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ABSTRACTS 

Bank serves as an intermediary, one of the tools that support this function is credit. There 
are variouskinds of credit. One of them is credit construction, the credit that is used to 
finance infrastructure projects. 
Lampung has a lot of infrastructure development plans that result in increasing amount of 
construction loans, in which PT.Bank Lampung requires a system that supports the needs of 
this credit. 
This study was to evaluate whether the use of accounting information systems are in 
accordane with the exiting theory. The method of this research is description analytical 
qualitative methods with analytical case study 
The results show in PT.Bank Lampung, accounting information systems of construction loan 
is not following the hole theory, for example not historical data for the analis, the structure 
of organizationfor loans have a low independent  
 
 
Keywords:  , ,Accounting information systems, Accounting information systems for 

construction loans,Custruction Loans 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perbankan merupakan salah satu unsur pengembangan perekonomian suatu negara. 

Berdasarkan definisi bank di Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1, 

bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat 

(intermediasi). Perbankan melaksanakan fungsi intermediasinya dengan cara menerima 

simpanan dana pihak ketiga dan menyalurkannya melalui kredit kepada nasabah yang 

membutuhkan dana. Dapat dikatakan kegiatan operasi utama perbankan di Indonesia 

adalah pemberian kredit. 

Seiring dengan perkembangan penyaluran kredit yang terus meningkat yang 

berdampak pada perkembangan permodalan bank-bank umum. Pada kenyataannya 

kondisi ekonomi tidak selalu baik, bahkan cenderung naik turun. Pada saat kondisi 

ekonomi sedang turun bank lebih memilih menyalurkan kredit modal kerja. Semakin 

banyak bank menyalurkan kredit ini maka semakin banyak pendapatan bunga yang akan 

diperoleh. Ketika pendapatan yang diterima meningkat yang nantinya dapat 

mempengaruhi jumlah laba, baik dividen dan laba ditahan. Hal ini tentu saja 

meningkatkan pertumbuhan modal dan akhirnya dapat meningkatkan sumber dana untuk 

menyalurkan kreditnya. 

Dengan pernyataan di atas kita tahu bahwa pendapatan terbesar dalam bank yang 

dapat mempengaruhi modal adalah pendapatan bunga dari penyaluran kredit. 

Peningkatan penyaluran kredit maka perolehan pendapatan bunga meningkat, 
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meningkatnya perolehan pendapatan ini dapat menutupi seluruh beban termasuk NPL. 

Setelah pendapatan dikurangi beban dan NPL baru didapat laba, peningkatan laba ini 

akan mempengaruhi pertumbuhan modal. Penyaluran kredit memberikan pemasukan 

yang sangat besar maka masing-masing bank dalam membuat kebijakan penyaluran 

kredit berbeda-beda. Dengan tujuan menambah jumlah modal, walaupun ada pendapatan 

bank yang diperoleh selain dari bunga misalnya : biaya administrasi tabungan dan jasa 

transfer. 

Jika kondisi dalam suatu bank terjadi peningkatan penyaluran kredit maka NPL akan 

meningkat yang tidak diikuti dengan peningkatan perolehan pendapatan. Hal ini 

menyebabkan modal berkurang maka sumber dana yang akan disalurkan kembali kepada 

masyarakat akan berkurang. Tetapi jika kondisi sebaliknya di mana jumlah dari 

penyaluran kreditnya mengalami penurunan maka pendapatan menurun dan NPL pun 

mengalami penurunan. Perkembangan modal bank menurun hal ini akan mempengaruhi 

jumlah sumber dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat, selain itu bank 

tidak dapat memberikan dana segar kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan 

dengan lancar karena terbatasnya dana segar. 

Meningkatnya jumlah penyaluran kredit akan menyebabkan meningkatnya NPL 

yang juga disertai meningkatnya beban, hal ini tentu saja akan mempengaruhi 

pertumbuhan modal. Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPL yang 

mempengaruhi perkembangan modal. Modal bersih bank mencerminkan jumlah dana 

yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat. 

Dengan adanya persoalan di atas maka bank selalu memperhitungkan berapa yang 

akan diterima lalu disesuaikan dengan berapa yang harus dikeluarkan, hal ini tentu saja 
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bertujuan agar pertumbuhan modal tidak menurun. Meningkatnya NPL akan mengurangi 

jumlah modal bank, karena pendapatan yang diterima bank digunakan untuk menutupi 

NPL yang tinggi. Selain itu meningkatnya NPL akan mempengaruhi bank dalam 

menyalurkan kreditnya pada periode berikutnya. Kondisi seperti ini akan mengurangi 

perkembangan dividen dan laba ditahan atau modal. 

Setiap bank tentu ingin meningkatkan pendapatan yang tinggi agar dapat 

menjalankan kegiatan operasional bank. Untuk itu bank dalam menyalurkan kreditnya 

selalu memberikan penilaian atas kreditnya. Adapun penilaiannya seperti 5C dan 7P ini 

semua ditujukan agar dalam penyaluran kredit pihak bank dapat memperkirakan bunga 

yang diperoleh sehingga meningkatkan laba operasional bank. 

Dengan adanya penilaian di atas maka pihak bank tahu kualitas dari pihak debitur 

yang akan mengambil kredit. Apabila dari penilaian tersebut di atas tidak dipenuhi satu 

saja oleh debitur maka bank akan melihat kualitas kredit yang akan diberikan. Kualitas 

kredit dapat menggambarkan perolehan bunga yang diterima bank dan risiko terhadap 

NPL. Untuk itu bank tidak asal meningkatkan jumlah dan tingkat suku bunga penyaluran 

kreditnya. Untuk menghindarkan risiko NPL yang tinggi dari penyaluran kredit yang 

tidak efisien. Dalam hal ini perlu untuk mempertimbangkan alokasi dana yang efisien. 

Seperti penyaluran kredit yang bisa memberikan return yang tinggi di mana tingkat NPL 

tidak terlalu tinggi. Pengalokasian dana yang tepat sangat mempengaruhi jumlah modal 

bank. 

Dengan perkembangnya teknologi informasi suatu media diharapkan dapat 

menyajikan dan memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat agar 

mempermudah yang membutuhkan informasi. Antara lain adalah analis kredit yang 
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membutuhkan media untuk menyajikan seluruh informasi maupun proses pemberian 

kredit secara cepat, tepat dan akurat dengan bantuan komputerisasi. Misalnya, dalam 

transaksi kredit khususnya pengunaan teknologi informasi penyaluran kredit akan 

memberikan kemudahan pemberian kredit bagi analis kredit maupun komite kredit, 

dikarenakan dari proses awal permohonan kredit sampai dengan pencairan dan 

pengawasannya telah diatur agar memudahkan para pengguna data informasi untuk 

memahami informasi yang disajikan baik bagi pihak debitur maupun pihak bank selaku 

pemberi kredit.  

Dengan sistem akuntansi informasi perkreditan ini, diharapkan penyajian data 

informasi akuntansi yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, efisien dan memudahkan 

para penggunanya khususnya para analis kredit, komite kredit dan akuntan untuk 

memahami informasi yang dihasilkan. 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada perkreditan juga mempunyai peran penting 

untuk mengurangi kemungkinan kredit bermasalah.Bank melaksanakan verifikasi 

terhadpa akurasi dan kelengkapan dari transaksi pemberian kredit dan melaksanakan 

prosedur otorisasi pemberian kredit sesuai dengan kebijakan pekreditan yang ada di 

PT.Bank Lampung. 

 Contoh kasus pemberian kredit yang mengutip dari website Suara Merdeka (13 

Maret 2014) yang menyatakan bahwa adanya penyalahgunaan prosedur dalam 

pemberian kredit dan penyalahgunaan fasilitas kredit. Dalam kasus ini, PT. Bank Jawa 

Barat dan Banten (BJB) cabang Tangerang mengucurkan kredit ke PT.Primer 

Agroindustri Makmur (PT.PAM) sebesar 14 juta USD untuk fasilitas kredit modal kerja 

pengembangan bisnis Crude Palm Oil (CPO) dengan kerugiaan negara sebesar 9 juta 
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USD. Dalam penyelidikan Kejaksaan Agung menetapkan enam orang sebagai tersangka 

dimana tidak hanya bagian dari debitur (Direktur Utama PT.PAM) akan tetapi beberapa 

orang internal di bagian kredit PT.Bank Jawa Barat juga ditetapkan sebagai tersangka. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pada pemberian 

kredit merupakan salah satu hal yang terpenting dalam menjalankan operasional bank, 

sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemberian Kredit Kontruksi di PT.Bank 

Lampung.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukan diatas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahannya, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada pemberian kredit 

konstruksi di PT.Bank Lampung? 

2. Kekuatan dan kelemahan dari sistem pengendalian internal atas siklus pemberian 

kredit konstruksi di PT.Bank Lampung? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar peneliti dapat lebih terarah maka ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas hanya 

pada : 

1. Kredit Modal Kerja Konstruksi di PT.Bank Lampung. 

2. Meliputi sistem informasi akuntansi pada siklus pengajuan, pemberian dan pelunasan 

kredit. 

3. Siklus yang ditelusuri tidak memasukan unsure restrukturisasi kredit 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan yang 

ingin dicapai penulis dalam skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Menganalisis pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada pemberian kredit oleh 

PT.Bank Lampung 

2. Melihat kekuatan dan kelemahan dari sistem pengendalian internal atas siklus 

pemberian kredit konstruksi di PT.Bank Lampung 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT.Bank Lampung 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam 

rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberian kredit 

2. Bagi Penulis 
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Hasil penelitian dapat memperluas wawasan tentang sistem informasi akuntansi 

mengenai pemberian kredit. 

3. Bagi Akademisi 

Sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lainnya yang berkaitan 

dengan masalah ini.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara sistematis. 

Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebalumnya merupakan pedoman untuk 

bab-bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menguraikan tetang tinjauan pustaka yang memuat landasan dan kerangka 

teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan kerangka 

pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang waktu, dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data atau analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, 

struktur organisai dan uraian organisasi serta sistem informasi akuntansi pada siklus 

pengajuan dan pemberian kredit di PT.Bank Lampung. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup suatu laporan yang berisikan kesimpulan yang diambil 

dari hasil analisi dan pembahasan serta saran untuk dijadikan masukan dan sumbangan 

pemikiran yang berguna bagi PT.Bank Lampung.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Perbankan 

Perbankan adalah sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa 

menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan 

kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Warjiyo (2004) 

menyatakan perbankan adalah kumpulan dari lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan bank melaksanakan fungsinya dengan 

baik. 

Menurut Warjiyo (2004) fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi 

dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah 

peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, 

yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter 
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dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Booklet perbankan Indonesia :2007)  

 

2.1.2 Bank 

Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah 

“lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang”, dan pengertian bank menurut UU No. 7 tahun 1992 

tentang perbankan, yaitu : bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Untuk memelihara kesinambungan Pembangunan Nasional guna 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD ’45, pelaksanaan 

pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan, bank juga mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :  

a. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri ataupun untuk kepentingan dan 

atas perintah nasabahnya. 

c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. 

d. Menempatkan, meminjam, atau meminjamkan dana kepada bank lain. 
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e. Menerima pembayaran dari tagihan atas dasar surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan UU dan Peraturan yang berlaku.  

Menurut Kasmir (2002) , bank berdasarkan fungsinya digolongkan ke dalam 3 jenis, Yaitu  

a. Bank Sentral 

Bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan 

dunia keuangan di suatu negara. 

b. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.  

c. Bank Perkreditan Rakyat  

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.  

 

2.1.3 Kredit 

Kredit berasal dari kata credere atau credium. Credere dari bahasa Yunani yang 

berarti kepercayaan, sementara credium dari bahasa latin yang berarti kepercayaan akan 

kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa setiap kegiatan pengkreditan harus 

dilandasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau 

sebaliknya tidak ada calon nasabah yang menyepakati kredit, sebab pemberian kredit oleh 
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bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan 

usaha.(Taswan,2005:12) 

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU 

No.14 tahun 1992) yang menyebutkan bahwa : 

“Penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi 

hasil yang telah ditetapkan.” 

Menurut Taswan (2005:196) berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan 

bahwa dalam aktivitas perkreditan terdapat beberapa unsur : 

1. Waktu 

2. Risiko 

3. Pendapatan 

4. Penyerahan 

5. Kepercayaan 

6. Persetujuan 

Dalam kredit ada petunjuk jarak (waktu) antara penyerahan dengan pelunasan, 

karena itu selama waktu tersebut terdapat resiko. Namun juga perlu diketahui bahwa selain 

resiko, kredit juga menimbulkan pendapatan. Pendapatan kredit dapat berupa bunga atau 

pendapatan bagi hasil (tergantung sistem di bank yang bersangkutan). 

Semuanya tersebut dapat terjadi apabila didahului oleh penyerahan nilai ekonomi 

kepada pihak lain untuk mengelola uang bank atas dasar kepercayaan yang diwujudkan 

dalam bentuk akad kredit (kesepakatan atau persetujuan kredit). 
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2.1.4 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Kredit 

2.1.4.1 Tujuan Kredit 

Perbankan menggunakan kredit sebagai alat penyaluran dana kepada pihak yang 

membutuhkan dana, adapun diantaranya tujuan kredit: 

1. Mendapatkan Keuntungan 

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biuaya administrasi 

kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

2. Membantu Usaha Nasabah 

Dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak deebitur dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

3. Membantu Kesejahteraan Nasabah 

Kredit konsumtif yang digunakan debitur guna untuk memenuhi kebutuhan diri 

mereka sebagai makhluk sosial. 

4. Membantu Pemerintah 

Dengan semakin banyak kredit yang disalurkan dapat meningkatan pembangunan di 

berbagai sektor. 

 

2.1.4.2 Fungsi Kredit 

Adapun fungsi-fungsi kredit dalam garis besarnya, antara lain: 

1. Kredit meningkatkan daya guna dari uang dan barang 

2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

3. Merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi 
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4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat 

5. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasionbal 

6. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional 

 

2.1.4.3 Manfaat Kredit 

Kredit juga memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Debitur 

Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi 

2. Bagi Bank 

Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur. Dengan adanya 

bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan peningkatan perolehan 

laba. Dengan pemebrian kredit akan membantu dalam memasarkan 

3. Bagi Pemerintah 

Meningkatkan perekonomian dengan adanya peningkatan usaha dari para debitur 

4. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat yang 

mendapatkan pemberian kredit. 

Menurut Taswan (2005:196) jenis-jenis kredit yang dilihat dari bentuk, kegunaan 

dan jangka waktu yaitu : 

1. Berdasarkan bentuk 

a. Kredit rekening koran adalah kredit yang debiturnya diberi hak untuk menarik 

dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan 
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bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dan 

perhitungan bunganya disesuaikan nilai outstanding credit. 

b. Installment loan adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dibayar secara 

teratur menurut jadwal selama masa berlangsungnya kredit 

2. Berdasarkan kegunaan 

a. Kredit modal kerja adalah kredit yang mempunyai tujuan untuk membiayai 

modal kerja usaha. 

b. Kredit investasi adalah kredit untuk membiayai investasi suatu usaha. 

c. Kredit konsumsi adalah kredit untuk keperluan konsumsi, sering disebut juga 

personal loan. 

3. Berdasarkan jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktunya maksimum satu tahun. 

b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antar satu sampai 

dengan tiga tahun. 

c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya melebihi tiga tahun. 

Misalnya kredit perumahan. 

 

2.1.5 Pemberian Kredit 

Menurut UU Pokok Perbankan no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 pasal 8 ayat 2 : “Bank Umum wajib memiliki 

dan menerapkan pedoman perkreditan”. Pedoman perkreditan bank ini umumnya dalam 

bentuk tertulis dan bersifat rahasia intern bank yang lazim disebut dengan Kebijakan 

Perkreditan Bank. Kebijakan Perkreditan inilah yang merupakan pedoman bagi setiap 
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pegawai dan pejabat di bagian perkreditan dalam menghasilkan suatu keputusan kredit. 

Kebijakan Perkreditan Bank di setiap bank umumnya berbeda-beda yang disesuaikan 

dengan kondisi yang ada didalam bank tersebut. Namun sekurang-kurangnya, pedoman  

kebijaksanaan perkreditan memuat dan mengatur hal-hal pokok seperti (Booklet Perbankan 

Indonesia 2007) :  

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan  

2. Organisasi dan manajemen perkreditan  

3. Kebijaksanaan persetujuan kredit  

4. Dokumentasi dan administrasi kredit  

5. Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah  

Sebelum sebuah kredit diberikan, hendaknya setiap keputusan tersebut telah melalui 

proses tahapan kredit yang sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan ditambah 

dengan adanya prinsip Know Your Customer (Prinsip 5 C dan 7 P). Adapun Penjelasan dari 

Prinsip 5 C itu adalah menurut Firdaus (2004): 

1. Character (Watak atau Kepribadian)  

Watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan 

terpenting dalam pemberian kredit. Calon peminjam harus termasuk orang yang 

bertingkah laku baik, reputasi baik, memegang teguh janjinya, selalu berusaha 

dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah disepakati. Aspek 

yang dianalisa adalah aspek hukum dan aspek manajemen.  

2. Capacity (kemampuan) 

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan 

menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini yang menentukan besar 
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kecilnya pendapatan suatu perusahaan di masa mendatang yang mampu 

menjamin kelancaran pembayaran kredit. Aspek yang dianalisa adalah aspek 

manajemen dan aspek teknik. 

3. Capital (modal) 

Azas ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang 

telah dimiliki oleh calon peminjam. Azas ini mengukur tingkat likuiditas modal 

yang sudah ada. Aspek yang dianalisa adalah aspek keuangan dan aspek hukum 

(permodalan).  

4. Condition of economy (kondisi perekonomian) 

Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang 

berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana 

prospeknya di masa mendatang. Aspek yang dianalisa adalah Aspek pemasaran, 

dan aspek Sosekdal.  

5. Collateral (jaminan) 

Jaminan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat 

sebagai agunan andai kata terjadi ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan 

hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Faktor ini memiliki 2 fungsi,yaitu 

untuk pembayaran hutang seandainya debitur wanprestasi dan sebagai salah satu 

faktor penentu besarnya nominal kredit yang diberikan. Aspek yang dianalisa 

adalah aspek hukum dan agunan. 

 

Formula 7 P Menurut Iskandar (2008) yakni :  
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1. Personality yaitu dari segi kepribadian atau tingkah laku terhadap peminjam 

dan mitra usahanya serta orang-orang yang terlibat langsung atau tidak 

langsung dalam kredit.  

2. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu antara 

lain berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Nasabah yang termasuk 

golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank  

3. Purpose yaitu untuk mengetahui sasaran dan tujuan nasabah dalam 

mengambil kredit. 

4. Perpective adalah pengamatan (Overview) antara risiko dan kewajiban 

(reward) bagi bank. 

5. Payment yaitu untuk mengetahui cara pengembalian kredit oleh nasabah yang 

terdiri dari :  

 Roadmap to payment 

 Sumber dan waktu repayment  

 Masalah ketidakpastian  

6. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. 

7. Protection yaitu untuk mengetahui seandainya usaha debitur gagal 

 Roadmap to payment 

 Sumber dan waktu repayment  

 Masalah ketidakpastian  

 Collateral the second way  
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 Penyelesaian oleh peminjam disebut internal sedang bila oleh pihak 

ketiga dinamakan ekternal.  

 Faktor-faktor yang dinilai dalam setiap penilaian kredit menurut Siamat 

(2004) yakni :  

a. Aspek Hukum. Penilaian aspek hukum ini meliputi status hukum badan usaha 

misalnya akte pendirian yang telah disahkan oleh yang berwenang, legalitas 

usaha meliputi kelengkapan izin usaha dan yang cukup penting adalah 

bagaimana legalitas barang jaminan yaitu kepemilikannya harus didukung 

dengan dokumen yang sah dan dalam penguasaan calon debitur. Yang secara 

garis besar, aspek hukum ini menilai mengenai subyek hukum, hubungan 

dengan pihak ketiga, perjanjian kredit, serta agunan dan pengikatannya.  

b. Aspek Keuangan (Saat ini). Penilaian aspek keuangan ini meliputi keadaan 

keuangan perusahaan pada saat mengajukan permohonan kredit. Hal ini 

bertujuan untuk mengukur sejauh mana kekuataan finansial debitur jika suatu 

saat kredit baru diberikan, debitur mengalami kesulitan keuangan. Secara 

garis besar, aspek ini mengukur Neraca, Laba Rugi, Efisiensi,dan Arus kas 

pada kondisi kredit belum diberikan.  

c. Aspek Pemasaran. Penilaian yang perlu ditekankan di sini adalah 

menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, kompetisi, pangsa pasar, 

kualitas produksi dan sebagainya. Analisis pemasaran perlu dilakukan untuk 

melihat kondisi pasar saat ini, meliputi jumlah penawaran yang sudah ada 

untuk jenis produk yang direncanakan peminjam dan kemampuan pasar 
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menyerap produk debitur. Secara garis besar, aspek ini mengukur Kondisi 

Makro dan Mikro perusahaan, Pangsa pasar, proyeksi penjualan.  

d. Aspek Teknologi/Sosekdal. Penilaian aspek ini pada dasarnya untuk 

mengetahui apakah usaha yang akan dibiayai dengan kredit bank tersebut 

diterima atau memberi dampak positif atau negatif terhadap lingkungan 

masyarakat setempat. Sehubungan itu perlu diperhatikan apakah proyek 

tersebut telah mengunakan peralatan-peralatan mesin yang berteknologi 

sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat 

atau mungkin legalitas barang jaminan yaitu kepemilikannya harus didukung 

dengan dokumen yang sah dan dalam penguasaan calon debitur. Yang secara 

garis besar, aspek hukum ini menilai mengenai subyek hukum, hubungan 

dengan pihak ketiga, perjanjian kredit, serta agunan dan pengikatannya. 

 

2.1.6 Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan akan memiliki suatu sistem 

pengelolaan tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pihak luar maupun dalam 

perusahaan, disusunlah suatu sistem akuntansi yang dapat menghasilkan informasi yang 

berguna.  

Organisasi menggantungkan diri pada sistem informasi untuk mempertahankan 

kemampuannya berkompetisi.Informasi pada dasarnya adalah sumber daya. produktivitas, 

sebagai suatu hal yang penting agar tetap kompetitif, dapat ditingkatkan melalui sistem 

informasi yang lebih baik.  
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Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengolah data – data 

akuntansi(yang biasanya disebut transaksi) menjadi informasi akuntansi (yang biasanya 

disebut dengan laporan keuangan). 

Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar 

untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan arti umum dari sistem itu sendiri adalah 

merupakan kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.  

Berikut ini akan disajikan berbagai definisi mengenai sistem informasi akuntansi, 

sebagai berikut : 

Menurut James A Hall (2007), sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai : 

Sistem informasi akuntansi adalah subsistem-subsistem SIA memproses transaksi 

keuangan dan non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi pemrosesan 

transaksi keuangan.   

Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2003), sistem informasi 

akuntansi didefinisikan : 

Kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk 

mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam 

pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini secara 

manual atauterkomputerisasi. 

Menurut Lilis Puspitawati Sistem Informasi Akuntansi dapat pula didefinisikan 

sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan laporan 

yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam 

pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan 

pengelolaan perusahaan. 
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Kemudian dibawah ini juga dikemukakan definisi sistem informasi akuntansi 

Stephen A.Moscove dan Mark G.Simkin (2002) yang diterjemahkan oleh Jogiyanto :  

Sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari sistem informasi bisnis yang 

dihubungkan dengan tipe suatu informasi dan pengolahan informasi yang termasuk 

di dalam bagian akuntansi. 

Menurut Mulyadi (2010), sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, 

dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan 

yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi adalah 

Kumpulan sumber daya (manusia dan peralatan) yang mengubah data menjadi informasi 

keuangan (seperti menyusun formulir, catatan, laporan) dengan tujuan yang sama guna 

menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dalam 

pengelolaan perudsahaan. 

Menurut Mulyadi (2010) terdapat unsur – unsur sistem akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi.Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik 

kertas.Formulir sering juga disebut dengan istilah media, karena formulir merupakan 

media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. 
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Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksidirekam 

pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Contoh formulir adalah: 

faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. Dengan faktur penjualan misalnya, 

direkam data mengenai nama pembeli, alamat pembeli, jenis dan kuantitas barang 

yang dijual, harga barang, tanda tangan otorisasi, dan sebagainya. 

Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya.Seperti telah 

disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. 

Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut 

penggolongan yang sesuai dengan informasiyang akan disajikan dalam laporan 

keuangan. Dalam jurnal ini juga terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil 

peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian di-posting ke 

rekening yang bersangkutan dalam buku besar.Contoh jurnal adalah jurnal 

penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. 

Buku Besar 

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening – rekening yang digunakan 

untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening – rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur – unsur 

informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini di 

satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di 
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pihak lain dapat dipandang juga sebagai informasi keuangan untuk penyajian laporan 

keuangan. 

Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsisdiary ledger).Buku 

pembantu ini terdiri dari rekening – rekening pembantu yang merinci data keuangan 

yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh, jika 

rekening piutang dagang yang tercantum dalam neraca perlu dirinci lebih lanjut 

menurut nama debitur yang jumlahnya 60 orang, dapat dibentuk buku pembantu 

piutang yang berisi rekening – rekening pembantu piutang kepada tiap – tiap debitur 

tersebut. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir (books 

of final entry), yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data 

akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. 

Buku besar dan buku pembantu disebut sebagai catatan akuntansi akhir juga 

karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku – buku tersebut, proses 

akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke 

dalam catatan akuntansi. 

Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa 

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok 

produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur 
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piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat 

penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem 

akuntansi.Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar 

monitor komputer. 

Di atas telah dikemukakan definisi dari sistem secara umum dan definisi dari 

sistem akuntansi.Dalam definisi sistem akuntansi, formulir merupakan salah satu 

unsur sistem akuntansi. Formulir ini merupakan keluaran sistem lain yang menjadi 

masukan sistem akuntansi. Sistem lain yang menghasilkan formulir ini terdiri dari 

sub – sub sistem yang diberi nama prosedur.. 

 

2.1.7 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

 Sistem Informasi Akuntansi dirancang untuk tujuan tertentu yang mempunyai 

hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Apabila tujuan-tujuan tersebut 

dipertimbangkan secara menyeluruh dan berimbang maka Sistem Informasi Akuntansi 

tersebut akan menghasilkan sistem informasi yang efektif dan efisien. Tujuan-tujuan 

tersebut adalah: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.  

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik 

mengenai mutu, ketetapan penyajian maupun struktur informasinya.  

3. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern yaitu untuk 

memperoleh tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk 
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menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan 

kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal. 

Pada waktu menyusun sistem informasi akuntansi suatu perusahaan, keempat tujuan 

tersebut harus dipertimbangkan baik – baik karena mempunyai hubungan yang sangat erat 

antara satu dengan yang lain. Jadi dengan mempertimbangkan tujuan – tujuan tersebut 

diatas, maka dapat dipastikan akan tersusunnya suatu sistem akuntansi yang efektif dan 

efisien. Keempat tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut menurut George H. Bodnar 

dan William S. Hopwood (2003) : 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan perusahaan.  

Kebutuhan penyusunan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau 

perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan usaha yang telah 

dijalankan selama ini. Perusahaan baru biasanya memerlukan penyusunan sistem 

akuntansi lengkap, sejak dari sistem penjualan, pembelian, penggajian, produksi dan 

biaya, kas, akuntansi persediaan. Sementara itu, perusahaan yang membuka usaha 

baru yang selama ini belum dijalankan biasanya memerlukan sistem penyusunan 

sistem akuntansi yang tidak selengkap yang diperlukan oleh perusahaan baru.  

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 

Ada kalanya sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen, baik dalam hal mutu, ketetapan penyajian maupun struktur informasi 

yang terdapat dalam laporan. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan usaha 

perusahaan, sehingga menuntut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan 

dengan mutu informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen. 
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3. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern. 

Akuntansi merupakan alat pertanggung jawaban kekayaan suatu organisasi. 

penyusunan sistem akuntansi seringkali ditunjukkan untuk memperbaiki 

perlindungan terhadap kekayaan organisasi, sehingga pertanggungjawaban terhadap 

penggunaan kekayaan organisasi dapat pula ditujukan untuk memperbaiki 

pengecekan intern agar informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat 

dipercaya. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi.Penyusunan sistem akuntansi seringkali bertujuan untuk 

penghematanbiaya.Informasi merupakan barang ekonomi. Untuk memperolehnya 

diperlukan pengorbanan sumber daya ekonomi lainnya. Oleh karena itu dalam 

menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh 

dari pengorbanan yang dilakukan. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi 

keuangan diperhitungkan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, 

sistem yang sudah ada perlu dirancang ulang untuk mengurangi pengorbanan bagi 

penyediaan informasi tersebut.  

Menurut James A Hall (2007), Sistem informasi dalam dunia bisnis dan 

pemerintahan mempunyai tiga peranan, yaitu :  

1. Mendukung fungsi penyediaan(stewardship)pihak manajemen. Administrasi 

mengacu pada tanggung jawab pihak manajemen untuk mengelola dengan baik 

sumber daya perusahaan. Sistem informasi menyediakan informasi mengenai 

penggunaan sumber daya ke para pengguna eksternal melalui laporan keuangan 

tradisional serta dari berbagai laporan lain yang diwajibkan. Secara internal, pihak 
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manajemen menerima informasi pelayanan dari berbagai laporan 

pertanggungjawaban.ke tanggung jawaban. 

2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen.  

Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk 

melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. 

3. Mendukung kegiatan operasi harian perusahaan 

Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu 

mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif. 

Agar tujuan-tujuan Sistem Informasi Akuntansi dapat dicapai secara efektif dan 

efisien, penyusunannya harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut :   

1. Untuk memperbaiki sistem informasi yang disajikan, baik kualitas maupun susunan 

informasinya, ada tiga hal yang harus diperhatikan :  

 Informasi harus dilaporkan tepat waktu. 

 Kualitas atau mutu harus ditingkatkan sehingga informasi dapat dipercaya. 

 Harus diusahakan susunan informasi yang baik. 

2. Untuk memperbaiki dan meningkatkan accounting control serta internal check. 

Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pimpinan 

secara lengkap dalam usaha untuk mengamankan harta perusahaan.  

3. Untuk melaksanakan pencatatan transaksi – transaksi perusahaan, secara efisien. 

Dalam praktek sehari-hari mengenai catat-mencatat data akuntansi, sering data yang 

sama dicatat berulang-ulang ini berarti kurang efisien. Oleh karena itu perlu 

diciptakan suatu formulir yang berisi catatan-catatan yang diperlukan sehingga 
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pekerjaan yang semula dilakukan oleh beberapa orang dapat dilakukan oleh satu 

orang saja. Hal ini berarti suatu penghematan biaya.  

Kemudian dapat dijelaskan mengenai tugas-tugas yang diemban oleh sistem 

informasi, menurut James A Hall (2007) : 

1. Pengumpulan data  

Langkah-langkah pengumpulan data terdiri dari beberapa langkah, yaitu penangkapan 

data, pengukuran data, pengabsahan (validasi) dan pencatatan data ke dalam formulir-

formulir sebagai dokumen sumber. 

2. Pemprosesan data 

Sebelum menjadi informasi yang berguna, data yang telah dikumpulkan harus 

diproses terlebih dahulu. Langkah-langkah pemrosesan data terdiri dari validasi, 

klasifikasi, penyortiran, perhitungan dan pembandingan. 

3. Manajemen Database 

Database organisasi merupakan tempat penyimpanan fisik data keuangan dan non-

keuangan. Tanpa memperhatikan bentuk fisik database, dapat menampilkan isinya 

dalam hierarki yang logis. Tingkat-tingkat dalam hierarki data yaitu atribut, record 

dan file. Tugas manajemen database memiliki tugas mendasar, yaitu penyimpanan, 

perbaikan (retrieval), dan penghapusan. 

4. Penghasil Informasi 

Penghasil informasi merupakan proses mengumpulkan, mengatur, memformat, dan 

menyajikan informasi untuk para pemakai. Informasi dapat berupa dokumen 

operasional seperti pesanan penjualan, suatu laporan yang terstruktur, atau pesan di 
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layar komputer. Tanpa memperhatikan bentuk fisiknya, informasi yang berguna 

memiliki karakterisitik berikut ini : 

 Relevan, yaitu sebuah laporan atau dokumen harus melayani suatu tujuan. 

 Tepat waktu, yaitu umur informasi merupakan faktor yang kritikal dalam 

menentukan kegunaannya. 

 Akurat, yaitu informasi harus bebas dari kesalahan yang sifatnya material. 

 Lengkap, yaitu tidak boleh ada bagian informasi yang esensial bagi pengambilan 

keputusan atau pelaksanaan tugas yang hilang. 

 Rangkuman, yaitu informasi harus diagregasi agar sesuai dengan kebutuhan 

pemakai. 

5. Umpan Balik 

Umpan balik adalah suatu bentuk output yang dikirimkan kembali ke sistem sebagai 

suatu sumber data. Umpan balik merupakan tugas terakhir, yaitu penyampaian 

informasi kepada pemakai dan tahap selanjutnya :  

1) Pelaporan meliputi penyiapan laporan dari data yang telah diproses, yang telah 

disimpan atau dari keduanya.  

2) Penyampaian terdiri dari : 

 Penyajian laporan sedemikian rupa agar bisa dimengerti dan lebih berguna 

bagi pemakai  

 Penyampaian laporan secara fisik kepada pemakai 
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Pengolahan komputer pada perusahaan mempunyai manfaat yang besar dan biasanya 

menggunakan aplikasi komputer yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Manfaat 

tersebut adalah:  

a. Memeriksa kebenaran dan ketelitian data akuntansi yang masuk, hal ini karena 

proses pengecekan data dalam komputer telah benar.  

b. Dapat meningkatkan efisiensi dalam operasi, karena pekerjaan dilakukan oleh 

beberapa orang dapat dikerjakan hanya dengan satu orang sebagai operator. 

c. Menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan, karena komputer 

selalu menjalankan perintah sesuai program yang dibuat. 

 

2.1.8 Sistem Informasi Akuntansi Atas Pemberian Kredit 

Dalam pemberian kredit, bank mempertimbangkan beberapa aspek, melakukan 

analisa secara bertahap, membuat keputusan pemberian kredit, pengawasan kredit dan 

penyelesaiaan kredit. Dalam melakukan hal tersebut bank memerlukan waktu, sumber daya 

yang memadai dan sistem informasi yang mendukung agar efisien dan efektif. 

Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengindentifikasi, 

mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan 

transaksi Bank. 

Pembuatan Informasi adalah proses menyusun, mengatur, memformat, dan 

menyajikan informasi ke para pengguna. 

Dapat disimpulkan sistem informasi akuntansi pemberian kredit adalah kumpulan 

sumber daya yang mengelola kredit (mencatat dan membukukan serta melaporkan) mulai 

dari mengindentifikasi kredit nasabah, mengelompokan kredit pada pada jenis kredit tertentu 
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atau sesuai kebijakan intern bank tersebut, menganalisis apakah kredit tersebut layak 

diberikan, membuat keputusan pemberian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit dan 

penyelesaiaan kredit. 

1.1.8.1 Bagian Kredit 

Mengingat kredit merupakan sumber utama pendapatan opersional dan 

sebaliknya risikonya cukup besar maka penanganan kredit harus didukung oleh 

petugas yang memadai dan menguasai dibidangnya. Bagian kredit disuatu bank 

dipimpin oleh seorang kepala bagian kredit atau manager kredit yang membawahi 

seksi-seksi seperti (menurut Iskandar Syamsu) :  

1. Seksi analisis kredit bertugas untuk :  

 Memproses permohonan kredit nasabah sampai kredit diputuskan untuk 

ditolak atau diberikan dengan plafond tertentu  

 Membuat surat tolakan atau persetujuan kredit kepada nasabah  

 Membuat memorandum ke bagian kas untuk membuka rekening pinjaman 

nasabah apabila kredit disetujui. 

 Membuat data base debitur untuk dilaporkan ke bank Indonesia  

2. Seksi agunan bertugas untuk :  

 Memeriksa dokumen jaminan kredit yang diserahkan oleh nasabah  

 Mengecek ke BPN keaslian jaminan nasabah 

 Memeriksa ke lokasi jaminan dan memberikan laporan nilai jaminan  

 Mengadakan pengikatan jaminan ke notaris apabila kredit disetujui  

 Mengisi data statis jaminan di file komputer dan lain-lain 

EVALUASI SISTEM..., Dinda Kusuma Putri, Ak.-IBS, 2014



33 
 

3. Seksi pengawasan kredit bertugas untuk :  

 Mengadakan pemeriksaan rutin ke tempat usaha debitur  

 Memantau rekening nasabah apabila ada perobahan kolektibilitas kredit 

khususnya yang menunggak beberapa kali  

 Memantau laporan keungan dan laporan aktivitas usaha debitur  

4. Seksi asuransi kredit bertugas untuk :  

 Mengasuransikan jaminan pokok maupun jaminan tambahan dari fasilitas 

kredit kepada perusahaan asuransi  

 Apabila merupakan kredit program melakukan penutupan asuransi kredit ke 

PT. Askrindo  

5. Seksi adminitrasi dan pelaporan bertugas untuk :  

 Membuat dan menyimpan data base debitur dikomputer  

 Membuat laporan rutin ke Bank Indonesia 

 

1.1.8.2 Dokumen dan Laporan Terkait Kredit 

Dokumen-dokumen yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi permohonan 

kredit antara lain terdiri dari (menurut Iskandar Syamsu : 2008)  

1. Salinan akte pendirian perusahaan bila PT harus melampirkan surat pengesahan dari 

Dep. Kehakiman dan bila masih dalam proses harus melampirkan surat keterangan 

dari notaris yang mengurusnya. 

2. Surat kuasa untuk penandatanganan permohonan sehubungan hak subsitusi. 
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3. Photo copy suart-surat perijinan yang masih berlaku antara lain, NPWP, SIUP, TDP, 

SITU. 

4.  Daftar isian yang disediakan oleh bank, surat kontrak. 

5. Riwayat hidup pimpinan , organisasi dan manajemen perusahaan 

6. Laporan keungan yang telah diaudit (dalam 2 periode)  

7. Laporan realisasi usaha (minimal 6 bulan) 

8. Laporan rencana kerja usaha yang akan datang (minimal 6 bulan) 

 

1.1.8.3 Pengendalian Kredit 

Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap 

lancar, produktif, dan tidak macet (Hasibuan,2001:105). Lancar dan produktif artinya 

kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disetujui kedua berah pihak. Hal ini peting karena apabila kredit macet kerugian bagi 

bank yang bersangkutan. Oleh karena itu penyaluran kredit harus didasarkan pada prisip 

kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang benar. Banyak bank 

mempergunakan teknik untuk melakukan pengendalian (pengawasan) Untuk 

mempermudah pengendalian terhadap kreditnya pada umumnya bank menuangkan suatu 

besaran atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya. Menurut Hasibuan, 

(2001:105).  

Tujuan pengendalian kredit, antara lain adalah untuk:  

1. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.  

2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.  
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3. Melaksanakan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit 

bermasalah.  

4. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau 

masih perlu disempurnakan.  

5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar 

kesalahan itu tidak terulang kembali.  

6.  mengetahui posisi persentase Collectability credit yang disalurkan bank.  

7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab analisis kredit bank.  

Menurut Hasibuan, (2001,105) ada beberapa sistem dalam pengendalian kredit antara lain :  

1. Internal control of credit  

2. Audit control of credit  

3. External control of credit  

Sedangkan jenis-jenis pengendalian kredit terdiri dari :  

1. Preventive control of credit adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan 

pencegahan sebelum kredit tersebut macet.  

2. Repressive control of credit adalah pengendalian yang dilakukan melalui tindakan 

penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. 

 

1.1.8.4 Jurnal yang Terkait Kredit 

Jurnal yang terkait kredit diatur oleh Pedoman Akuntasi Perbankan Indonesia 2008 

(PAPI), antara lain : 

1. Pada saat penendatanganan perjanjian kredit 

a. Menerima provisi kredit dari debitur 
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Db. Kas/Rekening…/Giro BI 

Kr. Kredit- amortised cost 

Atau 

Db. Pendapatan bunga  

 (apabila nilainya tidak material untuk dilakukan amortisasi) 

b. Pembayaran beban yang dapat diatribusikan 

Db. Kredit-amortised cost 

Kr. Pendapatan bunga 

Atau 

Db. Kas/rekening…/Giro BI 

c. Mencatat kewajiban komitmen fasilitas kredit 

Db. Rekening lawan-fasilitas kredit yang belum digunakan 

Kr. Kewajiban komitmen fasilitas- kredit yang belum digunakan 

2. Pada saat penarikan kredit oleh debitur 

Db. Kredit-amotised cost 

Kr.Kas/Rekening…/Giro BI 

Bersamaan dengan itu dilakukan jurnal untuk mengurangi kewajiban komitmen 

fasilitas kredit yang belum digunakan debitur 

Db. Kewajiban komitmen-fasilitas kredit yang belum digunakan 

Kr. Rekening lawan-fasilitas kredit yang belum digunakan 

3. Pada saat melakukan pengakuan pendapatan provisi kredit (apabila dilakukan 

amortisasi) 

Db. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima 
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Db./Kr. Kredit-amortised cost 

Kr. Pendapatan bunga kredit 

Catatan: Jurnal amortisasi dan pembebanan tagihan kepada debitur dicadangkan jika 

debitur menunggak, selanjutnya dalam jumlah yang sama dicatat pada catatan 

extracomptable. Penentuan saat penghentian pencatatan pembebanan bunga 

extracomptable ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam hal ketentuan tersebut tidak diatur dalam perundangan-undangan, 

maka pelaksanaanya diserahkan kepeda kebijakan masing0masing bank. 

4. Pada saat menerima setoran dari debitur diprioritaskan menyelesaikan kewajiban 

sesuai estimasi arus kas masa datang. 

a. Sebesar pembebanan bunga dalam estimasi arus kas masa datang 

Db.Kas/Rekening…/Giro BI 

Kr. Pendapatan bunga kredit yang akan diterima 

b. Sebesar setoran debitur untuk menyelesaikan angsuran/penyelesaiaan pokok 

kredit 

Db. Kas/Rekening…/Giro BI 

Kr. Kredit-amortised cost 
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1.1.8.5 Siklus Perkreditan 

Menurut Iskandar Syamsu (2008) siklus perkreditan, sebeagai berikut: 

Gambar 2.1 
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1.1.8.6 Analisis dan Pemprosesan Kredit 

Langkah-langkah yang dilakukan Petugas Kredit dalam melakukan analisis kredit: 

Gambar 2.2 Alur Analisa Pemprosesan 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Pemasaran: 

 Produk atau jasa apa yang dipilih (Product) 

 Harga dan kualitas bagaimana yang diinginkan (Price) 

 Kemana akan dipasarkan/dijual (Place) 

 Bagaimana cara memasarkannya (Promotion) 

 Poryeksi Penjualan. 

 

MANAJEMEN 

EKONOMI 

FEASIBLE HUKUM 

PEMASARAN 

TEKNIK 

KEUANGAN 

BANKABLE? 
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2. Teknik: 

 Dimana lokasinya 

 Bagaimana cara membuatnya 

 Fasilitas produksi apa yang diperlukan 

 Jadwal pembangunan 

 Berapa Biaya proyek yang diperlukan 

3. Manajemen: 

 Kualitas pemilik perusahaan 

 Memastikan Key Person 

 Kemampuan pengerjaan proyek (pengalaman) 

 Strategi Usaha 

 Organisasi 

 Job Description 

4. Keuangan: 

 Besar biaya produksi 

 Sumber Dana 

 Tingkat Keuntungan 

 Solvabilitas 

 Jangka waktu kredit 
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5. Ekonomi: 

 Menghitung Net Present Value dan Interest Rate of Return 

 Menghitunga Pajak 

 PDB 

Analis memeriksa dari segi hukum nasabah, untuk mengetahui calon nasabah, serta 

kondisi agunan yang akan diberikan. Hal ini di lakukan untuk mengetahui apakah nasabah 

tersebut bankable atau tidak. Jika tidak bankable maka tidak diperlukan lagi analisa karena 

akan langsung ditolak kreditnya.  

Jika nasabah bankable maka analis akan menganalisa tentang pemasaran calon 

debitur. Analis menganalisa teknik dan manajemen calon debitur. Analis menganalisa 

keuangan calon debitur, hal ini berhubungan langsung untuk mengetahui apakah calon 

debitur feasible atau tidak.  

 

2.1.9 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi perkreditan terhadap efektivitas 

pemberian kredit  

Sistem informasi akuntansi bertindak sebagai pemasok informasi akuntansi yang 

dibutuhkan oleh semua level dalam organisasi. Data diproses menjadi informasi yang 

bermanfaat dan dikomunikasikan kepada para pemakai. Sistem informasi akuntansi juga 

melakukan kegiatan identifikasi berbagai kelompok pemakai dan informasi yang mereka 

butuhkan (Caillouet and Lapeyre, 1992). Ada tiga kategori pemakai informasi akuntansi, 

yaitu:  
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(a) internal users,  

(b) external users withdirect financial interest dan  

(c) external users with indirect financial interest.  

Pemakai kategori internal users meliputi pemilik, manajemen, dan semua level dalam 

organisasi. Pemakai kategori internal users akan memanfaatkan informasi akuntansi untuk 

pertanggungjawaban dan membuat keputusan. Pemakai kategori external users with direct 

financial interest, meliputi investor dan kreditor atau investor dan kreditor potensial, akan 

menggunakan informasi akuntansi untuk menilai prestasi keuangan perusahaan dan 

pembuatan keputusan investasi dan kredit. Pemakai kategori external users with indirect 

financial interest meliputi agen pemerintah, organisasi buruh, perencana ekonomi, 

konsultan, pelanggan, dan masyarakat. Informasi akuntansi digunakan untuk menilai 

pertanggungjawaban entitas bisnis terhadap lingkungannya. 

 Tujuan sistem informasi dan kebutuhan informasi yang didefinisikan secara jelas 

adalah salah satu kunci untuk suksesnya sistem informasi. Kesuksesan suatu sistem 

membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefinisikan. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan 

menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, daripada sistem tanpa tujuan, sedikit 

tujuan, atau tujuan yang ambisius (Calliueot and Lapayre, 1992). Calliueot and Lapayre 

(1992) menyatakan bahwa penciptaan suatu informasi efektif membutuhkan suatu 

pengorganisasian untuk mengembangkan sejumlah sistem-sistem pendukung. Penggunaan 

staf yang berkompeten dan layak adalah suatu tindakan yang sangat penting. Investasi yang 

besar dalam perangkat keras, perangkat lunak dan pendukung sistem yang lain adalah 

sesuatu yang penting, namun tanpa manusia bersumber daya yang kompeten untuk 
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mengkoordinasikan sistem akan menghasilkan informasi yang tidak layak, tidak tepat waktu 

dan tidak akurat.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penggunaan sistem informasi 

akuntansi perkreditan dapat membatu para user dalam menjalankan fungsinya dari mulai 

proses permohonan, investigasi ,analisis, pemutusan, pencairan, dan pengawasan kredit.  

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai Sistem Informasi Akuntansi di perbankan pernah dilakukan baik 

mengenai pemberian kredit atau kegiatan lainnya, para peneliti mempunyai rumusan 

2.2masalah dan objek yang berbeda-beda. 

No. Nama Penulis Judul Keterangan 

1 Dikdik Rimbawa Peranan Sistem 

Informasi Akuntansi 

dalam menunjang 

Efektifitas 

Pengendalian Internal 

Pemberian Kredit 

(studi kasus Bank 

Jabar) 

 menganalisa peranan SIA 

tersebut dengan 

menggunakan kuisioner-

kusioner. 

 mengujinya dengan rumus 

Champion. 

 mendapatkan hasil SIA di 

Bank Jabar telah memadai 

guna efektifitas Pengendalian 

Internal Pemberian Kredit. 

2 Nuki Ayu Evaluasi atas Sistem  SIA di PT.Bank DKI 
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Informasi Akuntansi 

mengenalia Aplikasi 

Penggajian pada 

PT.Bank DKI 

memenuhi kriteria 

pengendalian intern, yaitu 

mempunyai struktur 

organisasi,sistem otorisasi, 

prosedur pencatatan). 

 memiliki prosedur-prosedur 

dalam penggajian, yaitu 

waktu hadir, pembuatan 

daftar gaji, pembayaran gaji 

 adanya dokumen yg 

diverifikasi serta SIA 

PT.Bank DKI memiliki 

kekuatan seperti memiliki 

mesin pencatat waktu yang 

otomatis secara online dan 

proses penggajian terpusat di 

kantor pusat. 

 kelemahan yaitu lalu lintas 

data penggajian dari bagian 

SDM ke Bagian Penggajian 

masih secara manual. 

3 Muhammad Taufik Pane Pengaruh Sistem  PT.Bank Mandiri memiliki 
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Informasi Akuntansi 

Perkreditan terhadap 

Efektifitas proses 

Pemberian Kredit 

pada PT.Bank 

Mandiri 

manajemen yang baik (dilihat 

dari setiap struktur organisasi 

memiliki komite sehingga 

adanya pengawasan yg 

mudah dan dapat 

memberikan solusi yg tepat. 

 Menerapkan dan 

memanfaatkan sistem 

informasi Akuntansi 

Perkreditan yang baik (yaitu 

BMRS dan SMESS). 

 Adanya pengaruh dari SIA 

terhadap peningkatan 

profitabilitas (adanya 

peningkatan ROA dan ROE 

pada tahun 2008). 

Sumber : penulis sebelumnya 

Berbeda dengan penulis yang telah dilakukan sebelumnya, penulis mencoba untuk 

melihat pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi di pemberian kredit dan prosedur 

pemberian kredit di PT.Bank Lampung. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.3 

 

Melakukan perbandingan antara teori Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) pemberian kredit yang ada dengan praktek 

yang sebenarnya terjadi di PT. Bank Lampung.   

  

Setelah melakukan perbandingan antara teori tersebut 

dengan praktek, kemudian dilakukan analisis dan evaluasi, 

apakah kelebihan dan kelemahan dari sitem informasi 

akuntansi pemberian kredit yang diterapkan di PT. Bank 

Lampung.  

 

Memberikan saran untuk PT. Bank Lampung. 

 

Sumber : Analisa Penulis 

  

Teori  

Praktek  

Analisis 

Kesimpulan 
dan saran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sistem informasi 

akuntansi pada pemberian kredit oleh PT.Bank Lampung. Penelitian ini 

menggunakan PT.Bank Lampung sebagai objek penelitian yang beralamatkan di 

Jalan Wolter Monginsidi No.182 Bandar Lampung. Bank ini berbentuk perseroan 

terbatas yang kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah provinsi Lampung, 

pemerintah kabupaten dan kota se-Lampung dan koperasi SAIRASAN. 

Peneliti beranggapan, PT.Bank Lampung memiliki manajemen kredit yang 

baik sehingga mampu mendapatkan penghargaan dari Infobank yaitu PLATINUM 

Trophy Award sebagai Bank yang berkinerja Sangat Bagus sepuluh kali berturut-

turut. Terlihat pada laporan tahunan 2013 PT.Bank Lampung, kredit yang diberikan 

pada pihak ketiga berjumlah Rp.2,823,957,643,521.00 yaitu 61,5% dari total jumlah 

aset yang ada.dengan Return On Asset (ROA) sebesar 2,2%. 

Waktu penelitian dilakukan dari Juni 2014 sampai sekarang. Selama ini 

penulis juga mengumpulkan data terkait, literatur, dan berbagai landasan teori 

berkaitan dengan sistem informasi akuntansi kredit. 

Peneliti ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem informasi 

akuntansi pemberian kredit yang terdapat pada PT.Bank Lampung dan memperluas 

wawasan peneliti dan menyelaraskannya dengan apa yang telah peneliti pelajari 
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selama menempuh perkuliahan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakandua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder, dengan rincian sebagai berikut : 

 Data primer 

Data yang didapat langsung dari responden yaitu bagian Pemasaranselama proses 

penelitian berlangsung. 

 Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari berbagai informasi yang didapatkan dari literatur yang 

ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memiliki 

beberapa buku pegangan dan skripsi terdahulu sebagai dasar literatur. Penjelasan 

tentang teori didapatkan dari beberapa buku pegangan dan literatur tersebut. 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Peneliti hanya mengambil salah satu contoh kredit konstruksi di PT.Bank Lampung 

yang merupakan sampel dari penelitian ini. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari : 

 Penelitian Lapangan (Field Research) 
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Dalam penelitian lapangan, penulis meninjau secara langsung objek 

penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 

Teknik pengumpulan data antara lain: 

- Wawancara (Inquiry) 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan individu yaitu 

Pimpinan Bagian Pemasaran karena merupakan bagian yang kompeten 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga, bagian tersebut 

dianggap bertanggung jawab dan menguasai masalah yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

- Observasi  

Pengamatan langsung yang dilakukan di bagian Pemasaran baik dengan 

cara mengamati kegiatan pada bagian tersebut beserta dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan. 

 Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch) 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang 

bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis terhadap masalah 

yang diteliti. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah studi yang dilakukan secara mendalam 

terhadap permasalahan yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan 

(Sekaran;2003). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Tinjauan Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

PT. Bank Lampung adalah bank milik pemerintah Provinsi Lampung dengan 

pemerintah Kota/Kabupaten se-Lampung. Didirikan di Bandar Lampung berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.10A/1964 Tanggal 1 Agustus 1964 dan Sentral 

Republik Indonesia Nomor: Kep.66/UBS/1965 Tanggal 13 Agustus 1965. Mulai beroperasi 

pada tanggal 31 Januari 1966. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 

1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan 

Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank 

Pembangunan Daerah Lampung. Kepemilikan saham dari PT.Bank Lampung, yaitu: 

Tabel 4.1 Kepemilikan Saham PT.Bank Lampung 

 Lembar % 

Saham Seri A   

1. Provinsi Lampung 

2. Kab.Lampung Selatan 

3. Kab.Lampung Tengah 

4. Kab.Lampung Utara 

6.203.962 

1.552.933 

1.540.320 

957.335 

39.56% 

9.90% 

9.82% 

6.10% 
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5. Kab.Tulang Bawang 

6. Kota Madya Metro 

7. Kab. Tanggamus 

8. Kota Madya Bandar Lampung 

9. Kab.Lampung Barat 

10. Kab.Lampung Timur 

11. Kab. Way Kanan 

12. Kab.Pringsewu 

13. Kab. Mesuji 

14. Kab. Tuba Barat 

15. Kab. Pasawaran 

865.213 

858.145 

788.864 

750.726 

720.772 

438.078 

375.000 

100.000 

100.000 

100.000 

60.300 

5.52% 

5.47% 

5.03% 

4.79% 

4.60% 

2.79% 

2.39% 

0.64% 

0.64% 

0.64% 

0.38% 

Saham Seri B   

Koperasi SAIRASAN 269.866 1.72% 

TOTAL 15.681.514 100% 

Sumber: PT.Bank Lampung  

 

PT. Bank Lampung mempunyai bermacam-macam jenis kredit berdasarkan 

peruntukannya, antara lain: 

1. Kredit Pegawai 

Kredit yang diperuntukan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai 

BUMN/BUMD, Anggota Dewan, dan pensiun PNS dengan pelayanan cepat, bebas 

administrasi, nasabah diberikan pilihan dalam menentukan plafond dan jangka waktu 

kredit sesuai kebutuhan serta kemampuan pengembaliannya. 
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Nasabah kredit juga diproteksi dengan asuransi jiwa dan asuransi pemberhentian 

sebelum memasuki masa purna bhakti atau pensiun.  

2. Kredit Konstruksi 

Kredit yang dipergunakan untuk mendukung modal kerja dari suatu proyek yang 

dikerjakan oleh kontrakto. Plafond kredit sesuai kebutuhan modal kerja yang akan 

dipergunkan untuk menyelesaikan proyek dari hasil analisa kredit, jangka waktu 

yang diberikan memperhitungkan jangka waktu kontrak kerja antara pemilik proyek 

dengan kontraktor.serta memperhatikan sumber dana proyek seperti Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) atau bantuan luar negeri. 

3. Kredit Multiguna 

Fasilitas bagi pengusaha atau kelompok usaha mikro yang digunakan untuk modal 

kerja dan investasi. Plafond yang diberikan maksimal dua puluh lima juta rupiah 

dengan jangka waktu maksimal 2 tahun untuk kredit modal kerja dan maksimal 3 

tahun untuk kredit investasi.  

4. Kredit Aneka Guna 

Kredit yang diberikan bagi pengusaha dan kelompok usaha kecil dengan plafond 

sampai dengan seratus juta rupiah dengan jangka waktu maksimal 2 tahun untuk 

kredit modal kerja dan maksimal 3 tahun untuk kredit investasi. 

5. Kredit Personal Loan 

Fasilitas kredit dengan jangka wkatu sampai dengan 5 tahun diberikan untuk 

kalangan profesional dalam rangka untuk mendukung aktivitas profesinya seperti 
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dokter, konsultan, Bidan, Akuntan, Apoteker serta profesi lainnya yang memiliki izin 

praktek/profesi. 

6. Kredit Usaha Rakyat 

Kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam 

bentuk pemberian modal kerja investasi. KUR merupakan program pemerintah untuk 

membantu para pengusaha UMKM mengembangkan usahanya. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kredit di PT.Bank Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT.Bank Lampung 

  

Komite Kredit  Cabang 
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Tugas dari  masing-masing jabatan yang terkait dengan kredit konstruksi di PT.Bank 

Lampung, sebagai berikut: 

Kepala Cabang: 

Bertanggungjawab untuk memimpin Cabang Utama demi tercapainya Sasaran 

Bisnis Cabang, terlaksananya Rencana Bisnis dan Rencana Anggaran Cabang, 

terjaganya kepuasan nasabah, terjaganya hubungan baik dengan mitra kerja, terjaminya 

validitas dan akuntabilitas seluruh transaksi di cabang, serta terkendalinya aspek 

kepatuhan dan risiko pada seluruh kegiatan operasional Cabang.  

Tugas: 

 Mensupervisi Bidang Pemasaran agar tercapai sasaran bisnis kredit, perbaikan 

kualitas kredit melalui program penyelamatan kredit 

 Mensupervisi Bidang Operasional untuk menjamin kelengkapan, keakuratan, 

kelancaran dan keamanan administrasi kredit dengan pemberian kredit. 

 Ikut serta di dalam komite kredit guna memberikan keputusan pemberian kredit 

Komite Kredit 

Bertanggungjawab untuk keputusan atas pengajuan permohonan kredit  calon debitur 

berdasarkan rekomendasi dari analis pemasaran kreditnya. Komite kredit adalah kumpulan 

dari pegawai yang berbeda-beda jabatannya di PT.Bank Lampung yang berkaitan dengan 

kredit yang mempunyai tugas memutuskan pemberian kredit kepada calon debitur beserta 

baki debet, besar suku bunga dan jangka watu kredit (berdasarkan  laporan analis kredit). 

Komite Kredit di bank lampung terbagi menjadi terdiri  dari: 
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1. Komite kredit cabang 

Ketua: kepala cabang 

Anggota: pemimpin unit pemasaran dan analis  

2. Komite kredit cabang utama 

Ketua: Kepala cabang Utama 

Anggota: pemimpin bagian pemasaran 

3. Komite Kredit Divisi 

Ketua: Kapala Divisi Kredit kantor pusat 

Anggota: Pimpinan Bagian 

4. Komite kredit Direksi  

Ketua: Direktur Bisinis 

Anggota: Seluruh Direksi 

Tugas: 

1. Memberikan keputusan atas pengajuan permohonan kredit (diterima atau ditolak) 

2. Menentukan pokok, suku bunga, waktu dalam perjanjian kredit 

3. Memberikan saran kepada tingkatan komite kredit di atasnya, jika terjadi kredit 

bermasalah 

Pemimpin Bidang Pemasaran: 

Bertanggungjawab untuk memimpin Bidang Pemasaran Cabang Utama demi 

tercapainya sasaran bisnis Kredit UMKM, Kredit Komersial, Kredit Program, Kredit 

Konsumer, dan sasaran bisnis dana dan fee based income, serta terealisasinya perbaikan 

kualitas kredit melalui program penyelamatan kredit. 
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Tugas: 

1. Mengawasi pelaksanaan tanggungjawab utama Seksi Pemasaran Kredit UMKM, 

Kredit Komersial, Kredit Program, dan Seksi Pemasaran Kredit Konsumer yaitu: 

 Mengelola pemetaan potensi pasar kredit konsumer, kredit UMKM, kredit 

komersial, kredit program dan kredit konsumer. 

 Mengelola penyusunan dan implementasi strategi dan program pemasaran kredit 

Cabang. 

 Mengelola penerimaan, input data, serta analisa kelayakan terhadap aplikasi 

kredit yang baru/tambahan/perpanjangan. 

 Mengelola penelitian validitas fisik dan nilai agunan kredit. 

 Memberikan pendapat / usulan terhadap aplikasi kredit yang diproses. 

 Mengelola pembuatan Surat Keputusan Kredit (SKK). 

 Melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan pemberian kredit 

sebagaimana tercantum dalam surat keputusan kredit. 

 Mengelola monitoring perkembangan pembayaran cicilan kredit. 

 Mengelola penagihan cicilan kredit. 

 Mengelola pelaksanaan upaya-upaya untuk menjaga kualitas portfolio kredit. 

 Melaksanakan cross selling produk lainnya kepada nasabah. 

2. Mengawasi pelaksanaan tanggungjawab utama Seksi Penyelamatan Kredit yaitu: 

 Mengelola analisa kondisi debitur kredit bermasalah di Cabang. 
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 Mengelola penyusunan dan pelaksanaan strategi dan program 

penyelamatan/restrukturisasi untuk masing-masing debitur kredit bermasalah. 

 Melakukan negosiasi serta kesepakatan penyelamatan/restrukturisasi kredit 

dengan debitur. 

 Mengelola penyiapan dokumen legal kesepakatan penyelamatan/restrukturisasi 

kredit. 

 Mengelola pelaksanaan monitoring perkembangan pembayaran cicilan kredit 

yang direstrukturisasi. 

 Mengelola pelaksanaan penagihan cicilan kredit yang direstrukturisasi. 

 Mengelola pelaksanaan monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) untuk 

mengetahui kondisi usaha/finansial debitur yang kreditnya direstrukturisasi. 

 Mengelola pelaksanaan upaya-upaya untuk menjaga kualitas portfolio kredit 

yang direstrukturisasi. 

 Merekomendasikan usul penghapusbukuan kredit yang dianggap macet. 

 Melaksanakan cross selling produk lainnya kepada nasabah. 

3. Melaksanakan Standar Layanan. 

4. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan 

seluruh tanggungjawab utama Pemimpin Bidang Pemasaran, serta menentukan dan 

melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya. 

5. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi dan Pemimpin Cabang. 
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6. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (seperti: Instansi pemerintah/lembaga 

lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran cabang secara optimal. 

Penyelia Pemasaran Kredit UMKM, Kredit Komersial, Kredit Program 

Bertanggungjawab untuk memimpin Seksi Pemasaran Kredit UMKM, Komersial & 

Kredit Program, untuk mencapai target bisnis Kredit UMKM & Program, serta Kredit 

Komersial Cabang, serta menjaga kualitas portfolio kredit. 

Tugas: 

Mengelola penyusunan strategi dan program pemasaran Kredit Komersial serta Kredit 

UMKM dan Kredit Program Cabang. 

 Mengelola implementasi strategi dan program pemasaran Kredit Komersial serta 

Kredit UMKM dan Kredit Program Cabang. 

 Mengelola penelitian validitas fisik dan nilai agunan Kredit Komersial serta Kredit 

UMKM dan Kredit Program. 

 Memberikan pendapat / usulan terhadap aplikasi Kredit Komersial serta Kredit 

UMKM dan Kredit Program yang diproses. 

 Mengelola pembuatan Surat Keputusan Kredit (SKK). 

 Melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan pemberian kredit sebagaimana 

tercantum dalam surat keputusan kredit. 

 Mengelola monitoring perkembangan pembayaran cicilan Kredit Komersial serta 

Kredit UMKM dan Kredit Program. 
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 Mengelola penagihan cicilan Kredit Komersial serta Kredit UMKM dan Kredit 

Program. 

 Mengelola monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) kepada Debitur Kredit 

Komersial serta Kredit UMKM dan Kredit Program, untuk mengetahui kondisi 

usaha/finansial debitur. 

 Mengelola pelaksanaan upaya-upaya untuk menjaga kualitas portfolio Kredit 

Komersial serta Kredit UMKM dan Kredit Program. 

 Mengorganisir dan mengawasi, aktivitas Seksi Pemasaran Kredit Komersial, UMKM 

dan Kredit Program, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki. 

 Melakukan koordinasi dengan bidang lain terkait dengan peningkatan kinerja 

pemasaran kredit UMKN, Komersial, dan Kredit Program Cabang. 

Penyelia Penyelamatan Kredit 

 Bertanggungjawab untuk memimpin Seksi Penyelamatan Kredit, untuk memperbaiki 

kualitas kredit Cabang melalui program penyelamatan kredit. 

Tugas: 

 Mengelola analisa kondisi debitur kredit bermasalah di Cabang. 

 Mengelola penyusunan dan pelaksanaan strategi dan program 

penyelamatan/restrukturisasi untuk masing-masing debitur kredit bermasalah. 

 Melakukan negosiasi serta kesepakatan penyelamatan/restrukturisasi kredit dengan 

debitur. 
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 Mengelola penyiapan dokumen legal kesepakatan penyelamatan/restrukturisasi 

kredit. 

 Mengelola pelaksanaan monitoring perkembangan pembayaran cicilan kredit yang 

direstrukturisasi. 

 Mengelola pelaksanaan penagihan cicilan kredit yang direstrukturisasi. 

 Mengelola pelaksanaan monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) untuk 

mengetahui kondisi usaha/finansial debitur yang kreditnya direstrukturisasi. 

 Merekomendasikan usul penghapusbukuan kredit yang dianggap macet. 

Analis Penyelamatan Kredit 

Bertanggungjawab untuk memperbaiki kualitas kredit Cabang melalui program 

penyelamatan kredit. 

Tugas: 

 Menganalisa kondisi debitur kredit bermasalah di Cabang. 

 Menyusun dan melaksanakan strategi dan program penyelamatan/restrukturisasi 

untuk masing-masing debitur kredit bermasalah. 

 Melakukan negosiasi serta kesepakatan penyelamatan/restrukturisasi kredit dengan 

debitur. 

 Menyiapkan dokumen legal kesepakatan penyelamatan/restrukturisasi kredit. 

 Melaksanakan monitoring perkembangan pembayaran cicilan kredit yang 

direstrukturisasi. 
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 Melaksanakan penagihan cicilan kredit yang direstrukturisasi. 

 Melaksanakan monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) untuk mengetahui 

kondisi usaha/finansial debitur yang kreditnya direstrukturisasi. 

 Merekomendasikan usul penghapusbukuan kredit yang dianggap macet. 

 Melaksanakan cross selling produk-produk lainnya kepada nasabah. 

Penyelia Administrasi Kredit 

Bertanggungjawab memimpin Seksi Administrasi Kredit demi terjaminnya 

kelengkapan, keakuratan dan keamanan administrasi terkait dengan pemberian kredit, di 

Cabang. 

Tugas : 

 Mengelola penyiapan dokumen garansi bank, referensi bank, dan surat dukungan 

bank. 

 Mengelola penelitian kelengkapan persyaratan pemberian kredit sebagaimana 

tercantum dalam surat keputusan kredit. 

 Mengelola penyiapan dokumen perjanjian kredit. 

 Mengelola pengikatan barang jaminan (notarial). 

 Mengelola penutupan dan klaim asuransi terkait pemberian kredit. 

 Mengelola penyiapan administrasi pencairan kredit. 

 Mengelola penyimpanan dan pengamanan dokumen-dokumen perkreditan. 

 Mengelola pemantauan atas kolektibilitas kredit per debitur. 
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Analis Administrasi Kredit 

Bertanggungjawab untuk menjamin kelengkapan, keakuratan dan keamanan 

administrasi terkait dengan pemberian kredit di Cabang. 

Tugas: 

 Melaksanakan penyiapan dokumen garansi bank, referensi bank, dan surat 

dukungan bank. 

 Melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan pemberian kredit sebagaimana 

tercantum dalam surat keputusan kredit. 

 Melaksanakan penyiapan dokumen perjanjian kredit. 

 Melaksanakan pengikatan barang jaminan (notarial). 

 Melaksanakan penutupan dan klaim asuransi terkait pemberian kredit. 

 Melaksanakan penyiapan administrasi pencairan kredit. 

 Melaksanakan penyimpanan dan pengamanan dokumen-dokumen perkreditan. 

 Melaksanakan pemantauan atas kolektibilitas kredit per debitur. 

Analis Pemasaran Kredit Komersial 

Bertanggungjawab untuk mencapai target bisnis kredit komersial cabang, serta 

menjaga kualitas portfolio kredit komersial. 

Tugas: 

 Memetakan potensi pasar & nasabah potensial kredit komersial. 

 Menyusunan strategi dan program pemasaran kredit komersial Cabang. 
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 Melaksanakan implementasi strategi dan program pemasaran kredit komersial 

Cabang. 

 Melaksanakan penerimaan, input data, serta analisa kelayakan terhadap aplikasi 

kredit baru/tambahan/perpanjangan, garansi bank, referensi bank, dan surat 

dukungan bank. 

 Merencanakan dan melaksanakan penelitian validitas fisik dan nilai agunan kredit 

komersial. 

 Memberikan pendapat / usulan terhadap aplikasi kredit komersial yang diproses. 

 Melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Kredit (SKK). 

 Melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan pemberian kredit sebagaimana 

tercantum dalam surat keputusan kredit. 

 Melaksanakan monitoring perkembangan pembayaran cicilan kredit komersial. 

 Melaksanakan penagihan cicilan kredit komersial. 

 Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan pembinaan langsung (on the spot) 

kepada Debitur kelolaan, untuk mengetahui kondisi usaha/finansial debitur. 

 Merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya untuk menjaga kualitas portfolio 

kredit komersial kelolaan. 

 Melaksanakan cross selling produk-produk lainnya kepada nasabah. 

 Melaksanakan standar layanan. 
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4.2 Evaluasi Sistem Informasi Perkreditan Kredit Modal Kerja Konstruksi di 

PT.Bank Lampung 

4.2.1 Pengajuan Kredit 

Proses awal terjadinya kredit konsrtuksi dimulai dengan adanya calon 

debitur yang mengajukan permohonan kredit ke Kantor Cabang PT.Bank 

Lampung untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek 

yang diperoleh dari pihak pemilik proyek. 

Permohonan kredit setelah mendapat catatan seperlunya dari Kepala 

Cabang diteruskan kepada Bagian Unit Pemasaran Kredit. 
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a.1 Bagan Alir Siklus Pengajuan Kredit 

Gambar 4.2 Siklus Pengajuan Kredit
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a.2 Pihak terkait, antara lain: 

 Nasabah atau Calon debitur 

 Customer Service 

 Kepala Cabang 

a.3 Dokumen 

Informasi dan Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit , 

antara lain: 

 Surat Pemohonan Kredit (dengan memakai kop surat calon 

debitur) 

 Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak kerja dengan pemilik 

proyek 

 Akta pendirian perusahaan calon debitur dan perubahannya 

 Kartu Identitas pengurus (KTP) 

 NPWP 

 Surat ijin usaha (SIUJK, TDPO, dsb) 

 Laporan Keuangan minimal 2 tahun terakhir 

 Proyeksi Cash flow pelaksanaan proyek 

 Bukti kepemilikan agunan (akte tanah) 

a.4 Evaluasi 

Pada saat pengajuan kredit PT.Bank Lampung masih menggunakan cara 

manual dan tidak adanya form untuk meringkas seluruh dokumen dari 
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permohonan kredit sehingga pengajuan disposisi ke kepala cabang dapat terjadi 

kehilangan dokumen terkait.  
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4.2.2 Analisa Kredit 

Unit pemasaran cabang PT.Bank Lampung menerima berkas dokumen 

kredit yang disampaikan oleh calon debitur, Selanjutnya dilakukan tahapan 

proses, sebagai berikut: 

1. Meneliti kelengkapan dan keabsahaan seluruh dokumen 

2. Melakukan proses identifikasi  melalui sistem (SID) ke Bank 

Indonesia (Kliring Informasi) guna pengecekan apakah calon debitur 

telah mendapatkan kredit dari bank lain atau terdaftar sebagai debitur 

bermasalah 

3. Jika masih terdapat dokumen yang kurang atau tdokumen yang tidak 

berlaku, analis pemasaran kredit meminta melalui surat dan lisan 

kepada calon debitur untuk melengkapi dokumen yang kurang atau 

adanya pembaharuan 

4. Unit Pemasaran melakukan peninjauan ke lokasi usaha atau proyek 

dan anggunan tambahan kredit yang akan diserahkan oleh calon 

debitur. Setelah itu analis pemasaran kredit membuat laporan hasil 

kunjungan dengan melampirkan foto objek yang ditinjau 

5. Unit pemasaranb membuat surat pemohonan konfirmasi kepada pihak 

pemilik proyek untuk meyakini keabsahan dari proyek yang akan 

dikerjakan oleh calon debitur, Pemohonan konfirmasi antara lain; 

 Nama pelaksana proyek 

 Legalitas dari proyek  
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 Memastikan pembayaran proyek langsung melalui rekening 

giro atau tabungan milik calon debitur di PT.Bank Lampung 

Setelah konfirmasi diterima, maka analis pemasaran melakukan 

proses analisa dengan menggunkan format analisa standar, Aspek yang 

dianalisa: 

 Profil calon debitur (nama perusahaan, alamat, susunan 

kepengurusan, pemegang saham, dan modal 

 Menganalisa 5C dari calon debitur 

 Aspek Manajemen 

- Menganalisa kompetensi dalam pelaksanaan proyek 

 Aspek Pemasaran 

- Menganalisa tentang kepastian pelaksanaan proyek 

 Aspek Teknis 

- Menganalisa teknis dalam pelaksanaan proyek dan 

dikaitkan dengan kompetensi calon debitur 

 Aspek Keuangan 

- Performance keuangan 2 tahun terakhir (rasio 

likuiditas, profitabilitas)\ 

- Proyeksi keuangan pelaksanaan proyek 

- Kemampuan untuk melaksanakan proyek secara 

financial dan kemampuan pembayaran pokok dan 

kredit 
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- Maksimal limit kredit yang dapat diberikan dan jangka 

waktu kredit 

- Nilai agunan tambahjan yang dapat dipertimbangkan 

 Aspek Hukum 

- Menganalisa legalitas permohonan kredi, disesuaikan 

dengan akta pendirian perusahaan tentang kewenangan 

direksi 

- Menganalisa legalitas badan hukum perushaan 

- Menganalisa legalitas kepemilikan agunan (SHM, 

SHGB, SGHU, Hak Pakai) 
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b.1 Bagan Alir Siklus Analisa Kredit 

Gamnbar 4.3 Siklus Analisa Kredit 
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b.2 Pihak Terkait’ 

 Unit Pemasaran (Pemimpin Bidang Pemasaran Kredit, Penyelia 

Pemasaran Kredit dan Analis Kredit) 

 Analis Administrasi Kredit 

b.3 Dokumen 

 Formulir Check List Kelengkapan dokumen permohonan kredit 

 Laporan hasil kunjungan 

 Surat konfirmasi ke pemilik proyek  

 Laporan referensi pengajuan kredit 

b.4 Evaluasi 

Pada siklus analisa kredit tidak adanya analisa untuk laporan keuangan 2 

tahun terakhir calon debitur serta tidak adanya unit idependen untuk mitigasi 

resiko kredit 

Pada sistem informasi akuntansi pemindahan dokumen pengajuan kredit 

tidak adanya form atau laporan pemindahan dokumen terserbut. 

 

4.2.3 Keputusan Kredit 

Keputusan kredit dilakukan melalui Komite Kredit tberdasarkan  pada 

jumlah pokok kredit yang akan diberikan: 

 Untuk limit kredit sampai dengan Rp.500,000,000.00 diputuskan oleh 

komite kredit cabang 
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 Untuk limit kredit lebih dari Rp.500,000,000.00 sampai dengan 

Rp.1,000,000,000.00 diputuskan oleh komite kredit cabang utama 

 Untuk limit kredit lebih dari Rp.1,000,000,000.00 sampai dengan 

Rp.2,000,000,000.00 diputuskan oleh Divisi Kredit 

 Untuk limit kredit lebih dari Rp.2,000,000,000.00 sampai dengan 

Rp.5,000,000,000.00 diputuskan oleh Direksi Bisnis dan komite divisi 

kredit 

 Untuk limit kredit lebih dari Rp.5,000,000,000.00 diputuskan oleh Board 

of Director. 

Saat telah ada keputusan kredit oleh komite kredit, dilakukan proses 

administrasi, unit administrasi kredit cabang melakukan: 

a. Ditolak  : 

 Dibuat surat pemberitahuan penolakan kredit kepada calon debitur 

b. Disetujui : 

 Dibuat surat pemberitahuan persetujuan kredit berikut 

persyaratannya 

 Calon nasabah menyetujui persyaratan kredit 
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d.1 Bagan Alir Siklus Keputusan Kredit 

Gambar 4.4 Siklus Keputusan Kredit 

EVALUASI SISTEM..., Dinda Kusuma Putri, Ak.-IBS, 2014



75 
 

 

d.2 Pihak terkait 

 Komite Kredit 

 Administrasi Kredit 

d.3 Dokumen 

Laporan referensi analis kredit dari administrasi kredit\ 

 Surat keputusan pemberian Kredit 

d.4 Evaluasi 

Komite kredit yang memutuskan permohonan kredit tidak lah independen disini 

terlihat pada struktur organisasi, yang mana komite kredit terdiri dari beberapa 

jabatan yang di PT.Bank Lampung berada dibawah atau bertanggungjawab kepada 

kepala cabang, yang sebaiknya bertanggungjawab kepada divisi kredit di kantor 

pusat sehingga pemberian kredit akurat dan tepat. 

 

4.2.4 Pencairan Kredit 

Setelah adanya keputusan kredit dari komite kredit , unit administrasi 

kredit di cabang melakukan: 

 Pemenuhan seluruh persyaratan kredit, seperti:pembayran provis, biaya 

administrasi kredit, biaya pengikatan agunan utama dan tambahan kredit 

secara kenotariatan,penutupan asuransi agunan tambahan kredit dan 

pertanggungan kredit macet oleh PT.Askrindo 
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 Setelah seluruh persyaratan kredit dipenuhi, dilakukan proses 

penandatangan perjanjian kredit antara calon debitur dengan bank (kepala 

cabang). 

 Setelah Pencairan Kredit ditandatangani, dilakukan pencairan kredit 

dengan melakukan pemindahbukuan dan kredit ke rekening giro/ 

tabungan debitur. 
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e.1 Bagan Alir Siklus Pencairan Kredit 

Gambar 4.5 Siklus Pencairan Kredit 
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e.2 Pihak Terkait 

 Administrasi kredit 

e.3 Dokumen 

 Dokumen pengikatan agunan 

 Dokumen penutupan asuransi atas agunan 

 Dokumenpertanggungjawaban kredit ke PT.Askrindo 

 Surat Perjanjian Kredit 

 Surat pelaksanaan auto debet 

e.4 Evaluasi 

Pada siklus pencairan kredit sudah tepat dikarenakan dilaksanakan oleh bagian 

berbeda dari analisa kredit dan pemberi keputusan kredit sehingga analis kredit dan 

komite kredit dapat mengoptimalkan kinerjanya. 

 

4.2.5 Pengawasan Kredit 

Pengawasan kredit dilakukan oleh unit pemasaran, pengawasan dapat 

dilihat dari: 

 Memonitor pembayaran bunga kredit sesuai jadwal 

 Memonitor pembayaran pokok kredit sesuai jadwal 
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f.1 Bagan Alir Siklus Pengawasan kredit 

Gamabr 4.6 Siklus Pengawasan Kredit 

 

f.2 Pihak Terkait 

 Unit Pemasaran (analis kredit) 

 Administrasi kredit  
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f.3 Dokumen 

 Laporan Pembayaran cicilan pokok dan bunga (rekening koran 

dari rekening debitur yang ada di PT.Bank Lampung) 

f.4 Evaluasi 

Pada siklus pengawasan kredit sistem sudah berjalan secara efisien 

karena dapat dilihat dari rekening debitur itu sendiri untuk pembayaran 

cicilan pokok dan bunga. 

Pada saat penagihan fungsi pengawasan dan penagihan kredit masih 

dilakukan oleh unit pemasaran yang ada di cabang, sehingga fungsi dari 

pemasaran tidak dapat dilakukan secara optimal 

Pencacatan akuntasi sudah secara komputerisasi sehingga selalu 

terupdate setiap bulannya. 

4.2.6 Penyelesaian Kredit 

Penyelesaian kredit dapat bermacam-macam, antara lain:: 

 Lunas: unit administrasi membuat surat pemberitahuan pelunasan kredit 

kepada debitur 

 Bermasalah sehingga dibutuhkan restrukturisasi: unit administrasi 

membuat laporan dan memberikan data, informasi dan dokumen hasil 

analis terdahulu nkepada komite kredit yang tingkatannya lebbih tinggi 

satu tingkat dari komite kredit yang memutuskan terdahulu. 
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g.1 Bagan Alir Siklus Penyelesaian Kredit 

Gambar 4.7  Siklus Penyelesaian Kredit 
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g.2 Pihak Terkait 

 Unit Pemasaran  

 Administrasi Kredit 

g.3 Dokumen 

 Surat Pengembalian pengikatan Dokumen 

 Surat penghentian auto debet rekening debitur 

 Surat penghentian kredit 

g.4 Evaluasi 

 Penyelesaian kredit di PT.Bank Lampung memiliki kelemahan 

dikarenakan tidak adanya laporan atau Check List dokumen yang akan 

diselesaiankan. 

 

4.3 Evaluasi atas Pengendalian Internal terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada 

Pemberian Kredit Konstruksi 

  Pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi pada pemberian kredit 

konstruksi di PT. Bank Lampung dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Struktur Organisasi  

Perusahaan dalam melaksanakan sistem pemberian kredit, telah melakukan 

pemisahan fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut: 

  Fungsi analisa kredit, dilakukan oleh unit pemasaran, sedangkan yang 

memutuskan permohonan kredit adalah komite kredit. 
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  Fungsi pencairan dan menelaah kelengkapan dokumen adalah analis administrasi 

kredit. 

Pemisahan fungsi-fungsi tersebut sudah cukup baik sehingga dapat diketahui 

batas-batas tanggung jawab atas sistem pemberian kredit. Dengan adanya batas-batas, 

maka kerjasama kecurangan antara satu bagian dengan bagian yang lain dapat dicegah. 

Akan tetapi perlu ditambahkan adanya unit independen untuk mitigasi resiko kredit.. 

2. Sistem otorisasi  

Setiap dokumen yang ada dalam sistem pemberian kredit bank memiliki 

sistem otorisasi yang baik. Hal ini penting karena suatu dokumen digunakan sebagai 

acuan untuk membuat dokumen berikutnya dalam fungsi yang berbeda. Karena itulah 

agar suatu dokumen dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka harus 

diotorisasi oleh pejabat bank yang berwenang. Sistem otorisasi pengendalian intern 

dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut : 

  Saat adanya pengajuan permohonan kredit, maka disampaikan dahulu ke Kepala 

Cabang guna mendapatkan catatan atau disposisi terkait permohonan tersebut 

 Dalam pengambilan keputusan pemberian kredit oleh komite kredit tidak lah 

independent dapat dilihat dari tanggungjawab dari para peserta komite (pimpinan 

bidang pemasaran kredit, penyelia pemasaran kredit, dan analis kredit) bertanggung 

jawab secara struktural kepada cabang yang dalam komite kredit menjadi ketua 

komite kredit. 
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3. Prosedur pencatatan  

Prosedur pencatatan sebagai salah satu unsur dari pengendalian intern 

mempunyai peranan yang sangat penting, karena keandalan dan keakuratan data atau 

informasi dapat menghasilkan pencatatan yang baik. Prosedur pencatatan dalam 

sistem pekreditan di PT.Bank Lampung ini adalah sebagai berikut : 

 Setiap bulan dilakukan pengawasan terhadap pembayaran cicilan pokok dan 

bunga dari pemberian, dengan melihat rekening koran dari debitur dan sudah 

secara otomatis auto debet untuk pembayaran tersebut  

 Pencatatan dalam penerimaan provisi atau beban administrasi kredit diperiksa 

oleh bagian adminstrasi kredit, sehingga lebih akurat dan tepat pada waktunya 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada Perkreditan di 

PT.Bank Lampung (kredit Kontruksi), sebagai berikut: 

 Pada saat pengajuan kredit PT.Bank Lampung masih menggunakan cara 

manual dan tidak adanya form untuk meringkas seluruh dokumen dari 

permohonan kredit sehingga pengajuan disposisi ke kepala cabang dapat 

terjadi kehilangan dokumen terkait. 

 Pada siklus analisa kredit tidak adanya analisa untuk laporan keuangan 2 

tahun terakhir calon debitur serta tidak adanya unit idependen untuk mitigasi 

resiko kredit. Sistem informasi akuntansi pemindahan dokumen pengajuan 

kredit tidak adanya form atau laporan pemindahan dokumen terserbut. 

 Pada siklus pencairan kredit sudah tepat dikarenakan dilaksanakan oleh 

bagian berbeda dari analisa kredit dan pemberi keputusan kredit sehingga 

analis kredit dan komite kredit dapat mengoptimalkan kinerjanya. 

 Pada siklus pengawasan kredit sistem sudah berjalan secara efisien karena 

dapat dilihat dari rekening debitur itu sendiri untuk pembayaran cicilan 

pokok dan bunga. Saat penagihan fungsi pengawasan dan penagihan kredit 

masih dilakukan oleh unit pemasaran yang ada di cabang, sehingga fungsi 
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dari pemasaran tidak dapat dilakukan secara optimal. Pencacatan akuntasi 

sudah secara komputerisasi sehingga selalu terupdate setiap bulannya. 

 Penyelesaian atau pelunasan kredit di PT.Bank Lampung memiliki 

kelemahan dikarenakan tidak adanya laporan atau Check List dokumen yang 

akan diselesaiankan. 

Evaluasi atas pengendalian internal terhadap Sistem informasi akuntansi pada 

pemberian kredit konstruksi, sebagai berikut: 

 Struktur Organisasi 

Adanya pemisahan fungsi analisa kredit, dilakukan oleh unit pemasaran, 

sedangkan yang memutuskan permohonan kredit adalah komite kredit, dan 

fungsi pencairan dan menelaah kelengkapan dokumen adalah analis 

administrasi kredit. Kelemahannya belum adanya unit independen untuk 

mitigasi resiko kredit dan tidak adanya pemisahan antara fungsi pengawasan 

dan fungsi penagihan yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja. 

 Sistem Otorisasi  

Saat adanya pengajuan permohonan kredit, maka disampaikan dahulu ke 

Kepala Cabang guna mendapatkan catatan atau disposisi terkait permohonan 

tersebut. Dalam pengambilan keputusan pemberian kredit oleh komite kredit 

tidak lah independent dapat dilihat dari tanggungjawab dari para peserta 

komite (pimpinan bidang pemasaran kredit, penyelia pemasaran kredit, dan 

analis kredit) bertanggung jawab secara struktural kepada cabang yang dalam 

komite kredit menjadi ketua komite kredit. 
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 Prosedur pencatatan  

Setiap bulan dilakukan pengawasan terhadap pembayaran cicilan pokok dan 

bunga dari pemberian, dengan melihat rekening koran dari debitur dan sudah 

secara otomatis auto debet untuk pembayaran tersebut Pencatatan dalam 

penerimaan provisi atau beban administrasi kredit diperiksa oleh bagian 

adminstrasi kredit, sehingga lebih akurat dan tepat pada waktunya 

 

5.2 Saran 

1. Dibuatnya form atau laporan guna meringkas dokumen dari pengajuan kredit 

pada saat penerimaan 

2. Terdapat form penerimaan atau pemberian untuk pemindahan dokumen 

pengajuan kredit sehingga mengurangi resiko kehilangan. 

3. Pada saat analisa kredit seharusnya unit idependen untuk mitigasi resiko kredit 

guna mengurangi resiko yang akan dihadapi 

4. Keputusan pemberian kredit seharusnya dilakukan oleh dua atau lebih unit yang 

indepeden, yaitu unit pemasaran dan unit risk dan secara struktural di bawah 

Divisi Kredit di kantor Pusat PT.bank Lampung 

5. Unit administrasi kredit sebagai unit yang melakukan mitigasi pemenuhan 

persyaratan dan pencairan kredit secara struktural tidak di bawah kepala cabang, 

melainkan di bawah Divisi Kredit di kantor Pusat 
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6. Fungsi pengawasan dan penagihan kredit tidak disatukan dengan unit pemasaran, 

sehingga unit-unit tersebut dapat melaksanakan fungsinya masing-masing secara 

optimal.   
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