
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Peranan 
Sebelum memahami tentang peranan sistem informasi akuntansi, maka 

terlebih dahulu perlu untuk dijelaskan mengenai pengertian peranan. 

Secara etimologi kata “peranan” berasal dari kata peran yang menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:751) adalah sebagai berikut : 

“Seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang 

berkedudukan dalam masyarakat”. 

 
Sedangkan kata peranan sendiri mengandung arti : 

 “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. 

 

Pengertian peranan menurut Komarudin (1994:768) adalah sebagai berikut: 

“1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang 
dalam   manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok. 
4.Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”. 

 
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa “peranan” memiliki arti fungsi 

dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam kelompok atau pranata 

yang menjadi karakteristiknya dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan 

status yang ada padanya. 

 

2.2 Bank 

Mendengar kata Bank, sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi orang yang 

hidup di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Menyebut kata Bank, orang 

sering mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa 

yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal semacam 



ini memang tidak dikatakan salah karena bank memang merupakan lembaga 

keuangan dan aktivitas operasionalnya bergerak dibidang keuangan. 

 

2.2.1 Pengertian Bank 
Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai 

pengertian bank dari berbagai sudut pandang. 

Menurut Kasmir (2000:11) pengertian bank secara sederhana sebagai 

berikut : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. 

 

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa bank itu merupakan lembaga 

keuangan, dimana kegiatannya itu meliputi penghimpunan dana dari masyarakat 

(funding) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat (Lending) serta 

memberikan jasa lainnya. 

Selain itu pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 

1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah : 

 “ Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “. 

 
  

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan badan 

usaha dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dimana dana 

tersebut disimpan dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain-lain. Kemudian 

hasil dari penghimpunan tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang 

membutuhkan guna aktivitas produktif dalam bentuk kredit.  

 

2.2.2 Jenis-Jenis Bank 
Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-undang 

Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan 



Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank 

yaitu: 

1. Bank Umum. 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Pengertian bank umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 adalah : 

“ Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 

 
Bank umum operasinya memberikan jasa umum, artinya dapat memberikan 

seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu juga dengan wilayah operasinya dapat 

dilakukan diseluruh wilayah. Selain itu bank umum juga sering disebut sebagai 

bank komersil. 

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah : 

 “ Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatnnya tidak 

memberikan jasa dalam lau lintas pembayaran.” 

 
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat lingkup 

operasinya kecil, misalnya dalam satu wilayah hanya boleh ada satu. Selain itu 

juga dari segi pemberian jasa perbankannya terbatas, hanya pemberian kredit 

kepada nasabahnya. 

 

2.3  Prosedur 
Prosedur merupakan bagian dari sistem akuntansi yang terdiri dari urutan 

suatu pekerjaan, tata usaha yang dilakukan untuk menjamin keseragaman 

pelaksanaan kegiatan dan transaksi yang terjadi di perusahaan secara berulang-

ulang sehingga dapat membantu pelaksanaan secara efektif dan efisien. 

 



2.3.1 Pengertian Prosedur 
Prosedur adalah suatu urutan dari pekerjaan tata usaha yang biasanya 

melibatkan beberapa petugas di dalam suatu bagian atau lebih yang diadakan 

untuk menjamin pelaksanaan yang sebagian dari transaksi yang berulang-ulang 

dalam perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001:6) pengertian prosedur adalah : 

“Suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan dari pekerjaan tata 
usaha yang pelaksanaannya melibatkan beberapa orang di dalam 
suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara 
berulang-ulang”. 
 

 Maksud dari pengertian di atas yaitu, urutan dari suatu pekerjaan yang 

sifatnya berulang-ulang, sehingga dalam pelaksanaannya itu diperlukan beberapa 

orang untuk mengerjakannya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Jadi setiap prosedur harus menggambarkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Urutan-urutan pekerjaan pada saat dimulai sampai dengan berakhir 

2. Salinan dokumen berikut distribusi dan pelaksanaan pekerjaan oleh 

masing-masing bagian yang terlibat 

3. Kegiatan persiapan dan kontrol 

4. Kegiatan pengarsipan 

 

2.4  Hubungan Sistem Dengan Prosedur 
Dalam suatu sistem yang baik terdapat prosedur-prosedur yang saling 

berkaitan dan menunjang pekerjaan operasional perusahaan. Sehingga sistem 

yang ada dapat tetap berjalan dan mengikuti perkembangan yang terjadi di luar 

perusahaan. 

Mulyadi (2001:6) menjelaskan bahwa hubungan sistem dengan prosedur 

adalah : 

“Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut 

pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”. 

 



Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap 

sistem terdapat prosedur-prosedur yang terjadi satu sama lain secara sistematis. 

Prosedur tersebut tidak hanya berdiri sendiri, karena hal tersebut akan dapat 

melemahkan sistem yang ada. 

Menurut Husein Umar (1997:11) hubungan sistem dengan prosedur adalah: 

“Sistem dengan prosedur merupakan bagian integral tugas 
manajemen sehingga tampak adanya keterkaitan antara 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan sistem dan 
prosedur”. 
 
 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa sistem dan prosedur 

merupakan bagian yang terkait satu dengan yang lainnya dan tidak dapat 

terpisahkan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempermudah manajer dalam 

melakukan tindakan pengambilan keputusan organisasi. 

 

2.5  Sistem Informasi Akuntansi 
 

Sistem Informasi Akuntansi disusun untuk menghasilkan informasi yang 

berguna bagi pihak internal maupun eksternal, bagi pihak internal yaitu 

manajemen, berguna untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan 

dalam menjalankan perusahaan sedangkan bagi pihak eksternal contohnya 

kreditur, calon investor, kantor pajak dan masyarakat, informasi akuntansi 

digunakan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. 

Penyusunan sistem informasi akuntansi suatu perusahaan sangat tergantung 

pada jenis, skala perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, serta nilai 

transaksi. Dalam membahas sistem informasi akuntansi perlu terlebih dahulu 

diketahui pengertian mengenai sistem dan akuntansi. 

Sistem menurut Cushing ( 1997 : 5 ) : 

 “ A system is an entity consisting of two or more interalated components 

or subsystem that interact to achieve a goal “. 

 



Jadi dalam suatu sistem, komponen-komponen yang ada di dalamnya saling 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Jika ada komponen tertentu yang tidak 

terlibat maka tujuan tidak akan tercapai secara optimal. 

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem informasi menurut Cushing 
(1997:6) :  

 
“ information system is an organized means of collecting, entering and 
processing data of storing, managing, controlling and reporting 
information so that an organization can achieve  it’s objectives and 
goals “. 

  

Sistem informasi adalah cara yang terstruktur yang bertujuan untuk 

mengumpulkan dan mengolah data, menyimpan, mengatur, mengontrol serta 

melaporkan informasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

Mengenai definisi akuntansi penulis mengutip dari Arens dan Lockbecke  

( 2000 : 11) : 

 “ Accounting is the recording classifying and summarizing of economic 

events in a logical for the purpose to providing financial information for 

decision making “ 

 

Menurut definisi di atas dapat diartikan akuntansi adalah pencatatan, 

pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi ke dalam cara yang logis dengan 

tujuan menyediakan informasi keuangan yang diperlukan di dalam pengambilan 

keputusan. 

 

2.5.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 
Pengertian sistem informasi akuntansi yang dikemukakan antar pengarang 

yang satu dengan yang lainnya berbeda, Hal ini disebabkan karena sudut pandang 

dan persepsi mereka yang berbeda. 

Menurut Cushing ( 1997 : 18 ) sistem informasi akuntansi adalah : 

 “ The set of human and capital resources within an organization that is 

responsible for preparation of financial information and also of the 

information obtained from the collection and processing of transaction“ 



Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa sistem 

informasi akuntansi di dalam suatu perusahaan memiliki fungsi yang penting yaitu 

sebagai sarana penunjang kegiatan sehari-hari perusahaan. Hal ini dilaksanakan 

dengan cara mengumpulkan serta menyimpan data mengenai transaksi keuangan 

perusahaan yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat 

diperoleh informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen di dalam 

merencanakan serta mengendalikan aktivitas perusahaan. 

Menurut Azhar (1999:12) mendefinisikan sistem informasi akuntansi 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 
manajemen yang terstruktur”. 
 

Berdasarkan definisi di atas dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan alat untuk mengolah data keuangan, dimana sistem ini tediri dari 

manusia, alat dan metode yang saling berinteraksi satu sama lainnya untuk 

menghasilkan suatu laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam 

melakukan pengambilan keputusan. 

 

2.5.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 
Sistem informasi akuntansi dibuat untuk memudahkan manajemen dalam 

mendapat informasi yang tepat, cepat dan dapat dipercaya bagi pengendalian 

perusahaan. Dengan adanya informasi yang dibutuhkan manajemen dapat 

melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan penyelewengan penggunaan 

harta perusahaan. 

Cushing ( 1997 : 11 ) mengemukakan tujuan dari sistem informasi akuntansi: 

1. “ An accounting information system can improve product or service by 
increasing quality, reducing cost or adding desirable features 

2. An accounting information system increases efficincy 
3. An accounting information system provides a company with a 

competitive advantage  
4. An accounting information system improves communication  



5. An accounting information system improves the use of knowledge”. 
 

Dari pendapat di atas dapat diartikan : 

1. Suatu sistem informasi akuntansi dapat menambah produk dan jasa dengan 

cara meningkatkan kualitas, mengurangi biaya-biaya atau menambah hal-

hal yang diinginkan. 

2. Suatu sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi 

3. Suatu sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi bagi suatu 

perusahaan dengan keuntungan yang kompetitif 

4. Suatu sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan komunikasi 

5. Suatu sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan pengetahuan  

 

Tujuan umum sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi ( 2001 : 19 ) : 

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 aktivitas pengendalian akuntansi dan 

pengecekan internal, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan yang lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perbandingan kekayaan perusahaan 

4. Untuk mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi 

Dari tujuan informasi yang dikemukakan oleh Mulyadi dapat ditarik 

kesimpulan yaitu bahwa dengan adanya sistem informsi dapat diperoleh informasi 

mengenai pengelolaan usaha baru, untuk memperbaiki informasi yang sudah ada, 

untuk memperbaiki pengendalian internal organisasi dan untuk memperbaiki 

biaya-biaya klerikal. 

  

 

 

 



2.5.3 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi 
Dari definisi sistem informasi akuntansi yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa di dalam sistem informasi akuntansi terdapat beberapa unsur 

atau komponen pokok. Menurut Wilkinson (1993:4) yang dialihbahasakan oleh 

Agus Maulana terdapat beberapa unsur dalam sistem informasi akuntansi : 

1. Sumber Daya Manusia dan Alat 

Manusia merupakan unsur sistem informasi akuntansi yang sangat berperan di 

dalam pengambilan keputusan apakah sistem dapat dilaksanakan dengan baik 

atau tidak. Manusia juga mengendalikan jalannya sistem. Alat merupakan 

unsur sistem informasi akuntansi yang berperan di dalam mempercepat 

pengolahan data meningkatkan ketelitian perhitungan, meningkatkan 

kerapihan bentuk informasi yang disajikan. 

2. Data  

Data yang dihasilkan berasal dari catatan berupa jurnal, buku besar dan buku 

tambahan. Data juga dihasilkan dari formulir yang digunakan sebagai bukti 

tertulis dan setiap transaksi yang dilakukan 

3. Informasi atau Laporan 

Hasil akhir dari sistem  informasi akuntansi adalah informasi akuntansi 

keuangan dan informasi akuntansi manajemen, informasi tersebut antara lain 

berupa neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya. Dari kesemuanya ini 

merupakan hasil dari pengolahan yang nantinya digunakan oleh manajemen 

dalam pengambilan keputusan. 

 

2.5.4 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi 
Informasi akuntansi akan memberikan manfaat bagi para pemakainya baik 

dari dalam ataupun dari luar lingkungan perusahaan apabila memiliki karakteristik 

tertentu. 

Menurut Cushing ( 1997 :209 ) karakteristik sistem informasi akuntansi 

harus memiliki kriteria sebagai berikuit : 

1. “Usefullnes  
2. Economy 



3. Reliability 
4. Costumer service 
5. Capacity 
6. Simplicity 
7. Flexibility”. 

 

Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sistem harus menghasilkan suatu informasi yang berguna ini berarti 

informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan ( relevan ) dan 

tepat waktu sehingga berguna bagi manajemen sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 

2. Produk dari suatu sistem harus dapat memberikan sumbangan yang lebih 

besar dari biaya yang dikeluarkan termasuk juga semua laporan, 

pengendalian, mesin dan lain-lain yang merupakan suatu sistem. 

3. Seluruh komponen dari sistem harus dapat diandalkan informasi yang 

dihasilkan melalui suatu sistem harus mempunyai ketelitian yang tinggi 

dan sistem itu sendiri harus mampu beroperasi secara efektif bahkan pada 

saat alat-alat berupa mesin tidak dapat dioperasikan atau digunakan 

4. Sistem harus mampu memberikan layanan yang baik dan efisien kepada 

langganan 

5. Kapasitas suatu sistem harus memadai untuk menghadapi operasi pada 

kapasitas penuh seperti halnya pada saat operasi berjalan normal 

6. Sistem harus sederhana sehingga semua struktur dan operasinya dapat 

dimengerti serta seluruh prosedurnya dapat diikuti dengan mudah 

7. Sistem harus luwes dalam menampung dan menghadapi semua perubahan 

yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. 

 

2.5.5 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 
Secara umum informasi berguna untuk membantu pengambilan keputusan 

yang lebih baik dengan mengurangi ketidakpastian dan mempunyai kemampuan 

mengarahkan aktivitas dengan lebih baik. Kata lebih baik inilah yang sebenarnya 

menjadikan suatu informasi mempunyai nilai tambah bagi penggunanya. 



Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Cushing ( 1997:35 ) 

“An accounting information system process  data and transaction to 
provide use with the information they needs to plan, control and operate 
their business . a fungtion an accounting information system : 
1. To collect and process  data about the organization’s business 

activity efficiently and effectively. 
2. To provide information usefull for decision making 
3. To provide adequate controls to ensure that data about business 

activity are recorderd and processed accurately and to safeguard 
those data and other organizational assets”. 

 
Dari pengertian diatas dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Fungsi sistem informasi akuntansi berguna untuk mengumpulkan dan 

memproses data dalam sebuah aktivitas organisasi bisnis yang efisien 

dan efektif. Maka dengan adanya sistem akan menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan oleh aktivitas bisnis sehingga nantinya akan tercipta 

efektivitas dan efisiensi proses data. 

2. Fungsi sistem informasi akuntansi sebagai bahan informasi untuk 

proses pengambilan keputusan. Hasil dari pengolahan data oleh sistem 

informasi akuntansi akan sangat bermanfaat bagi manajemen 

khususnya untuk proses pengambilan keputusan. 

3. Fungsi sistem informasi akuntansi sebagai bahan pengendalian bagi 

perusahaan bahwa data telah tercatat dan diproses dan untuk 

mengamankan data dan aktiva lainnya. 

 

2.6 Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan   
Pengertian sistem menurut Robert G Murdick, seperti yang dikutip oleh 

Azhar Susanto dan La Midjan (2003;1) yaitu : 

“ Sistem adalah suatu kumpulan dan komponen-komponen yang 

bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan”. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan 

sekumpulan dari berbagai komponen yang bekerja sama satu sama lain untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 



Sedangkan pengertian informasi menurut Joseph W.Wilkinson yang 

dialihbahasakan oleh Agus Maulana (1993;3) yaitu : 

“Informasi adalah data yang telah ditransformasikan dan dibuat 

lebih bernilai melalui pemrosesan”. 

 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa informasi merupakan hasil dari 

pengolahan data. 

Mengenai definisi akuntansi penulis mengutip dari Arens dan Lockbecke  

( 2000 : 11) : 

 “ Accounting is the recording classifying and summarizing of economic 

events in a logical for the purpose to providing financial information for 

decision making “ 

 

Menurut definisi di atas dapat diartikan akuntansi adalah pencatatan, 

pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi ke dalam cara yang logis dengan 

tujuan menyediakan informasi keuangan yang diperlukan di dalam pengambilan 

keputusan. 

Sedangkan pengertian perkreditan, penulis mengambil dari dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2001:600) yaitu sebagai berikut : 

“Perkreditan adalah segala urusan yang berhubungan dengan kredit 

mengkreditkan perihal kredit”. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa sistem 

informasi akuntansi perkreditan adalah seperangkat sumber daya yang saling 

bekerja sama untuk mengidentifikasikan, memproses dan mengubah data serta 

menyelenggarakan kegiatan perkreditan agar menghasilkan output berupa 

informasi mengenai pemberian kredit khususnya pemberian kredit investasi 

sehingga tujuan dari organisasi dalam hal ini bank dapat tercapai. Informasi ini 

digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam pemberian kredit 

khususnya pemberian kredit investasi perbankan terhadap nasabah. 

 



2.7 Pengendalian Internal 
Suatu pengendalian internal yang baik adalah kunci sukses dan efektif 

tidaknya manajemen suatu perusahaan. Pengendalian internal tersebut dirasakan 

perlu mengingat semakin berkembang dan meluasnya ruang lingkup perusahaan, 

serta masalah-masalah yang dihadapi semakin kompleks sehingga menimbulkan 

kesulitan bagi manajemen dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya dengan 

baik. 

Untuk mengetahui pengendalian internal dalam pemberian kredit bank, 

terlebih dahulu harus diketahui apa pengertian pengendalian internal, apa tujuan 

dan apa saja komponen-komponen Pengendalian Internal. 

 

2.7.1 Pengertian Pengendalian Internal 
Dalam hal ini, penulis uraikan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi 

Pengendalian Internal agar kita memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi 

mengenai Pengendalian Internal. 

Definisi Pengendalian Internal yang diterapkan Committee of Sponsoring 

Organization ( COSO ) yang dikutip dari Bodnar dan Hopwood ( 2001: 182 ) 

adalah sebagai berikut : 

 “ Internal control is a process effected by an entity’s board of directors 
management and other personel design to provide reasonable assurance 
reagarding the achievement of objective in the following categeries : 
a. Realibility of financial reporting  
b. Efectiviness and efficiency of operation 
c. Compliance with applicable law and regulations “. 

 

Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh 

pimpinan manager dan anggota lainnya, dimaksudkan untuk memberi keyakinan 

yang memadai bagi tercapainya tujuan yang meliputi : 

a. Laporan keuangan yang handal. 

b. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. 

c. Tunduk kepada undang-undang dan kebijakan yang diterapkan. 



Pengendalian internal merupakan suatu proses yang membantu pengoperasian 

aktivitas-aktivitas manajemen dalam merencanakan (planning), pelaksanaan 

(executing ), dan tindakan (monitoring). 

 

2.7.2 Tujuan Pengendalian Internal 
Secara umum telah disebutkan bahwa tujuan diselenggarakan pengendalian 

internal dalam suatu perusahaan adalah untuk memberikan keyakinan yang 

memadai kepada manajemen bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Pengendalian internal yang baik dirancang dengan memperhatikan 

kepentingan manajer dalam menyelenggarakan aktivitas perusahaan, dan dengan 

memperhatikan aspek biaya serta manfaat yang akan diterima. 

Menurut Bodnar dan Hopwood ( 2001:182 ) yang telah disebutkan di atas 

bahwa tujuan Pengendalian Internal adalah : 

1. Realibility of financial reporting ( Kendalan laporan keuangan ) . 
2. Efectiviness and efficiency of operation (Efektivitas dan efisiensi operasi 

perusahaan). 
3. Compliance with applicable law and regulations (Tunduk kepada 

undang-undang dan kebijakan yang diterapkan ). 
 
1) Manajemen harus bertanggung jawab dan berjiwa profesional dalam 

menyajikan laporan keuangan karena nantinya laporan keuangan ini akan 

digunakan oleh para pemakai yang mempunyai kepentingan. Selain itu 

juga dalam penyusunan laporan keuangan harus mematuhi standar 

akuntansi yang berlaku umum. Pengendalian internal dirancang untuk 

menjamin bahwa proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan 

informasi keuangan yang teliti dan andal. Hal ini dikarenakan data 

akuntansi ini mencerminkan kekayaan perusahaan. Maka ketelitian dan 

keandalan dari data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban 

penggunaan kekayaan perusahaan. Pada setiap transaksi yang terjadi 

dalam perusahaan hanya terjadi atas dasar otorisasi orang yang mepunyai 

kewenangan pada bagiannya. 

2) Tujuan pengendalian internal yang berhubungan dengan operasi yang 

efisien dan efektif ditujukan untuk mencegah penggunaan sumber daya 



yang tidak perlu sehingga berhubungan dengan pencegahan pemborosan 

dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan sehingga tujuan perusahaan akan 

tercapai secara optimal. 

3) Untuk pencapaian tujuan perusahaan perlu adanya aturan dan kebijakan 

yang dikeluarkan manajemen, hal ini dimaksudkan agar dengan adanya 

peraturan dan kebijakan yang ditetapkan setiap karyawan dapat 

mematuhinya sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 

 

2.7.3 Komponen-Komponen Pengendalianh Internal 
Suatu pengendalian internal yang memadai dalam organisasi sangatlah penting 

dalam mencapai tujuan perusahaan, tetapi pelaksanaannya untuk mencapai 

pengendalian internal yang memadai sangatlah relatif sifatnya, karena hal ini 

sangat bergantung pada keadaan perusahaannya 

Adapun komponen-komponen pengendalian internal menurut Bodnar dan 

Hopwood ( 2001:183 ) pengendalian internal memiliki lima komponen yaitu : 

“ An organization internal control process consist of five elements: 
1. Control environment 
2. Risk assessment 
3. Control activities 
4. Information and communication 
5. Monitoring “. 
 

1) Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat hukum dalam organisasi yang 

mempengaruhi pengendalian secara sadar pada orang-orang di dalamnya. Ini 

merupakan dasar bagi pengendalian internal yang lain sehingga dapat membentuk 

disiplin dan struktur dalam organisasi 

Menurut Statement on Auditing Standart (SAS) No 78 yang dikeluarkan 

oleh AICPA (1995:5) menyatakan bahwa faktor-faktor lingkungan pengendalian 

meliputi : 

1. Nilai etika dan kejujuran. 

2. Keinginan untuk maju. 

3. Partisipasi dari dewan direksi atau komite audit. 



4. Falsafah manajemen dan gaya operasi. 

5. Struktur organisasi. 

6. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. 

7. Kebijakan dan pelatihan. 

2) Perkiraan Risiko 

Dalam setiap aktivitas perusahaan pasti akan berhadapan dengan risiko. Risiko 

ini pasti akan muncul kapan saja. Perusahaan harus dapat menemukan, mengolah 

dan menganalisis risiko yang telah dan akan terjadi, sehingga dengan adanya 

perkiraan risiko perusahaan sudah memilliki persiapan yang matang dalam 

menghadapi risiko yang akan timbul. Risiko ini timbul dalam keadaan-keadaan 

sebagai berikut : 

a. Perubahan dalam lingkungan operasi perusahaan. 

b. Karyawan baru. 

c. Hukum dan peraturan baru. 

d. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang 

digunakan untuk pengolahan informasi. 

e. Pertumbuhan pesat entitas yang menurut fungsi pengolahan dan pelaporan 

informasi dan personil yang terlibat dalam fungsi tersebut. 

3) Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk 

memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen 

dilaksanakan kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan 

yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian 

tujuan. Aktivitas pengendalian meliputi : 

a. Pemisahan Tugas 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghimpun timbulnya 

kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasian transaksi 

pencatatan dan sebagainya 

 

 

 



b. Pengelolaan Informasi 

Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa keakuratan 

kelengkapan dan otorisasi transaksi. Kegiatan pengendalian sistem informasi 

terdiri dari : 

a) Pengendalian Umum 

Unsur pengendalian ini meliputi organisasi, prosedur dan standar untuk 

perubahan program, pengembangan sistem dan pengoprasian fasilitas 

pengolahan data 

b) Pengendalian Aplikasi 

Pengendalian ini menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi 

telah diproses sekali saja secara lengkap, teliti, serta menjamin bahwa 

pengolahan data benar sesuai keadaan. Pengendalian aplikasi terbagi 

menjadi : 

- Pengendalian Preventif 

Bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti 

seharusnya terjadi meliputi unsur-unsur : 

1. Otorisasi data sumber. 

2. Konversi data. 

3. Penyimpanan data sumber. 

4. Turn around documents. 

5. Formulir bernomor urut cetak. 

6. Validasi masukan. 

7. Pemutakhiran arsip dengan computer. 

8. Pengendalian terhadap pengolahan data. 

- Pengendalian Detektif 

       Memberi petunjuk dimana letak terjadinya masalah terdiri dari: 

1. Data transmission. 

2. Control register. 

3. Control totals. 

4. Dokumentasi dan testing. 

5. Penggunaan label. 



6. Output check. 

c) Pengendalian Fisik 

Pengendalian ini dilaksanakan terhadap pengendalian fisik atas aset untuk 

menjaga aset dari peredaran antara catatan pengendalian dengan hasil 

perhitungan fisik. 

d) Tinjauan Ulang Atas Penampilan Kerja 

Kegiatan peninjauan dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara 

penampilan kerja sebelumnya bserta analisis-analisis yang telah dilakukan 

dengan tindakan koreksi yang telah diolaksanakan. 

4) Informasi dan Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses pemahaman peran individu dan 

pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pengendalian internal terhadap 

laporan keuangan. Hal ini termasuk tingkatan pemahaman seorang karyawan atas 

aktivitasnya yang berhubungan dengan kegiatan karyawan lainnya dan arti dari 

pengecualian pelaporan oleh tingkatan manajemen yang lebih tinggi dalam 

perusahaan. Komunikasi biasanya dibuat berdasarkan panduan kebijakan, 

panduan akurasi dan pelaporan keuangan. Komunikasi juga dapat dibuat secara 

lisan dan melalui tindakan yang dilakukan oleh manajemen. 

5) Pemantauan 

Adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang 

waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan 

pekerjuaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian 

pengendalaian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian 

internal beroperasi sebagaimana diharapkan, untuk menentukan apakah 

pengendalian internal tersebut memerlukan perubahan karena terjadinya 

perubahan keadaan. 

 

 

 

 

 



2.8 Pengendalian Internal Pemberian Kredit Bank 
Bagi setiap bank, pemberian kredit merupakan salah satu fungsi perbankan. 

Dengan pemberian kredit, bank akan mendapatkan pendapatan dari bunga kredit 

yang telah dipinjamkan. Maka dari itu disinilah fungsi pengendalian internal perlu 

diperhatikan. Dengan adanya pengendalian internal nantinya tujuan bank akan 

tercapai sehingga pengendalian internal perlu dirancang agar memudahkan 

manajemen dalam pelaksanaan di lapangan. 

Selain itu juga pengendalian internal pemberian kredit mutlak dilaksanakan 

untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelasaian kredit macet. 

Harold Koontz dikutip Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan (1996;245) 

mengatakan :  

“Control is the measurement and correction of the performance of 

subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the 

plans devided to action then are accomplished”. 

 
Terjemahan dari uraian tersebut adalah bahwa pengendalian adalah 

pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-

rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat 

terselenggara. 

Sedangkan menurut Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan (1996:245) menjelaskan 

mengenai pengendalian kredit sebagai berikut : 

“ Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang 

diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet”. 

 

Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama 

bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini 

penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh 

karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prisnsip kehati-hatian dan 

dengan sistem pengendalian yang baik dan benar. 

Menurut Teguh Pujo Mulyono (1999:10) pengendalian internal pada bank 

terdiri dari dua unsur yaitu : 



1. Acounting Control, yang meliputi rencana organisasi  dan semua cara dan 

prosedur utama yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan 

pengamanan harta  milik dan dapat dipercayainya administrasi keuangan 

yang ada. Accounting control disini meliputi pemberian wewenang dan 

sistem persetujuan perusahaan antara tugas-tugas penyimpanan harta 

kekayaan dan tugas-tugas pencatatan penyimpanan harta kekayaan dan 

tugas pencatatan, pengawasan fisik atas kekayaan yang bersangkutan 

2 Administrasi Control yaitu meliputi rencana organisasi dan semua cara 

serta kebijaksanaan pimpinan perusahaan, dan pada umumnya tidak 

langsung berhubungan dengan catatan keuangan yang termasuk 

pengawasan disini misi tentang prosedur kerja analisis statistik latihan 

pegawai, rencana cuti, mutasi pegawai dan lain-lain. 

 
2.8.1 Tujuan Pengendalian Internal Pemberian kredit 

Tujuan pengendalian internal pemberian kredit adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman 

Maksudnya bahwa pemberian kredit merupakan pendapatan bagi bank 

sehingga sebisa mungkin bank harus bisa menjaga kredit yang diberikan 

itu kembali. 

2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak 

Dengan adanya pengendalian, maka segala aktivitas akan terpantau. 

Sehingga nantinya pelaksanaan kredit bank dengan adanya pengendalian 

akan diketahui lancar atau tidaknya. 

3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau 

kredit bermasalah. 

Dengan adanya pengendalian nantinya segala sesuatu dapat dicegah. 

Walaupun memang ada masalah, dengan adanya pengendalian ini 

berusaha untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah 

baik atau masih perlu disempurnakan. 



Dengan adanya pengendalian akan diketahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi. Maka dari itu pengendalian dibuat untuk dapat 

mengevaluasi prosedur suatu aktivitas, apakah sudah baik atau perlu 

diperbaiki. 

5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan 

mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali. 

Kesalahan dalam suatu aktivitas selalu terjadi, namun bagaimana caranya 

supaya kesalahan ini dapat ditekan. Dengan adanya pengendalian 

kesalahan-kesalahan yang terjadi diharapkan tidak akan terulang kembali. 

6. Mengetahui posisi persentase collectibility credit yang disalurkan 

bank. 

Pada umumnya bank melakukan penilaian kredit berdasarkan tingkat 

kolektibilitas nasabah. dengan adanya pengendalian maka tingkat 

kolektibilitas nasabah akan diketahui. 

7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit 

bank. 

Mengingat pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting bagi 

bank, maka karyawan bagian kredit harus lebih hati-hati dalam 

aktivitasnya. Dengan adanya pengendalian diharapkan akan dapat 

meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan bagian kredit. 

Tujuan pengendalian internal kredit menurut Teguh Pujo Mulyono 

(1999:483) sebagai berikut : 

“1.Melakukan penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan 
kekayaan bank dibidang perkreditan atas penyelewengan-
penyelewengan baik dari oknum-oknum eksteren maupun interen 
bank. 

2.  Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di  
bidang perkreditan 

3.  Untuk meningkatkan efisiensi di bidang pengelolaan dan tata 
laksana   usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya 
rencana yang ada 

4. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan 
seperti tersebut di atas manual perkreditan, surat-surat edaran 
dapat dipengaruhi dan dilaksanakan dengan baik.” 

 



Jadi dengan demikian pelaksanaan pengendalian internal kredit tersebut 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tidak semata-mata mencari atau 

menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-

penyelewengan saja tetapi pengendalian juga dapat berfungsi sebagai alat bagi 

manajemen dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. 

 

2.9 Pengertian Efektivitas 
Tingkat kinerja dalam suatu perusahaan sangat besar artinya dalam 

menentukan sasaran dan kinerja yang hendak dicapai oleh perusahaan. Hal ini 

mengakibatkan masalah keefektifan dalam perusahaan mendapatkan perhatian 

yang cukup. 

Untuk memahami pengertian efektivitas, berikut ini akan diuraikan tentang 

efektivitas. Menurut Anthony (1995:189) sebagai berikut: 

“Effectiviness  is the relationship between a responsibility centers output 

and its objectives” 

 

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas adalah hubungan 

antara hasil (output) yang dicapai organisasi dengan sasaran yang ingin dicapai. 

Jika hasil tersebut semakin mendekati sasaran atau tujuan maka semakin efektif. 

 

2.10 Hubungan Sistem Informasi Akuntansi dengan 

Pengendalian Internal 
Kerangka dari pengendalian dan pengukuran keamanan yang lebih dikenal 

sebagai pengendalian internal merupakan suatu bagian yang terpadu dari sebuah 

sistem informasi akuntansi. Bahkan pengendalian internal ini merupakan bagian 

yang terpenting dari suatu sistem informasi akuntansi. Selain itu juga 

pengendalian internal juga memberikan saran dan tindakan yang perlu dilakukan 

di dalalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. 



Informasi akuntansi yang dihasilkan melalui pengendalian internal yang lebih 

baik dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan mengenai 

perencanaan dan juga membantu kegiatan perusahaan yang dipimpinnya. 

Jadi jelas terlihat adanya hubungan timbal balik antara pengendalian internal 

dan sistem informasi akuntansi. Kenyataan ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Azhar (2000:26) : 

“……..ada hubungan yang saling menunjang antara sistem informasi 
akuntansi dengan pengendalian internal, dapat dikatakan kedua alat 
tersebut harus berjalan bersama-sama dalam suatu perusahaan. 
Tidak mungkin suatu perusahaan yang telah melaksanakan sistem 
informasi yang baik tanpa memiliki pengendalian internal yang baik 
pula, karena salah satu tujuan sistem informasi akuntansi adalah 
meningkatkan pengendalian internal”. 
 

 
Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pengendalian internal yang 

dijalankan harus ditunjang oleh sistem informasi akuntansi yang baik, agar 

pengendalian internal dapat mencapai sasarannya, yaitu mengamankan aktiva dan 

catatan perusahaan, menguji ketelitian data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

ketaatan. Pada kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan. 

Dengan demikian hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan 

pengendalian internal merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi, sebagai 

alat untuk memenuhi keperluan manajemen dalam upaya peningkatan efisiensi 

operasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.11  Kredit dan Ruang Lingkupnya 
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata kredit, yang 

diartikan bahwa kita mendapatkan barang dengan membayar secara dicicil atau 

angsuran dikemudian hari. Atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya 

dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.   

Jadi dengan begitu, kredit bisa berbentuk barang maupun berbentuk uang karena 

proses pembayarannya dilakukan dengan cicilan atau angsuran. Kredit yang 

berbentuk uang biasa disebut sebagai pinjaman. Sebutan ini berlaku bagi bank 

yang menerapkan prinsip konvensional sedangkan bagi bank yang menerapkan 



prinsip syariah didalam kegiatannya maka kredit ini sering disebut sebagai 

pembiayaan. 

 

2.11.1  Pengertian Kredit 

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata credere yang artinya 

adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit 

maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit 

artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa yang dipinjamkan 

nantinya pasti akan kembali. 

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 adalah sebagai berikut : 

 “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”. 

 
 

 Berdasarkan pengertian di atas bahwa kredit itu didalamnya terdapat suatu 

perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, dimana pihak bank memberikan 

pinjaman kepada nasabah. selain itu nasabah harus membayar pinjaman yang 

telah dipinjam beserta bunganya kepada pihak bank. 

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2000: 73 ) sebagai 

berikut : 

 “ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.  
 

Baik itu bank yang memakai prinsip konvensional dan syariah sama-sama 

melakukan kegiatan kredit. Perbedaan yang ada hanya pada pengertian dan 

keuntungan yang diperoleh oleh bank. Bank Konvensional mereka akan 

mendapatkan bunga dari pemberian kreditnya sedangkan bank syariah akan 



mendapatkan keuntungan dari bagi hasil. Selain itu perbedaannya terletak pada 

analisis kreditnya. 

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-

benar dapat dipercaya maka, sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu 

mengadakan analisis kredit. Hal ini dilakukan agar jangan sampai uang yang telah 

diberikan kepada nasabah tidak kembali sepenuhnya. Karena apabila tidak 

kembali akan merugikan pihak bank.  

 

2.11.2  Fungsi Kredit 

Apabila kita pelajari dengan adanya kredit, beberapa pihak akan mendapatkan 

keuntungan. Misalkan bagi pihak bank selaku pemberi kredit akan mendapatkan 

pendapatan bunga sedangkan dari sisi peminjam atau nasabah akan mendapatkan 

tambahan modal untuk kegiatan usahanya. 

Selain itu juga kredit memiliki beberapa fungsi, seperti yang dijelaskan oleh 

Thomas Suyatno (1997:16-18) bahwa fungsi kredit diantaranya : 

 “1.   Kredit dapat memasukan arus tukar menukar barang dan jasa. 
  2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang ideal akibat 

terjadinya kredit disebabkan adanya golongan yang kelebihan dan 
golongan yang kekurangan dari golongan yang berlebihan 
terdapat dana yang tidak digunakan. 

3. Kredit dapat  menciptakan alat pembayaran baru.  
4. Kredit sebagai alat pengendalian harga. 
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah atau 

kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. 
6. Kredit meningkatkan kegiatan berusaha masyarakat. 
7. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 
8. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi”. 

 
Dengan mempelajari teori di atas, bahwa dengan adanya keberadaan kredit 

banyak pihak yang akan diuntungkan, karena kebanyakan orang pinjaman kredit 

digunakan untuk menciptakan lapangan usaha yang baru, memperluas kegiatan 

usaha dan lain-lain. Maka dari itu dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru 

nantinya diharapkan dapat meminimalisir pengangguran sehingga akan tercipta 

stabilitas ekonomi yang baik. 

 



2.11.3  Unsur-Unsur Kredit 
Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam 

mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah 

terkandung beberapa arti. Atau dengan kata lain pengertian kredit jika dilihat 

secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita bicara kredit maka 

termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalmnya. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan dari pihak bank kepada nasabahnya, bahwa kredit 

yang diberikan nantinya akan kembali dimasa yang akan datang. 

Keyakinan ini timbul karena sebelum memberikan kredit, bank telah 

menganalisis dan melakukan penyelidikan secara mendalam keadaan 

nasabah yang akan melakukan pinjaman. Hal ini dilakukan karena untuk 

menilai kemauan dan kemampuan nasabah dalam melakukan 

pembayarannya. 

2. Kesepakatan 

Selain kepercayaan didalam penyaluran kredit, mengandung juga unsur 

kesepakatan. Kesepakatan ini dibuat oleh pihak bank dan nasabahnya, 

dimana didalam kesepakatan tersebut berisi tentang hak dan kewajibannya 

masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad 

kredit yang ditangani oleh kedua pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 

3. Jangka Waktu 

Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup 

masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan 

bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. 

4. Risiko 

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian 

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal 

mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja 

yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab terjadinya 



tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu 

pengembalian. Semakin panjang jangka waktu yang diberikan, maka 

semakin besar risiko tidak tertagihnya. Demikian pula sebaliknya. Risiko 

ini nantinya akan menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. 

5. Balas Jasa 

Akibat adanya pemberian kredit sudah dipastikan bank akan 

mengharapkan pendapatan dari pemberiannya. Pendapatan ini sering 

disebut sebagai bunga. Selain dari bunga, pendapatan yang lainnya yaitu 

berupa biaya administrasi, provisi dan komisi. Hal inilah yang menjadi 

keuntungan bagi bank. 

 

2.11.4  Tujuan Kredit 
Segala aktivitas yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Begitu 

pula halnya dengan aktivitas perbankan berupa pemberian  kredit. Kredit 

merupakan suatu produk perbankan dimana didalamnya terdapat suatu tujuan. 

Thomas Suyatno (1997:15) menerangkan bahwa kredit perbankan memiliki 

tujuan, diantaranya : 

“1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan 

2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapt menjalankan 
fungsinya 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin 
dan dapat memperluas usahanya”. 

 
 

Dalam uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan kredit ini diberikan untuk 

membantu program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Karena 

dengan adanya pinjaman berupa kredit, para pengusaha khususnya dapat 

melakukan perluasan usahanya, sehingga   dampaknya akan terjadi pemerataan 

pendapatan yang nantinya akan menumbuhkembangkan pembangunan. Selain itu 

juga tujuan kredit dapat meningkatkan aktivitas perusahaan. Maksudnya bahwa 

dengan adanya pinjaman kredit, perusahaan mendapatkan kucuran dana segar dari 



pihak perbankan yang nantinya dana ini akan digunakan untuk meningkatkan 

aktivitas operasi perusahaan. Yang terakhir dari tujuan kredit yaitu dengan adanya 

kredit perusahaan dapat mengembangkan produksinya sehingga tercapai 

pendapatan bagi perusahaan yang akan berakibat terhadap kelangsungan 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

Agar tujuan kredit ini dapat tercapai dan tepat sasaran maka perlu adanya 

pengendalian internal yang baik dan efektif dalam pemberian kreditnya, yaitu 

harus meliputi adanya : 

1. Pemberian kredit sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan prosedur 

sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bank. 

2. Adanya keamanan kredit 

3. Adanya keuntungan bank dalam bentuk bunga 

4. Penggunaan kredit sesuai dengan rencana semula yang bersifat produktif 

bukan konsumtif 

5. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang 

diprioritaskan dan bersifat produktif 

6. Tingkat kolektibilitas harus cukup tinggi 

7. Pengembangan kredit sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. 

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa dengan adanya prinsip dan prosedur 

yang telah ditetapkan maka akan tercipta suatu pengendalian internal yang baik, 

dan nantinya akan berpengaruh terhadap keamanan kredit yang diberikan.  

Selain itu juga bank harus hati-hati dalam memberikan kreditnya karena 

pemberian kredit harus mengacu pada tujuan kredit yaitu menyukseskan program 

pemerintah dalam hal ekonomi dan pembangunan sehingga bank harus memilah-

milah pemohon kredit, akan digunakan untuk apa kredit itu nantinya. Bank harus 

memprioritaskan pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersifat untuk 

kegiatan produktif bukan untuk konsumtif  

 

2.11.5  Jenis-Jenis Kredit 
Beragam jenis kegiatan usahanya maka akan beragam juga jenis kreditnya 

karena hal ini disesuaikan akan kebutuhan masing-masing. Dalam praktiknya 



kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan 

pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit 

oleh bank dikelompokan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai 

segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu 

mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. 

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari 

berbagai segi adalah : 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaan adalah untuk mengetahui 

kegunaan dari dana tersebut. Apakah digunakan untuk kegiatan utama atau 

hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan maka terdapat 

dua jenis kredit yaitu : 

a) Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha 

atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya 

untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan 

kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 

b)   Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan 

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya–biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit 

modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit 

investasi yang sudah ada. 

 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

 Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah 

bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. 

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah : 

a) Kredit Produktif 



Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan 

sesuatu baik berupa barang maupun jasa. 

b) Kredit Konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai 

secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa 

yang dihasilkan. Karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh 

seorang atau badan usaha. 

c) Kredit Perdagangan 

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan 

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 

tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. 

 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya jasa pemberian kredit 

mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit 

ini adalah : 

a) Kredit Jangka Pendek 

Kredit ini 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 kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 

tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa 

bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka 

panjang. 

c) Kredit Jangka Panjang 



Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu 

diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk 

investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif. Seperti kredit perumahan. 

 

 

4. Dilihat dari segi jaminan 

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu 

fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat 

berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari 

segi jaminan adalah : 

a) Kredit dengan Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. 

Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 

berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi 

senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. 

b) Kredit Tanpa Jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta 

loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang 

bersangkutan. 

 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

Setiap sector usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena 

itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari 

sektor usaha sebagai berikut : 

a) Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa 

jangka pendek atau jangka panjang. 



b) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu 

yang relative pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit 

jangka panjang seperti kambing atau sapi. 

c) Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik 

untuk industri kecil, menengah atau besar. 

d) Kredit Pertambangan yaitu, jenis kredit untuk usaha tambang yang 

dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, 

minyak atau tambang timah. 

e) Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa 

kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar. 

f) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti 

dosen, dokter atau pengacara. 

g) Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

h) Dan sektor-sektor usaha lainnya. 

 

2.12 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 
Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan 

tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. 

Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara 

mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, 

maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam 

pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit 

yang benar. 

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu 

dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P 

memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut 

dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan 

analisisnya lebih luas dari 5C 



Prinsip-prinsip pemberian kredit 5C menurut Kasmir ( 2000: 91 ) dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Character 

Pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon 

debitur. Tujuan dilakukan analisis karakter ini adalah untuk memberikan 

keyakinan pihak bank akan calon debiturnya bahwa debitur akan benar-

benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang debitur, 

misalkan latar belakang pekerjaannya maupun yang bersifat pribadi. Yang 

bersifat pribadi contohnya : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, 

keadaan keluarga, hobi dan. karakter merupakan ukuran untuk menilai 

“kemauan” nasabah dalam melakukan pembayaran kreditnya. Bagi 

nasabah yang baik, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat 

melunasi pembayaran kreditnya. 

2. Capacity ( Capability) 

Analisis yang berikutnya yaitu melihat capacity nasabah. capacity ini 

ditujukan untuk dapat melihat kemampuan calon nasabah dalah membayar 

kredit yang dihubingkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta 

kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat 

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin 

banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya 

untuk membayar kredit 

3. Capital 

Biasanya bank tidak bersedia membiayai suatu usaha 100% artinya setiap 

nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan 

dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital 

adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki 

nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diajukan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi 



suatu masalah, maka jaminan yang dititipkannya akan dapat dipergunakan 

secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari 

risiko kerugian. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang 

dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam 

kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit 

untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi 

diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa 

yang akan datang. 

 Sedangkan penilaian dengan 7P menurut Kasmir (2000: 92) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, 

emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu 

masalah. Personality hampir sama dengan character 5C. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu 

dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit 

untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha 

yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalah mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan 

produktif atau untuk tujuan perdagangan 

 

 



4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang 

dibiayainya tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan 

tetapi juga nasabah. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang 

telah diambil atau dari sumber mana saja dan untuk pengembalian kredit 

yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka 

akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat 

ditutupi oleh sektor lainnya. 

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau 

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya dari bank. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank 

namun melalui suatu perlindungan dapat berupa jaminan barang atau 

orang atau jaminan asuransi. 

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P,harus juga diikutsertakan prinsip 3R 

seperti yang dikemukakan oleh H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti 

(2003;89) Konsep lain yang menyangkut persyaratan pemberian kredit ialah apa 

yang disebut dengan 3R yaitu : 

1. Return ( Hasil yang dicapai ) 

Return dimaksudkan sebagai penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh 

perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Return disini 

juga dapat diartikan sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank apabila 

memberikan kredit kepada pemohon. 

2. Repayment ( Pembayaran kembali ) 



Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit 

dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan 

membayar kembali, dan apakah kredit harus diangsur, dicicil, atau dilunasi 

sekaligus diakhir periode. 

3. Risk Bearing Ability ( Kemampuan untuk menanggung risiko ) 

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana 

perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan 

andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 

 Prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, 

terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit 

dengan studi kelayakan menurut Kasmir (2000:94) adalah sebagai berikut : 

1. Aspek Hukum 

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-

dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte 

notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya. 

2. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa 

yang akan datang. 

3. Aspek Keuangan 

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam 

membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa 

besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. 

Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

4. Aspek Operasi/Teknis 

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan 

kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana 

yang dimilikinya. 

5. Aspek Manajemen 

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. 

 



6. Aspek Ekonomi/Sosial 

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang 

ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, 

apakah lebih benefit atau cost atau sebaliknya. 

7. Aspek AMDAL 

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul 

dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap 

dampak tersebut. 

 

2.13 Jaminan Kredit 
Di dalam aktivitas perkreditan pasti mengandung suatu tingkat kerugian. 

Risiko ini dapat terjadi akibat adanya musibah misalkan saja bencana alam. Tetapi 

ada risiko yang paling besar yang harus diantisipasi yaitu apabila nasabah yang 

mampu tidak membayar pengembalian kredit. Ini dapat berakibat buruk bagi 

perbankan sendiri karena apabila hal ini sampai terjadi bisa jadi kredit tidak dapat 

tertagih atau sering dikatakan sebagai kredit macet. 

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi atau 

diantisipasi dengan adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Jaminan 

ini fungsinya untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan yang 

melebihi nilai kreditnya maka dapat dikatakan bank tidak dalam kesulitan yang 

besar karena apabila kreditnya macet maka bank dapat menjual jaminan tersebut 

kepada pihak ketiga. Jaminan ini juga dapat melindungi bank dari nasabah yang 

nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikitnya nasabah yang sebenarnya mampu 

membayar tetapi enggan untuk membayarnya. Setidaknya dengan adanya jaminan 

membuat nasabah terikat dengan bank sehingga nasabah dapat segera melunasi 

utang-utangnya. Dalam pemberian kredit bisa saja tanpa dengan adanya jaminan 

tetapi untuk kegiatan seperti ini diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang 

matang, misalnya untuk jumlah yang kecil atau kredit sosial. 

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur 

adalah sebagai berikut : 

 



a. Jaminan dengan barang-barang seperti : 

- Tanah 

- Bangunan 

- Kendaraan bermotor 

- Mesin-mesin/ peralatan 

- Barang dagangan 

- Tanaman/kebun/sawah 

- Dan barang-barang berharga lainnya. 

b. Jaminan surat berharga seperti 

- Sertifikat saham 

- Sertifikat obligasi 

- Sertifikat tanah 

- Sertifikat deposito 

- Promes 

- Wesel 

- Dan surat berharga lainnya. 

c. Jaminan orang atau perusahaan 

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank 

terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet 

maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang 

diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya. 

d. Jaminan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak 

asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung 

dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak 

asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut. 

Negara-negara maju seringkali jaminan kredit diberikan bukan dalam bentuk 

barang atau surat-surat berharga, biasanya kredit ini diberikan karena kredibilitas 

perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang 

memang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit 

tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan dengan penilaian 



terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-

pengusaha ekonomi lemah. 

 

2.14 Prosedur Pemberian Kredit 
Sebelum debitur memperoleh kredit, terlebih dahulu harus melalui tahap-

tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen 

yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan 

kredit dikucurkan. Tahap-tahapan ini biasa disebut sebagai prosedur pemberian 

kredit. Penggunaan prosedur ini dimaksudkan untuk memastikan apakah kredit 

diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan kredit, tahap-demi tahap di 

analisis dan dipelajari kemudian dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila 

dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta 

tambahan dokumen kepada calon debitur. 

Prosedur pemberian kredit dalam dunia perbankan pada umumnya tidak jauh 

beda, yang membedakan hanya dalam persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian 

yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam 

praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara 

pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian 

dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. 

Adapun prosedur pemberian kredit dimulai dari tahap permohonan kredit. 

Tahap permohonan kredit menurut H. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti 

(2003;89) sebagai berikut : 

a. Persiapan Kredit 

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui 

informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang 

baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan. 

Biasanya pada tahap ini dilakukan wawancara. Informasi umum pada tahap ini 

biasanya  memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan kredit serta 

syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit. Sedangkan dari pihak debitur 

harus memberikan informasi-informasi secara garis besar tentang keadaan 



usaha calon debitur, surat-surat esensial perusahaan, jaminan, serta surat-surat 

lainnya yang berharga. 

b. Tahap Analisis Kredit 

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha 

atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek 

sebagai berikut : 

- Aspek Managemen dan Organisasi 

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang berjiwa 

wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya. 

Struktur organisasinyapun hendaknya cukup jelas dan efisien. 

- Aspek Pemasaran 

Barang dan atau jasa yang dihasilkannya atau diperdagangkannya harus 

mempunyai prospek pemasaran yang baik. 

- Aspek Teknis 

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya 

serta proses produksinya hendaknya efektif dan efisien. 

- Aspek Keuangan 

Dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari 

perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik 

untuk pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu yang 

wajar bahkan perusahaan harus mendapat laba yang wajar agar dapat 

berkembang terus. 

- Aspek Yuridis 

Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur, 

lengkapnya surat-surat izin dan surat-surat bukti jaminan yang diperlukan. 

- Aspek Sosial Ekonomi 

Usaha-usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya 

dapat menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat 

mungkin tidak merusak atau mengganggu keadaan lingkungan hidup. 

 



c. Tahap Keputusan Kredit 

 Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus 

kredit baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut 

memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau 

tidak. 

d. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi  

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta 

bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit  dari calon 

peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, photo copy izin usaha dan 

tempat usaha, photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti 

pembayaran pajak tahun terakhir (untuk kredit yang melebihi Rp.10 juta) dan 

sebagainya, maka kedua belah pihak menanda-tangani perjanjian kredit serta 

syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya. Pada 

banyak bank, perjanjian kredit juga dilampiri oleh Promes (surat janji 

membayar) atau aksep yang harus ditanda-tangani oleh debitur. 

Penandatanganan perjanjian kredit dan lampiran-lampirannya bias 

dilaksanakan secara bawah tangan atau notariil. 

e. Tahap Supervisi 

Supervisi kredit pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah 

diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau dan mengikuti jalannya 

perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan 

saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik 

sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan 

baik pula. 

 

2.14.1  Prosedur Penyelesaian Kredit Macet 
 Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu 

lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 

faktor yaitu : 

a) Dari Pihak Perbankan 



Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek 

kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan 

perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang 

seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu 

kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan 

pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak 

obyektif. 

b) Dari Pihak Nasabah 

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal 

yaitu : 

- Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak membayar 

kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan 

sendirinya macet. 

- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk 

membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayainya 

terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran. 

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelelamatan, 

sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan 

dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah 

angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan 

bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. 

Penyelamatan terhadap kredit macet menurut Kasmir (2000:103) ada 

beberapa metode diantaranya : 

1. Rescheduling 

Yaitu dengan cara : 

a. Memeperpanjang jangka waktu kredit 

Dalam hal ini debitur diberikan kelonggaran waktu dalam masalah 

pembayaran kredit. Misalkan yang tadinya jangka watunya 6 bulan 

menjadi 1 tahun. Sehingga dengan kelonggaran tersebut debitur dapat 

berusaha lagi dalam membayar kreditnya. 

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran 



Memperpanjang angsuran metodenya hampir sama dengan 

memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu 

angsuran kreditnya diperpanjang. Misalkan yang tadinya jangka waktu 

angsuran kreditnya 36 kali menjadi 50 kali. Dengan metode ini tentu 

saja jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan 

jumlah angsuran. 

2. Reconditioning 

Penggunaan metode ini yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan 

yang ada seperti : 

a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok 

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. 

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, 

sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. 

c. Penurunan suku bunga 

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban 

nasabah. tetapi penurunan suku bunga ini diberikan menurut kebijakan 

dari bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga ini akan 

mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil sehingga 

diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. 

d. Pembebasan bunga 

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan 

pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit 

tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk 

membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 

3. Restructuring 

Metode ini digunakan dengan cara : 

a. Menambah jumlah kredit 

b. Menambah Equity yaitu  dengan menyetor uang tunai atau tambahan 

dari pemilik 

4. Kombinasi 

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diuraikan di atas.  



5. Penyitaan Jaminan 

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-

benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk 

membayar semua hutang-hutangnya.  

 

2.15 Kredit Investasi 
Salah satu jenis 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. 

Menurut Thomas Suyatno dan kawan-kawan mengemukakan kredit 

investasi sebagai berikut : 

 “ Kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh 

suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau 

penanaman modal”. 

 

Yang dimaksud penanaman modal disini adalah untuk pembelian barang-

barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/ modernisasi maupun 

ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, 

pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan 

produktivitas. 

 Ketentuan-ketentuan pokok mengenai kredit investasi selalu disesuaikan 

dengan program pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha dengan kesempatan 



kerja yang besar atau usaha padat tenaga. Menurut Thomas Suyatno (1993;29), 

ketentuan-ketentuan tersebut antara lain : 

1. Jangka Waktu Kredit 

- Jangka waktu kredit investasi didasarkan pada kemampuan membayar 

kembali proyek yang dibiayai sebagaimana tercermin dari proyeksi arus 

dana yang bersangkutan. Untuk bank-bank umum, penentuan jangka 

waktu tersebut lamanya 10 tahun, termasuk masa tenggang waktu 4 tahun. 

Sedangkan untuk Bank Pembangunan Indonesia, jangka waktu tersebut 

lamanya 15 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun 

- Jangka waktu kredit investasi dihitung sejak tanggal perjanjian kredit 

ditandatangani oleh pihak bank dan nasabah. 

 

2. Golongan Kredit Investasi 

       Kredit investasi dibagi dalam empat golongan, yaitu : 

a. Golongan I       :Jumlah kreditnya sampai dengan Rp. 75.000.000 

b. Golongan II :Jumlah kreditnya Rp. 75.000.000 sampai dengan Rp. 

200.000.000 

c. Golongan III :Jumlah kreditnya Rp. 200.000.000 sampai dengan  Rp. 

500.000.000 

d. Golongan IV   : Jumlah kreditnya lebih dari Rp. 500.000.000 

3. Pembayaran Sendiri 

Setiap pemohon kredit investasi harus membiayai sebagian dari biaya 

investasi dengan pembiayaan sendiri yaitu sebagai berikut : 

 

Golongan 

Pembiayaan sendiri pemohon 

kredit terhadap biaya investasi 

sekurang-kurannya 

Jumlah kredit investasi 

terhadap biaya investasi 

setinggi-tingginya 

Prioritas s.d III 25 % 75 % 

Prioritas IV 35 % 65 % 

Non prioritas I s.d IV 50 % 50 % 

 



4. Suku Bunga Kredit Investasi 

 Suku bunga investasi ditetapkan sebagai berikut : 

Golongan Suku bunga 

I 10.5 % setahun 

II 12 % setahun 

III dan IV  13,5 % setahun 

 

- Biaya kredit investasi diperhitungkan setiap triwulan secara tunggal (tidak 

berbunga-bunga) dalam triwulan tersebut dibayar pada akhir triwulan 

berakhir. 

- Apabila dalam masa tenggang ditetapkan penangguhan pembayaran 

bunga, maka bunga yang timbul selama masa tenggang tersebut 

dikapitalisasi/ ditambahkan ke dalam hutang pokok. 

- Untuk kelambatan atau tunggakan pembayaran bunga maupun angsuran 

dikenakan penalty sebesar 3 % setahun dari jumlah yang tertunggak 

disamping suku bunga yang berlaku. 

 

5. Jaminan 

 Jaminan kredit investasi terdiri dari jaminan pokok dan jaminan tambahan. 

Jaminan pokok adalah proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit investasi. 

Besarnya jaminan tambahan ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. 

 

2.16 Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan Dengan 

Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit 

Investasi 
Pengendalian internal merupakan salah satu fungsi sistem informasi akuntansi  

begitu pula halnya dengan pengendalian internal pemberian kredit investasi 

perbankan merupakan salah satu fungsi sistem informasi akuntansi perkreditan. 

sistem informasi akuntansi perkreditan, digunakan untuk dapat menghasilkan 

informasi mengenai kredit. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini akan 



digunakan oleh pihak bank untuk melakukan pengendalian dalam pemberian 

kredit khususnya kredit investasi. 

Pengendalian kredit investasi perbankan dimulai pada saat permohonan kredit 

sampai dengan kredit itu dilunasi. Hal ini dimaksudkan agar pada saat bank 

memberikan kredit pada nasabahnya diharapkan kecil kemungkinan terjadinya 

kredit macet. 

Maka dari itu supaya tidak terjadinya kredit macet dalam tubuh perbankan, 

pihak bank perlu menyusun suatu sistem informasi dan sistem pengendalian 

internal kredit yang baik dan keduanya harus saling berhubungan dan bekerjasama 

satu dengan yang lainnya. 

 Menurut Suhardjono (2003;81) menjelaskan sebagai berikut : 

“Sistem pengendalian internal kredit harus dapat mendorong 
terciptanya operasi yang efektif dan efisien, sistem informasi atau 
pelaporan keuangan yang handal dan pemenuhan perundangan, 
peraturan serta kebijakan Bank”. 
 
 

 Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian 

internal kredit harus mampu mendorong dan menciptakan operasi yang efektif dan 

efisien bagi bank, selain itu juga harus dapat menciptakan sistem informasi atau 

pelaporan keuangan yang handal dan pemenuhan perundangan, dan peraturan 

serta kebijakan bank. 

 Jadi didalam perbankan, sistem informasi akuntansi perkreditan sangat 

diperlukan untuk meningkatkan pengendalian internal pemberian kredit 

khususnya kredit investasi dikarenakan pemberian kredit investasi jumlahnya 

sangat besar dan waktu pengembaliannya cukup lama sehingga rawan terjadinya 

kredit macet. 

 Dengan adanya sistem informasi akuntansi perkreditan dan pengendalian 

internal pemberian kredit khususnya kredit investasi, diharapkan bank mampu 

untuk melaksanakan operasi pemberian kreditnya sesuai dengan prosedur dan 

aturan yang berlaku di bank. Sehingga nantinya akan tercipta suatu pengendalian 

internal. Pengendalian internal ini juga diharapkan dapat menjaga dan 

mengamankan kredit bank serta seluruh harta bank. 


