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1.1. Latar Belakang Penelitian 

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga, dimana aktivitas utamanya 

bergerak dalam bidang keuangan. Salah satu aktivitas keuangan yang 

dilaksanakan oleh bank yaitu dalam pemberian kredit. Pemberian kredit 

merupakan salah satu sumber pendapatan bank disamping aktivitas lainnya. 

Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil selisih penetapan bunga simpanan dengan 

bunga pinjaman (Spread Based). Apabila bunga pinjaman lebih besar daripada 

bunga simpanan maka aktivitas tersebut dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya 

apabila bunga simpanan lebih besar daripada bunga pinjaman maka aktivitas 

tersebut dikatakan tidak berhasil. 

Pemberian kredit perbankan sangat bervariasi macamnya. Kredit Investasi 

merupakan kredit yang  sering diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk 

keperluan pengembangan usaha nasabah. Biasanya jumlah uang yang diberikan 

untuk jenis kredit semacam ini cukup besar dengan jangka waktu pengembalian 

yang cukup lama. Dengan pengembalian kredit yang cukup lama, ada 

kemungkinan kredit ini bisa mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. 

Sehingga bank harus lebih hati-hati dalam menganalisis setiap proses untuk 

pemberian kredit semacam ini.  

Mengingat aktivitas utama suatu perbankan dari pemberian kredit, maka 

diusahakan bank dalam melakukan pemberian kredit harus menetapkan prinsip 

kehati-hatian karena sebagian besar uang yang ada di bank merupakan uang 

nasabah. Disamping itu juga bank harus berusaha agar uang yang dipinjamkan 

dapat kembali beserta bunganya karena apabila suatu peminjam kredit meminjam 

sejumlah uang kepada bank kemudian peminjam tersebut tidak bisa 

mengembalikan uang yang dipinjam, maka dalam keadaan ini bisa dikatakan bank 

dalam masalah dan masalah ini biasa dikenal dengan sebutan Kredit Macet. 



Pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia terjadi suatu peristiwa 

multidimensi, yang salah satu diantaranya yaitu krisis perekonomian yang sering 

disebut oleh masyarakat Indonesia sebagai Krisis Moneter (Krismon). Pada saat 

itu bisa dikatakan di Indonesia telah terjadi keretakan pondasi perekonomian. Para 

pengusaha banyak yang gulung tikar dikarenakan besarnya biaya produksi yang 

tidak bisa terjangkau oleh perusahaan. Disamping itu juga salah satu sektor yang 

mendominasi perkembangan perekonomian di Indonesia yaitu sektor perbankan 

mengalami dilema yang cukup parah. Banyak bank yang dilikuidasi karena uang-

uang yang selama ini dipinjamkan tidak seutuhnya kembali. 

Kredit Investasi misalnya. Kredit ini diberikan oleh bank dengan maksud 

untuk keperluan pengembangan usaha nasabah. biasanya pemberian kredit ini 

jumlahnya relatif besar dengan jangka waktu pengembalian yang cukup lama 

sehingga ada kemungkinan pihak nasabah tidak bisa mengembalikan dana yang 

dipinjam dari bank seutuhnya dan inilah yang bisa menyebabkan timbulnya kredit 

macet. Kredit macet ini nantinya akan menimbulkan suatu masalah bagi bank 

yaitu kerugian. 

Krisis ekonomi yang terjadi adalah bukan satu-satunya hal yang memicu 

kehancuran perbankan nasional, namun ada faktor-faktor internal dari bank itu 

sendiri yang mengakibatkan krisis perbankan. Salah satunya mengenai masalah 

dalam pemberian kredit perbankan dan juga pengelolaan bank yang kurang 

memadai. 

Di dalam suatu kutipan harian kabar yang terbit di Jakarta tahun 2003 yang 

dipaparkan oleh Iman Sugema ( Direktur Indef ) disebutkan bahwa : 

“Perbankan di Indonesia dapat berpotensi menurunkan kinerja perbankan 
seperti halnya kredit bermasalah atau kredit macet. Hal ini diakibatkan oleh 
masalah rendahnya penyaluran kredit dan rasio kredit serta pengendalian 
atau pengawasan internal yang longgar”. 

 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa kredit bermasalah atau kredit 

macet timbul akibat kurangnya pengendalian atau pengawasan yang dilakukan 

oleh internal bank dan juga akibat rendahnya penyaluran kredit dan rasio kredit. 

Sebenarnya setiap bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam 



pemberian kredit. Misalkan saja bank harus melakukan analisis kredit, bank harus 

menerima jaminan dari nasabah yang akan meminjam kredit. Dari hal semacam 

ini pihak bank setidaknya dapat meminimalisasi tingkat kredit yang bermasalah 

bagi pihak bank itu sendiri. 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ) yang mempunyai peran 

untuk mengurangi masalah dibitur-debitur bermasalah di bank, juga mengakui 

adanya penyelewengan dalam hal pemberian kredit bank. Salah satu 

penyelewengan yang terjadi contohnya yaitu Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 

(KKN). Bank hanya memberikan kredit pada kelompok-kelompok tertentu saja 

dengan analisis kredit yang tidak benar. Banyak dari debitur menyerahkan 

jaminan tetapi tidak sesuai dengan besarya kredit yang dipinjamkan. Disamping 

itu bahkan terkadang tidak memiliki jaminan, tetapi oleh pihak bank diberikan 

kredit dalam jumlah yang cukup besar. Biasanya hal ini timbul pada usaha-usaha 

konglomerat.  

Selain hal tersebut diatas, kredit macet yang terjadi disebabkan oleh faktor 

manajemen dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, pengendalian 

dalam pemberian  kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak 

cermat, sasaran kredit yang tidak jelas, kompetensi dari sumber daya manusia 

yang masih lemah dan yang paling penting yaitu sistem informasi akuntansi 

perkreditan yang kurang memadai.  

Kredit macet dengan jumlah yang besar akan berpengaruh terhadap 

perkembangan bank tersebut, baik dilihat dari sudut pandang operasional bank 

dan dampak psikologis yang terjadi. Dengan timbulnya kredit macet kegiatan 

bank akan terhambat, sebab salah satu pendapatan bank dari Spread based yaitu 

selisih antara tingkat suku bunga simpanan dengan tingkat suku bunga pinjaman.  

Untuk mencegah terjadinya hal-hal di atas, dapat dihindari dengan adanya 

pengendalian internal perbankan yang baik. Salah. satu contohnya yaitu dengan 

adanya sistem informasi akuntansi perkreditan yang memadai dalam proses 

pemberian kredit khususnya pemberian kredit investasi. 

Dengan kata lain diperlukan suatu informasi yang dapat menunjang efektivitas 

pelaksanaan pemberian kredit. Dengan adanya peranan sistem informasi akuntansi 



perkreditan yang memadai dalam tubuh perbankan, diharapkan dapat menjamin 

bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit khususnya pemberian kredit investasi 

dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya pemberian kredit dengan cara 

yang tidak sehat. 

Disamping itu, dengan adanya peranan sistem informasi akuntansi perkreditan 

yang memadai di dalam proses pemberian kredit khususnya pemberian kredit 

investasi perbankan, berarti bank menunjukan sikap kehati-hatian dalam proses 

pemberian kreditnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul : 

"Peranan Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan Dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Investasi”. 

  

1.2. Identifikasi Masalah 

Mengingat luasnya aspek yang dapat dihubungkan dengan judul di atas, maka 

masalah yang akan dibahas secara garis besar dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Apakah sistem informasi akuntansi perkreditan pada bank sudah dilaksanakan    

secara memadai ?  

2. Apakah pengendalian internal pemberian kredit investasi bank sudah memadai?  

3. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi perkreditan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal pemberian kredit investasi ? 

 

1.3. Maksud dan Tuiuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah fakta yang 

ada sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa sistem informasi akuntansi 

dapat menunjang efektivitas pengendalian internal. 

Sedangkan tujuannya yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi 

perkreditan pada bank. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal pemberian kredit investasi 

yang dilakukan oleh bank. 



3. Untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi perkreditan dalam  

menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit investasi. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai dunia perbankan, khususnya bagian pemberian kredit bank, serta 

mengetahui bagaimana proses pemberian kredit dengan menggunakan sistem 

informasi akuntansi yang benar melalui proses dan tahapan guna mengamankan 

kredit bank terhadap nasabahnya. Selain itu juga penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Universitas Widyatama 

Bandung. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam 

melakukan kegiatan operasional yang berhubungan dengan sistem pemberian 

kredit, serta perusahaan dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan sistem tersebut dalam usaha meningkatkan atas aktivitas pengendalian 

perusahaan 

3. Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dan dapat 

dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktek nyata di 

perusahaan yang selanjutnya dapat menjadi bahan kajian dan referensi yang 

bermanfaat serta dapat dijadikan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dalam rangka 

menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, maka pihak bank dituntut untuk 

lebih siap dan profesional dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dalam 

perolehan sumber daya ini, bank memerlukan pemasukan untuk dapat 

memilikinya. 

Pemberian kredit merupakan salah satu pemasukan atau pendapatan utama 



bagi pihak bank. Pendapatan ini diperoleh dari selisih bunga simpanan dan bunga 

pinjaman (Spreed Bassed) 

Dalam usaha bank sebagai pemberi kredit, perlu adanya perhatian, 

pengelolaan dan pengawasan yang lebih ketat. Salah satunya yaitu sebelum bank 

memberikan kredit pada nasabahnya, bank harus memiliki informasi yang baik 

dan dapat dipercaya tentang calon debitur. Maka untuk dapat menghasilkan 

informasi yang baik, pihak bank membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi 

perkreditan yang dapat menunjang terselenggaranya pengendalian internal 

pemberian kredit yang baik, yang dapat diterapkan pada bank tersebut. Semakin 

baik pelaksanaan pengendalian internal khususnya pengendalian internal 

pemberian kredit, maka semakin baik pula pelaksanaan operasi bank. 

Proses pemberian kredit harus mendapat perhatian dari pihak manajemen bank 

karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa pendapatan bank berasal dari aktivitas 

pemberian kredit. Dengan demikian kegagalan dalam mengelola proses pemberian 

kredit akan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Oleh karena itu diperlukan 

suatu sistem informasi akuntansi perkreditan yang memadai dalam proses 

pemberian kredit. 

Seperti yang dikemukakan oleh Cushing (1997:2) sistem informasi akuntansi 

adalah sebagai berikut : 

 “An accounting information system process data and transaction to 

provide users with the information they need to plan, control dan operate 

their business”.  

 

Bila diterjemahkan secara bebas maka dapat diartikan bahwa sistem informasi 

akuntansi memproses data dan transaksi untuk menyediakan informasi bagi 

pemakai dalam melakukan perencanaan, pengendalian dan pengoperasian bisnis 

mereka. 

Seperti yang dikatakan di atas. sistem informasi akuntansi akan menghasilkan 

informasi yang diperlukan untuk membantu pimpinan bank. Dalam suatu bank 

yang aktivitas usahanya salah satunya dengan pemberian kredit investasi 

diperlukan adanya suatu sistem informasi akuntansi perkreditan dan suatu 



pengendalian internal pemberian kredit investasi agar pelaksanaannya dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan bank 

Dengan adanya sistem informasi akuntansi perkreditan yang memadai, maka 

setiap penerimaan proposal permohonan kredit khususnya kredit investasi dapat 

diproses dengan cepat, efisien dan efektif sehingga dapat dihasilkan informasi 

pemberian kredit investasi yang akurat baik bagi pihak bank maupun nasabah.  

Di dalam sistem akutansi perbankan secara umum terdapat prosedur-prosedur 

pemberian kredit yang terdiri dari : 

1. Prosedur permohonan kredit baru 

2. Prosedur pengelolaan dan persetujuan kredit 

3. Prosedur perpanjangan kredit 

4. Administrasi kredit 

5. Pelunasan kredit 

6. Penyelesaian kredit macet 

Untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi akuntansi perkreditan yang 

memadai maka diperlukan suatu pengendalian internal pemberian kredit yang 

memadai pula. adapun pengertian pengendalian internal menurut COSO yang 

dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001: 182) sebagai berikut: 

" Internal control is a process effected by all 
 entity's board of directors, management and other personnel design to 
provide reasonable assurance reagarding the achievement of objectives 
in the following categories: (1) reliability of financial reporting,(2} 
effectiveness and efficiency of operations and,(3} compliance with 
applicable laws and regulations” 
 

Definisi di atas menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu 

proses dalam perusahaan yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan 

orang lain yang dirancang untuk memberikan jaminan secara wajar dan layak dari 

tujuan pengendalian internal dalam kategori sebagai berikut (1) keandalan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) 

diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar dapat ditaati oleh semua 

pihak. 

Dengan adanya pengendalian internal pemberian kredit yang memadai 



diharapkan segala kesalahan, penyimpangan, kecurangan-kecurangan dan hal-hal 

yang merugikan bank dapat ditekan serendah mungkin.  

Pengendalian internal yang memadai harus mengandung komponen sebagai 

berikut : (1). Pengendalian Lingkungan, (2). Perkiraan Risiko, (3).Aktivitas 

Pengendalian,(4).Informasi dan Komunikasi,(5). Pemantauan. 

Pemberian kredit bank banyak jenisnya, salah satu jenis pemberian kredit 

dilihat dari segi kegunaannya adalah Kredit Investasi. Menurut Kasmir 

(2000;76), kredit investasi adalah : 

“Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan 
usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa 
pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan 
biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu 
perusahaan” 

 

 Dalam uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa, kredit investasi merupakan 

salah satu jenis kredit, dimana peminjaman kredit ini nantinya untuk keperluan 

perusahaan, bisa untuk perluasan usahanya. Selain itu juga kredit investasi masa 

pemakainnya relatif lebih lama karena kegunaan kredit ini nantinya akan 

digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 

Untuk jenis pemberian kredit ini pihak bank harus lebih hati-hati dalam 

pemberiannya karena jumlahnya tidak sedikit sehingga bank perlu memperhatikan 

aktivitas pengendalian internal pemberian kredit khususnya pemberian kredit 

investasi.   

Prosedur pemberian kredit harus dapat menunjang pelaksanaan operasional 

secara efektif dan efisien. Oleh karena itu sistem informasi akuntansi perkreditan 

dan pengendalian internal pemberian kredit harus mencakup prosedur-prosedur 

yang diterapkan oleh bank. Prosedur pemberian kredit dimulai pada saat 

penerimaan proposal permohonan kredit sampai dengan kredit itu dilunasi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis : 

“Peranan sistem informasi akuntansi perkreditan yang memadai akan 

menunjang terciptanya efektivitas pengendalian internal pemberian kredit 

investasi”.  



1.6. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi survei pada 

beberapa bank di Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

Deskriptif Analisis. Menururt Nur Indriantoro (1999:26), “Metode deskriptif 

analisis merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta 

saat ini dari suatu populasi.”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. 

Jenis penelitiannya adalah penelitian korelasional yaitu penelitian yang dirancang 

untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu 

populasi. Penulis mencoba untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil 

penelitian serta membandingkannya dengan teori yang ada untuk kemudian 

dianalisis penerapannya dalam praktek. 

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (field Research) 

 Studi lapangan yaitu studi atau penelitian untuk mendapatkan data primer 

dengan mengadakan peninjauan langsung pada lokasi perusahaan dengan maksud 

untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, dengan cara sebagai 

berikut : 

      a. Wawancara 

Wawancara yaitu penelitian dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

subjek (orang) yang berhubungan dengan kajian yang sedang diteliti dalam 

skripsi ini. 

       b. Kuesioner 

 Kuesioner yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara, memberikan  

beberapa pertanyaan tertulis yang berhubungan dengan kajian yang sedang 

diteliti yang harus dibaca dan dijawab oleh responden. 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk  mendapatkan data 

sekunder dengan jalan mempelajari literatur-literatur berupa  catatan kuliah, 

tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang penulis buat. 



1.6.1 Kriteria Responden Serta Penentuan Populasi dan Sampel 
Pengertian dari populasi menurut Nur Indriantoro (1999:26) adalah 

“Sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu., sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”. Teknik sampling yang 

digunakan adalah sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel  dengan 

pertimbangan tertentu.  

Adapun populasi yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian oleh penulis 

yaitu bank yang ada di wilayah Bandung. Mengingat banyaknya jumlah bank 

yang ada di wilayah Bandung, maka dalam penentuan sampel penulis 

menggunakan metode Sampling Purposive, yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Adapun yang dijadikan sampel oleh penulis yaitu Bank 

Pemerintah dan Swasta yang ada di Bandung yang menyediakan fasilitas 

pemberian kredit investasi, diantaranya : 

1. Bank BTPN  

2. Bank BRI  

3. Bank BCA 

4. Bank Mandiri 

5. Bank Niaga  

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden sebagai dasar untuk 

memperoleh data dari hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh pihak bank 

adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dan kompeten dalam bidang yang 

sedang diteliti yaitu bisa saja : 

1.    Pimpinan kantor 

2.    Pimpinan bagian marketing kredit 

3.    Bagian marketing 

4.    Supervise 

5.    Analis kredit 

Dari populasi bank yang ada di Bandung, penulis mengambil  sampel Bank 

yang didalamnya melakukan aktivitas operasi kredit investasi. Dari 5 sampel 

tersebut penulis mengambil 4 orang dari masing-masing bank untuk dijadikan 



sebagai responden. Jadi total responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang 

responden. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis pada Bank-Bank yang ada di 

wilayah Bandung. Sedangkan waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu 

bulan Mei 2007 sampai dengan selesai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


