. Jenjang brainware yang dapat digunakan menurut Susanto (2004) antara 

lain : 

“1. Manajer sistem informasi 

  2. Analisis sistem 

 3. Database administrator 

 4. Ahli jaringan (network) 

 5. Programmer 

 6. Operator 

 7. Pustakawan”. 

 

2.1.3.4 Prosedur (Procedur) 

 Pengertian prosedur menurut Susanto (2004) adalah : 

“Prosedur adalah rangkaian aktivitas yang menghubungkan aktivitas 

satu dengan aktivitas yang lainnya”. 

 

Prosedur bila dapat diprogram dapat berubah menjadi software misalnya 

prosedur posting dan jurnal apabila sudah pasti dapat diprogram secara otomatis 

sehingga pemakai komputer tidak perlu lagi melakukan penjurnalan dan posting. 

Prosedur seringkali digunakan sebagai alat kontrol suatu transaksi yang disebut 

dengan internal check. 

Antara prosedur yang satu dengan yang lainnya harus terjalin dengan 

harmonis. Prosedur merupakan pedoman yang harus diikuti dan dibentuk atas 

dasar kesepakatan dengan penetapan dan pengesahan dilakukan oleh pihak yang 

berwenang. 



2.1.4 Teknik Pengolahan Data Elektronik 

Teknik pengolahan data menurut Susanto (2003) terdapat dua alternative 

pendekatan metode mengkonversi data secara komputerisasi, yaitu : 

“1. Batch Processing 

 2. On-line Processing”.  

 

 Kedua hal di atas diuraikan lebih jelas sebagai berikut : 

1. Sistem pengolahan data secara batch 

Sistem pengolahan data secara batch ditandai dengan metode pengolahan 

data secara kelompok. Data dikumpulkan, disusun dan disimpan (secara 

manual) dalam jumlah yang besar. Bila waktu yang diperlukan telah 

cukup, baru data tersebut diolah dan biasanya secara berurutan. 

Ada beberapa pilihan sistem pengolahan data secara batch, yaitu : 

a. Metode magnetic storage 

b. Metode pengolahan dengan file secara terpisah 

c. Metode remote processing 

2. Sistem pengolahan data secara on-line 

Sistem pengolahan secara on-line ditandai oleh pengolahan data secara 

segera begitu data diterima. Setiap data dicatat segera ke dalam file yang 

diperlukan dan agar hal tersebut tercapai, data yang disimpam harus 

mencakup status dari kejadian, berikut kelengkapannya. Sistem ini 

dilaksanakan apabila informasi yang diperlukan bersifat segera. Dalam 

sistem on-line terjadi interaksi secara langsung antara manusia dengan 

sistem komputer melalui terminal atau bagian input dan output lainnya. 

Ada beberapa pilihan meyode pengolahan data secara on-line, dua 

diantaranya: 

a. Remote processing 

b. Real time system 

 

 

 



2.1.5 Keterbatasan Sistem Pengolahan Data Elektronik 

Sistem pengolahan data elektronik memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Apabila terdapat kesalahan pada program atas proses pemasukan data, 

hasil yang akan diperoleh akan salah, dan akan sulit untuk melacaknya 

kembali.  

2. Membutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan atau profesional di 

bidang komputer. 

3. Komputer membutuhkan tenaga listrik untuk pengoperasiannya. Tanpa 

adanya listrik, komputer tidak dapat dioperasikan. 

4. Membutuhkan potensi manusia. Tanpa adanya manusia yang menjalankan, 

komputer akan menjadi suatu benda yang tidak ada fungsinya.  

 

2.2      Perkreditan 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Pengertian kredit yang dikutip oleh Kasmin (2000) berdasarkan Undang-

Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut : 

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

Pengertian kredit menurut Firdaus (2001) adalah : 

“Kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan 
dari pemilik kepada pemakai dengan harapan memperoleh 
keuntungan; kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang yang 
memberinya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam”. 

 

2.2.2 Unsur-unsur Kredit 

Menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita (2000), unsur-unsur kredit terdiri 

dari: 

“1. Kreditur 
  2. Debitur 
  3. Kepercayaan 
  4. Janji dan Kesanggupan 



  5. Perbedaan Waktu 
  6. Resiko”. 
  

 Uraian unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut : 

1. Adanya orang atau badan yang memilki uang, barang atau jasa, dan 

bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya disebut 

kreditur. 

2. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam 

uang, barang atau jasa. Biasanya disebut debitur 

3. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur 

4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur terhadap kreditur 

5. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan saat penyerahan uang, barang 

atau jasa oleh kreditur, dengan saat pembayaran kembali oleh debitur. 

6. Adanya resiko, sebagai akibat dari adanya perbedaaan waktu, karena 

terbayang jelas ketidakpastian (uncertainly) untuk masa yang akan datang.  

 

2.2.3 Tujuan Kredit 

Menurut Hasibuan (2002) tujuan utama dari kredit sebagai berikut : 

“1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit; 
 2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada; 
 3. Melaksanakan kegiatan operasional bank; 
 4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat; 
 5. Memperlancar lalu lintas pembayaran; 
 6. Menambah modal kerja perusahaan; 
 7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”. 

 

2.2.4 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit menurut Hasibuan (2002) antara lain : 

“1.Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan     
perdagangan dan 

 2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat; 
  3. Memperlancar arus barang dan arus uang; 
  4. Meningkatkan hubungan internasional; 
  5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada; 
  6. Meningkatkan daya guna (utility barang); 
  7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat; 
  8. Memperbesar modal kerja perusahaan; 



  9. Meningkatkan Income Per Capita (IPC) masyarakat; 
10. Mengubah cara berpikir dan bertindak masyarakat untuk lebih 

ekonomis”. 
 

2.2.5 Jenis-jenis Kredit 

Kredit yang diberikan untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Seperti 

yang dikemukakan oleh Kasmir (2000) secara umum jenis-jenis kredit dapat 

dilihat dari berbagai segi, antara lain : 

“1. Dilihat dari segi kegunaannya: 

a. Kredit Investasi 

b. Kredit Modal Kerja 

 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”. 

 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit Investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode 

yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk 

kegiatan utama suatu perusahaan. 

b. Kredit Modal Kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. 



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 

c. Kredit Perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan 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 kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, 

biasanya untuk investasi. 

c. Kredit Jangka Panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang, waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. 

Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

    a. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang dinerikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 

Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan 

yang diberikan si calon debitur.  

    b. Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu. Kredi jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan 

karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur. 



2.2.6 Prinsip-prinsip Kredit 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara benar dan sehat, 

maka bank akan menyelidiki dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan para 

calon debitur. Menurut Kasmir (2000), criteria penilaian yang dilakukan oleh 

bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan 

dengan prinsip 5C dan 7P. 

Prinsip 5C, sebagai berikut : 

“1. Character 

 2. Capacity 

 3. Capital 

 4. Collateral 

 5. Condition”. 

 

Adapun penjelasan untuk prinsip dengan 5C kredit, yaitu : 

1. Character 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak orang-orang yang akan diberikan 

kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si 

nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi. 

2. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuan dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 

kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. 

Kemampuan ini mencakup aspek manajemen (kemampuan megelola 

perusahaan), aspek produksi (kemampuan berproduksi secara 

berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil 

produksi), aspek personalia (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung 

aktivitas perusahaan) dan aspek financial (kemampuan menghasilkan laba). 

 

 

 



3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi 

likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berisfat fisik 

maupun non fisik. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan 

kemungkinan untuk yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta 

dengan prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. 

      Sedangkan untuk penilaian dengan prinsip 7P kredit adalah sebagai kredit : 

    “1. Personality 

     2. Party 

     3. Purpose 

     4. Prospect 

     5. Payment 

     6. Profitability 

     7. Protection”. 

 

     Adapun penjelasan untuk prinsip 7P, yaitu : 

1.  Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 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 menguntungkan 

atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 

5.  Payment 

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah 

diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 

6.  Profitability 

     Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

7.  Protection 

Tujuannya adalah bagaimana agar usaha dan jaminan barang atau orang atau 

jaminan asuransi. 

 Selain prinsip 5C dan 7P diatas, adapula prinsip 3R, yaitu menurut 

Hadiwidjaja dan Wirasasmita (2000) sebagai berikut : 

 “1. Return/Returning (hasil yang dicapai) 

             2. Repayment (pembayaran kembali) 

             3. Risk ability (kemampuan untuk menaggung resiko)”. 

 
            Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

        1. Return/Returning (hasil yang dicapai) 

Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, 

diukur oleh analisis akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta 

bunganya. 

        2. Repayment (pembayaran kembali) 

Pembayaran kembali oleh debitur (kelak) harus sudah dapat diramalkan 

oleh  analis. Hal ini ada hubungannya dengan hasil yang akan dicapai dan 

rencana penetapan pengembalian kreditnya. 

        3. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung resiko) 

Berkaitan dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, 

apakah ini akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul, 

karena hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya.   

             



2.2.7 Kebijaksanaan Perkreditan 

Untuk mengurangi resiko terjadinya kredit macet, maka bank perlu 

melaksanakan kebijakan kredit sebagaimana disebutkan oleh Hasibuan (2002) 

sebagai berikut : 

“1. Bankable, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi  
      criteria : 

a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit 
sesuai jadwal dan jangka waktu kredit. 

b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan 
untuk pembiayaan, sebagaimna dicantumkan dalam proposal 
kreditnya. 

2. Kebijaksanaan investasi merupakan penanaman dana ayang selalu 
dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini 
disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijaksanaan 
resiko, kebijaksanaan penyebaran kredit, serta kebijaksanaan tingkat 
bunga.  
a. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian 

sarana dan     prasarana bank. Dana investasi primer harus dari dana 
sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya 
panjang. Investasi primer ini mutlak harus dilakukan karena 
merupakan motor kegiatan operasional bank. 

b. Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan 
menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini 
sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit 
harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank 
tetap terjamin. 

3. Kebijaksanaan Risiko, dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan 
secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit 
dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya. 

4. Kebijaksanaan Penyebaran Kredit, kredit ini harus disalurkan kepada 
beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan 
jumlah peminjam yang banyak. 

5. Kebijaksanaan Tingkat Bunga, dalam pemberian kredit harus 
memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan 
antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga 
kredit”.  

 

2.3 Prosedur Pemberian Kredit 

Menurut Suhardjono (2003), proses pemberian kredit dimulai dari tahapan 

kegiatan prakarsa dan analisa permohonan kredit, tahapan pemberian rekomendasi 

kredit, tahapan pemberian putusan kredit dan diakhiri dengan tahapan pencairan 

kredit. 



2.3.1 Proses Pemberian Kredit 

Dalam proses pemberian putusan kredit, prosedur kredit dibagi dalam 

empat tahapan, yaitu tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan 

kredit, tahapan pemberian rekomendasi kredit, tahapan pemberian putusan kredit, 

dan tahapan pencairan kredit. Masing-masing tahapan tersebut dilakukan oleh 

pejabat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pejabat perkreditan dibedakan 

menjadi tiga fungsi, yaitu : 

1. Pejabat pemrakarsa kredit yang berfungsi melakukan kegiatan prakarsa 

dan  analisa kredit. 

2. Pejabat perekomendasi kredit yang berfungsi memberikan rekomendasi 

kredit. 

3. Pejabat pemutus kredit yang berfungsi memberikan putusan kredit. 

Sedangkan tahapan proses pencairan kredit dilakukan oleh pejabat 

operasional dan tidak termasuk dalam kelompok pejabat perkreditan. Pemisahan 

fungsi demikian dimaksudkan agar terdapat pengawasan melekat dalam proses 

pemberian kredit. 

 

2.3.2 Tahapan Prakarsa dan Analisa Permohonan Kredit  

2.3.2.1 Kegiatan Prakarsa Permohonan Kredit 

 Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit 

dari nasabah atau memprakarsai permohonan kredit. Permohonan kredit harus 

diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank 

yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon atau calon nasabah 

termasuk riwayat kreditnya bank lain (kalau ada). Atas permohonan kredit 

tersebut pejabat pemrakarsa dengan dibantu pegawai adminitrasi kredit akan 

melakukan penelitian awal (pre screening). 

Ketentuan-ketentuan bank tersebut merupakan pedoman awal dalam 

pelayanan pemberian kredit yang dibuat berdasarkan pengalaman uang 

memberikan kredit yang dikaitkan dengan resiko bisnis. Apabila calon nasabah 

tersebut diluar kriteria yang ditentukan oleh bank, maka permohonan kredit 

langsung ditolak, sedangkan apanila termasuk dalam criteria yang dapat dilayani, 



maka disampaikan kepada nasabah bahwa pwermohonan akan diproses lebih 

lanjut dan selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit akan mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya untuk analisa permohonan, agar dapat megambil kesimpulan 

untuk menilai layak atau tidaknya kredit diberikan. 

Pejabat pemrakarsa kredit kemudian melakukan kegiatan pencarian 

infomasi selengkap-lengkapnya dari berbagai sumber mengenai yang akan 

dipergunakan dalam menunjang analisa dan evaluasi terhadap 5C kredit pemohon, 

yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. 

 

2.3.2.2 Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kredit 

Dari data dan informasi yang diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan 

analisis dan evaluasi tingkat resiko kredit. Analisa dan evaluasi kredit dibagikan 

dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis 

kreditnya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi 

sebagai berikut : 

a. Identitas pemohon, informasi mengenai identitas ini dilakukan untuk 

melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama atas pengelolaan 

perusahaan, lokasi perusahaan serta operasi perusahaan. 

b. Tujuan permohonan kredit, informasi mengenai tujuan kredit  ini, 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar-

benar akan diperjuangkan untuk membiayai usaha. 

c. Riwayat hubungan bisnis dengan bank, mencakup saat mulai hubungan, 

bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis, 

dan jumlah total nilai hubungan bisnis. 

 

2.3.2.3 Perhitungan Kebutuhan Kredit 

Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti 

kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya di luar usaha atau terjadi kekurangan 

kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk mengetahui 

kepastian kredit yang dibutuhkan pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan 



yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya pemohon. Perhitungan kebutuhan 

kredit disesuaikan dengan jenis kreditnya masing-masing. 

 

2.3.2.4 Negosiasi Kredit 

Dalam melakukan negosiasi, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut : 

a. Negosiasi dilakukan dalam rangka mendiskusikan suatu permasalahan 

kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pemohon, dalam rangka 

mencapai kesepakatan mengenai jumlah kredit, kelengkapan dokumen, 

struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi oleh 

pemohon. 

b. Negosiasi dapat dilakukan oleh seluruh pejabat kredit sesuai dengan 

kepentingannya, namun demikian sebelum dilangsungkannya pertemuan 

negosiasi tersebut pejabat kredit yang akan melakukan negosiasi harus 

melakukan pembahasan mengenai analisa kredit tersebut terlebih dahulu. 

Hal ini dimaksudkan agar secara berlangsungnya negosiasi kredit tidak 

terjadi permasalahan diantara pejabat kredit bank sendiri.  

c. Pejabat yang melakukan negosiasi tersebut tetap mengutamakan 

kepentingan bank dan keinginan untuk memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepad pemohon. 

d. Hasil negosiasi yang dilakukan oleh setiap pejabat kredit harus dituangkan 

dalam suatu laporan tertulis serta merupakan salah satu kelengkapan paket 

kredit. 

e. Selama berlangsungnya negosiasi, pejabat bank yang melakukan negosiasi 

tidak diperkenankan memberikan jani-janji kepada pemohon bahwa 

kreditnya akan disetujui. Keputusan yang diterima atau tidaknya suatu 

permohonan kredit berada di tangan Pejabat Pemutus Kredit.  

Apabila tahapan negosiasi sudah dilakukan dan telah diperoleh 

kesepakatan antara pemohon dengan pejabat bank yang bertindak sebagai 

Pemrakarsa Kredit, maka paket kredit tersebut selanjutnya diserahkan kepada 

Pejabat Perekomendasian Kredit. Dalam struktur organisasi bank yang telah 



menekankan pengawasan melekat (built in control). Pejabat Pemrakarsa Kredit 

bertindak sebagai Maker. Pejabat Perekomendasian Kredit sebagai Cheker dan 

Pejabat Pemutus Kredit bertindak sebagai Segner. Negosiasi seperti ini umumnya 

dilakukan untuk kredit-kredit usaha dalam jumlah yang cukup besar, sedangkan 

untuk kredit-kredit konsumtif tidak perlu dilakukan negosiasi. Hal ini tergantung 

kebijakan masing-masing bank. 

 

2.3.3 Tahapan Pemberian Rekomendasi Kredit 

Dalam memberikan rekomendasi kredit, pejabat perekomendasian kredit 

dapat meminta kelengkapan data dan analisis lebih lanjut dari pejabat pemrakarsa 

kredit. Disamping itu juga pejabat perekomendasian kredit dapat juga melakukan 

kunjungan ke lapangan (on the spot) untuk meyakinkan data atau keterangan-

keterangan yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa kredit. Rekomendasi harus 

secara jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan serta identifikasi resiko yang 

akan mempengaruhi pemohon untuk memenuhi angsuran yang telah dijadwalkan.  

Dalam membuat suatu rekomendasi kredit, pejabat perekomendasian harus 

memastikan bahwa tidak ada kebijaksanaan dan prosedur kredit yang dilanggar 

serta tidak ada masalah hukum. Rekomendasi harus dituangkan dalam suatu 

formulir rekomendasi dan di tanda-tangani oleh pejabat perekomendasi. 

Perekomendasi harus yakin bahwa apa yang direkomendasi mampu memberikan 

gambaran yang lengkap dan benar tentang permohonan kredit tersebut, sehingga 

pejabat pemutus kredit tidak terbebani dengan uraian atau dokumentasi yang tidak 

perlu atau tidak relevan sehingga dapat mengurangi kejelasan analisa. 

 

2.3.4 Tahapan Pemberian Putusan Kredit   

Pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus 

kredit atau komite kredit yang diberikan kewenangan memutus kredit oleh Direksi 

Bank dan harus dilakukan secara tertuis dan dibuktikan dengan membubuhkan 

tanda tangan  pada formulir putusan kredit. Sebelum memberikan putusan kredit 

pejabat pemutus kredit harus memeriksa dan meneliti kelengkapan paket kredit. 

Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bisnis yang dimilikinya, pejabat 



pemutus dengan melihat analisa dan evaluasi yang dibuat oleh pejabat 

perekomendasian akan mampu memberikan putusan kredit secara akurat. 

Apabila pemutusan kredit telah diberikan, selanjutnya paket kredit tersebut 

diserahkan kepada bagian administrasi kredit untuk dipersiapkan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Memberikan surat penawaran putusan kredit (offering letter) kepada pemohon 

yng membuat stuktur dan tipe kredit serta syarat-syarat dan ketentuan kredit 

yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dalam surat penawaran tersebut harus 

dicantumkan batas waktu kepada pemohon untuk memberikan jawaban. 

Apabila tidak ada jawaban, maka permohonan kredit yang sudah memperoleh 

persetujuan dianggap batal. Apabila pemohon menyetujui persyaratan dan 

ketentuan yang terkandung dalam surat penawaran putusan, maka pemohon 

harus menandatangani surat pemutusan tersebut di atas materai dan 

mengembalikan ke bank.  

b. Mempersiapkan dokumen perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. 

Perjanjian kredit dapat dibuat sesuai resiko kredit menurut judgement pejabat 

pemutus maupun di bawah tangan semua perjanjian kredit harus memuat 

secara lengkap unsur-unsur janji yang dikehendaki seperti yang tertuang 

dalam putusan kredit dan memuat agunan yang diberikan dan pengikatannya. 

c. Mempersiapkan dokumen perjanjian pengikatan agunan (accessoir), yaitu 

perjanjian ikatan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung , 

menjamin perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian pokok hapus, maka 

perjanjian accessoir–nya juga turut hapus. Perjanjian pengikat agunan 

(accessoir) dibuat berdasarkan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. 

Sebelum perjanjian accessoir dibuat harus diyakini terlebih dahulu bahwa 

dokumen agunan asli yang akan diikat telah dikuasai dan sah menurut hukum. 

d. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan. Apabila semua dokumen 

yang ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa 

keabsahannya (termasuk dokumen aslinya) serta memastikan bahwa seluruh 

aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan 



kepada bank dan semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian 

kredit telah dilunasi oleh pemohon. 

 

2.3.5 Tahapan Persetujuan Pencairan Kredit 

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan kredit 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu petugas administrasi kredit 

sebagai pembuat instruksi (maker) dan disetujui oleh pimpinan unit kerja yang 

bersangkutan. Adapun syarat untuk menerbitkan instruksi pencairan kredit adalah 

surat perjanjian dan surat perjanjian yang mengikutinya telah ditandatangani 

secara sah oleh pihak yang bersangkutan, semua dokumen yang telah ditetapkan 

dalam putusan kredit telah memberikan perlindungan bagi bank, serta semua 

biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit telah dilunasi oleh pemohon. 

 

2.4 Usaha Mikro 

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, yaitu : 

“Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.- tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-“ 
 

2.4.1 Pembiayaan dan Penjaminan 

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pembiayaan dan Penjaminan Usaha 

Mikro dan Kecil, sebagai berikut : 

Pasal 21 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi 

Usaha Mikro dan Kecil. 

(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari  

bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan 

Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan 

pembiayaan lainnya. 



(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang 

dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian 

pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 

(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan 

hibqah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan megusahakan sumber 

pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro 

dan Kecil 

(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam 

bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tariff sarana 

prasarana, dan bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang 

menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 

Pasal 22 

  Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan 

Kecil, Pemerintah melakukan upaya: 

a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga 

keuangan bukan bank; 

b. pengembangan lembaga modal ventura; 

c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; 

d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Kecil melalui koperasi simpan 

pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan 

e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
Pasal 23 

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber 

pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah: 

a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga 

keuangan bukan bank; 

b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga 

penjamin kredit; dan 



c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan 

untuk memperoleh pembiayaan. 

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan 

akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha 

b. menigkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau 

pinjaman; dan 

c. meningktkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha. 

 

2.5 Laporan Keuangan 

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun (2007) : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 
laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan dan laporan lain serta 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 
keuangan.” 
 

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sabagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 

dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 

 

 



Gambar 2.1 

Hirarki Kualitas Akuntansi 

Pembuat keputusan dan 
karakteristik mereka 

(misalnya, pengertian atau 
pengetahuan sebelumnya)

Manfaat > biaya

Dapat dimengerti

Kegunaan keputusan

Relevan Keandalan

Ketepatan 
waktu

Nilai 
Peramalan

Nilai 
Umpan balik

Dapat 
diperiksa

Kejujuran 
penyajian

Netralitas

Daya banding
(termasuk konsistensi)

 
 

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan 2007 

 

 

 

 

 



2.6 Efektivitas    

2.6.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut Komarudin (1994) pengertian efektivitas adalah sebagai berikut : 

“Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (kegagalan) 
kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
lebih dahulu. Tercapainya tujuan mungkin hanya dapat dilakukan 
dengan penerobosan-penerobosan, karena itu keberhasilan 
manajemen tidak boleh hanya diukur dengan efektivitas, tapi diukur 
pula dengan efisiensi”.  
 

Efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2004), yaitu : 

“Effectiveness refers to the accomplishment of the objectives where as 

efficiency refers to the resources use to achived those objectives”. 

 

 Dapat dikatakan bahwa efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan, dimana suatu perusahaan dapat diartikan telah dioperasikan 

secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.6.2 Efektivitas Pemberian Kredit 

Menurut Hadiwidjaja dan Wirasasmita (2000), efektivitas pemberian 

kredit dapat dilihat dari : 

“1. Tercapainya anggaran pemberian kredit 
Pemberian kredit dinilai efektif apabila jumlah pemberian kredit sesuai 
atau melebihi anggaran pemberian kredit, dan sebaliknya pemberian 
kredit tidak efektif apabila realisasi jumlah pemberian kredit kurang 
dari anggaran pemberian kredit. 

  2. Membaiknya posisi kolektibilitas kredit 
Kolektibilitas kredit dikatakan membaik apabila posisi tahun berikutnya 
lebih baik dari tahun sebelumnya. 

  3. Dilaksanakannya prosedur pemberian kredit 
 Pemberian kredit dapat dikatakan efektif, apabila prosedur pemberian 
kredit telah dilakukan dengan baik”.  

 

 

 

 



2.7 Pengertian dan Aktivitas Bank 

2.7.1 Pengertian Bank 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia No.31 (revisi 2001) mengenai 

akuntansi perbankan, definisi bank adalah : 

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 
antara pihak yang memilki dana dan pihak yang memerlukan dana, 
serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 
pembayaran”. 
 

Pengertian bank menurut UU No.7 Tahun 1992 pasal 1 angka 1 adalah 

sebagai berikut : 

 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalm bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.  

 

Pengertian bank menurut Kasmir (2003) adalah : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. 

 

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa bank adalah suatu lembaga 

yang bergerak dalam bidang keuangan, dimana dana yang diperoleh berasal dari 

dana masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat.  

 

2.7.2 Aktivitas Bank 

Dewasa ini kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan 

bank umum menurut Kasmir (2003) adalah sebagai berikut : 

“1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) 

 2. Menyalurkan dana ke masyarakat (leading) 

 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services)”.   

 

 



Menurut Susilo, dkk (2000) aktivitas bank terdiri dari : 

“1. Penghimpunan dana 

 2. Penggunaan dana 

 3. Kredit bank 

 4. Jasa-jasa bank 

 5. Kliring”. 

 

Kelima aktivitas bank di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penghimpunan dana 

Kegiatan usaha utama bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran 

dana. Penyaluran dana dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. 

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara 

tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana 

penggunaan dana tersebut. 

2. Penggunaan dana  

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan dialokasikan dalam berbagai 

bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan untuk tujuan yang 

produktif. 

3. Kredit bank 

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh 

bank. Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU 

No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

4. Jasa-jasa bank 

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta 

untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan 

berbagai bentuk jasa. Bentuk jasa ini selalu mengalami perkembangan. 



Bentuk jasa yang ada saat ini antara lain pengiriman uang, letter of credit, 

bank garasi, kartu plastik (ATM), dll. 

5. Kliring 

Salah satu tugas bank menurut UU No.23 Tahun 1999 tentang bank 

Indonesia adalah mengatur sistem kliring antar bank. Pentingnya 

melaksankan kliring oleh Bank Indonesia berkaitan dengan jasa 

pembayaran yang disediakan oleh perbankan. 

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia 

perbankan. Baik bank umum maupun perkreditan rakyat, keduanya dapat 

melakukan penghimpunan dana. Jasa berupa penghimpunan dana dari 

masyarakat biasa dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito 

berjangka, dan sertifikat berjangka, dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

 

2.8 Peranan Sistem Pengolahan Data Elektronik dalam Menunjang 

Efektivitas Pelaporan Pemberian Kredit Mikro 

Dari segi kuantitas, perkembangan usaha di Indonesia dapat dikatakan 

cukup menggembirakan. Walaupun demikian, peningkatan tersebut tidak 

diiimbangi dengan peningkatan dari segi kualitas, hal ini merupakan suatu kendala 

dalam pertumbuhan dan pengembangan usaha di Indonesia. Kendala tersebut 

antara lain disebabkan karena keterbatasan dana dan salah satu cara untuk 

memperoleh dana  tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan kredit kepada 

bank atau lembaga kredit. 

Pemberian kredit mempunyai resiko yang besar bagi bank. Oleh karena 

itu, bank akan melakukan tahap-tahap sebelum suatu kredit diputuskan untuk 

dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai 

kelayakan suatu permohonan kredit. Pemberian kredit harus dikelola agar tidak 

menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan pihak bank. Pengelolaan kredit yang 

baik ini akan membutuhkan bermacam-macam informasi untuk digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan.   



Derasnya arus informasi, menyebabkan kompetisi menjadi semakin ketat. 

Penggunaan sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan informasi yang 

berguna bagi para pemakainya seperti untuk mendukung operasi harian, untuk 

mendukung pembuatan keputusan serta untuk memenuhi kewajiban yang 

berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Pemanfaatan teknologi komputer 

memungkinkan suatu organisasi untuk beroperasi secara efektif, cepat, dan 

efisien. Pengolahan data elektronik dapat memberikan dampak yang besar dalam 

kegiatan suatu organisasi salah satunya yaitu menciptakan aktivitas yang bernilai 

tambah dan dapat menghilangkan aktivitas yang tidak menciptakan nilai tambah. 

Dan sistem ini mendukung tercapainya tujuan pelaporan keuangan, yaitu relevan, 

andal dan tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


