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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research is to know and learn information system accounting 

of loan, this system produces a report of credit (lending fund), has a facilities for data 

entry , searching and monitoring, so that it produces information : accuracy, times line 

and user friendly. This research uses descriptive research, it covers the activities of 

gathering data through observation, interview and literate study.  

 This research uses secondary data which is taken from Bank Indonesia website 

and literature, university of Indonesia library, Bank Mandiri library and LIPI website.  

 The conclution of this study proved that information system accounting of 

perkreditan positively influence effectiveness of credit giving process, and  profitability 

received by the bank. 

 

 Keyword : Information System, Lending Fund, and Impaaired Loan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

    Keadaan ekonomi di Indonesia saat ini yang penuh persaingan dan kondisi yang tidak 

menentu menyebabkan bank-bank umum berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber 

dana bank yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Penghasilan bunga 

dari penyaluran kredit ini merupakan pendapatan utama bank. Dalam prakteknya 

kebijakan bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga SBI menjadi patokan dalam bank 

umum untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga penyaluran kredit. 

Kebijakan Bank Indonesia ada 2 yaitu kebijakan kontraktif meningkatkan tingkat suku 

bunga SBI dan kebijakan ekspansif menurunkan tingkat suku bunga SBI. Ketika suku 

bunga SBI meningkat maka bank-bank umum akan meningkatkan suku bunga kredit 

untuk menyeimbangkan peningkatan dari SBI begitu juga apabila terjadi penurunan.  

    Kondisi perekonomian bank-bank umum belum bisa dikatakan membaik, namun 

kondisi tersebut tidak menyebabkan perkembangan penyaluran kredit bank-bank umum 

menurun. Ini bisa dilihat dari penyaluran kredit pada tahun 2002 sampai tahun 2005 yang 

terus mengalami peningkatan. Jenis kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum antara 

lain: kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi dan kredit channeling. Diantara 

kredit yang diberikan ada yang mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu kredit 
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modal kerja. Kredit ini dianggap dapat memberikan penghasilan dalam keadaan ekonomi 

yang sedang lesu, di mana kredit ini bergerak pada perluasan usaha bukan menambah 

usaha baru.  

    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, 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. 
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    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. Adapun faktor lain mempengaruhi jumlah modal yaitu pembagian 

dividen yang tidak seimbang dengan laba ditahan. 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 

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.    
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    Dengan keadaan tersebut di mana pembagian laba yang tidak seimbang dan 

meningkatnya NPL dan beban dapat mempengaruhi pertumbuhan 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 dapat menambah jumlah modal.  

    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.   

    Pengalokasian dana yang tidak efisien menyebabkan penyaluran kredit berkurang. 

Jumlah dana pada modal berkurang sehingga dana yang akan disalurkan pada periode 

berikutnya ikut turun. Keadaan seperti ini akan menghambat kegiatan operasional bank 

itu sendiri dan juga menurunkan pendapatan bank. Dalam perkembangan penyaluran 

kredit tidak jauh berbeda dengan perkembangan kredit pada bank-bank umum. Tetapi 

peningkatan ini tidak diikuti dengan perkembangan peningkatan modal, hal ini bisa saja 
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pengalokasian dana yang tidak tepat terutama pada penyaluran kreditnya. Menurunnya 

ekuitas akan mempengaruhi penyaluran kredit pada periode berikutnya.  

    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 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.  

    Dengan adanya sistem informasi akuntansi perkreditan  ini  di dalam hal segala 

pencatatan maupun proses akuntansinya, terutama di dalam hal penghasil profit bagi 

bank, diharapkan segala pencatatan, pengawasan kredit dapat berjalan dengan baik yang 

akan menunjang tingkat pencapaian profit yang dihasilkan oleh suatu bank. Permasalahan 

dokumentasi yang kurang baik mengenai persetujuan kredit timbul sebagai alasan utama 

jika terjadinya kredit macet. 
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    Dengan permasalahan yang di sebutkan di atas maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERKREDITAN 

TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Pada 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.)” Pengaruh penyaluran kredit sangat mempengaruhi  

kegiatan perputaran dana dalam suatu bank. Dalam permasalahan di atas juga di dapat 

peningkatan beban operasional juga akan mempengaruhi modal bank. 

1.2   Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

    Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Adanya ketidak efektifannya proses sistem informasi akuntansi perkreditan 

terhadap efektivitas proses pemberian kredit. 

2. Penerapan dan pemanfaatan  sistem informasi akuntansi perkreditan yang belum 

memadai. 

3. Belum terlihatnya peranan sistem informasi akuntansi perkreditan dalam 

pemberian kredit dan dalam menunjang profitabilitas perusahaan. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

    Peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

2. Permasalahanya hanya meliputi sistem informasi akuntansi khususnya perkreditan 

(proses pemberian kredit). 
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3. Periode Penelitian dari tahun 2007-2008. 

1.2.3  Perumusan Masalah 

    Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat dirumuskan pertanyaan –pertanyaan: 

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi perkreditan di dalam PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk terhadap efektivitas proses pemberian kredit?  

2. Apakah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sudah menerapkan atau telah 

memanfaatkan sistem informasi akuntansi perkreditan dalam penyaluran 

kreditnya? 

3. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi perkreditan di dalam PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk dalam pemberian kredit dan dalam menunjang 

profitabilitas perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi perkreditan di   dalam 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap efektivitas proses pemberian kredit. 

2. Untuk mengetahui praktek penerapan dan pemanfaatan sistem informasi 

akuntansi perkreditan  dalam hal penyaluran kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. 

3. Untuk mengetahui peranan sistem informasi akuntansi perkreditan di dalam PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam menunjang profitabilitas perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak penulis, penelitian ini memberi pengetahuan langsung mengenai     

bagaimana penyaluran kredit dapat mempengaruhi modal bank dan seluruh  kegiatan 

operasional bank itu sendiri.  

2. Bagi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai dasar pertimbangan dalam  penyaluran 

kredit yang pengaruhnya terhadap modal bank. Dan mengoptimalkan  modal bank 

terhadap penyaluran kredit.  

3. Bagi Dunia pendidikan Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang 

mempunyai  permasalahan yang sama. 

1.5 Sistematika penulisan 

    Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara sistematis. Setiap 

bab akan saling berkaitan dan bab–bab sebelumnya merupakan pedoman untuk bab–bab 

selanjutnya. Masing–masing bab tersebut berisikan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat peneitian serta sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan teori –teori mengenai perbankan, perbankan 

konvensional, Profitabilitas,  sistem informasi, sistem dan prosedur 

pemberian kredit, serta pengedalian manajemen kredit pada bank. 
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BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan cara-cara penelitian dan data yang digunakan 

oleh peneliti untuk medukung penulisan skripsi ini. Serta dalam bab ini 

juga akan mencantumkan waktu dan tempat pengambilan data. 

BAB IV :. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

  Di dalam bab ini akan memaparkan hasil temuan (observasi) yang 

terdapat di objek penelitian, yakni pada kantor pusat PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk untuk melihat dan menganalisa sistem yang ada.  

 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir di mana penulis mencoba unuk mengemukakan 

kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan pembahasan serta 

sumbangan pemikiran dalam bentuk saran yang diharapkan berguna bagi 

perusahaan serta pihak – pihak yang lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA  

    Peneliti telah melakukan dan membaca berbagai studi literatur dan artikel di berbagai 

media yang dapat di gunakan peneliti sebagai data untuk mendukung dan memberikan 

masukan bagi penulisan skripsi ini. 

2.1.1 Definisi 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 
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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 

dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Booklet perbankan Indonesia :2007)  

2.1.2 Definisi 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. 

    Abdurrachman (1997) dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan perdagangan 

menjelaskan bahwa, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan 

berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, 

pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda 

berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.  

    Definisi 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 
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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. 

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. 

    Reed, Cotter, Gill, Smith dalam buku Commercial Banking, mengatakan bahwa 

perbankan khususnya bank-bank komersil (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, 

antara lain  adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam 

mekanisme pembayaran (transper of funds),                              

menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan 

perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan trust services (jasa-

jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik). Fungsi yang 

terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu trust departemen yang secara umum 

berfungsi sebagai berikut : 

1. Bertindak sebagai pelaksana (executor) dalam pengaturan dan pengawasan harta 

benda atau milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang 
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tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan atau mempercayakan 

pelaksanaanya kepada bank. 

2. Trust departement memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-

perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian 

keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini. 

3. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi, dan sebagai 

transfer agents serta pendaftaran untuk perusahaan-perusahaan. 

4. Mengurus atau mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, 

perusahaan dari sumber (sinking funds) dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan 

dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi. 

 

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

jenis, Yaitu 

1. Bank Sentral 

Bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan 

dan dunia keuangan di suatu negara. 

2. Bank Umum  

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

3. Bank Perkreditan Rakyat 
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Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

Menurut Kasmir (2002) dari segi kepemilikannya, bank digolongkan   menjadi 5. 

Yaitu: 

1. Bank Milik Pemerintah 

2. Bank Milik Swasta Nasional 

3. Bank Milik Koperasi 

4. Bank Milik Asing 

5. Bank Milik Campuran 

Jenis bank umum yang ada di Indonesia, dibagi menjadi 2. Yaitu : 

1. Bank Konvensional adalah bank yang beroperasi atas dasar sistem bunga. 

Bank memberi dan menerima imbalan dalam bentuk bunga. 

2. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi atas dasar sistem syariah Islam. 

Bank memberi dan menerima imbalan dalam bentuk bagi hasil atau 

keuntungan  dari penjualan. 

2.1.3 Definisi Kredit 

    Kredit berasal dari bahasa latin (Credere) yang berarti kepercayaan (trusth) atau(faith) 

atau Credo yang berarti saya percaya. Jadi sebenarnya ketika seseorang memperoleh 

kredit maka berarti ia mendapatkan kepercayan bahwa ia dimasa depan akan mampu 

memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan pengertian kredit 

adalah salah satu aktiva produktif yang dimiliki bank yang mengandung risiko baik 
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dalam rupiah atau valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan. 

    Pengertian kredit menurut UU Pokok Perbankan no 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat disamakan dengan itu, dengan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.” 

    Menurut SAK No.31 tentang akuntansi perbankan memberikan definisi mengenai 

kredit yang diberikan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujun atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan 

termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah pembiayaan bersama dan kredit 

dalam proses penyelamatan. 

    Berdasarkan definisi-definisi di atas mengenai kredit bisa kita ambil kesimpulan bahwa 

kredit baru akan diberikan ketika ada kepercayan antara debitur dan kreditur di mana 

pemberi kredit (Kreditur) Benar-benar percaya bahwa penerimaan kredit (debitur) akan 

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dengan syarat-

syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.  

    Dari pengertian tersebut menurut  Firdaus (2004), terdapat beberapa unsur yang terkait 

di dalam perjanjian suatu kredit. Yakni  : 
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1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia 

untuk meminjamkan kepada pihak lain, yang disebut kreditur. 

2. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang yang disebut debitur. 

3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. 

4. Adanya janji kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 

5. Adanya perbedaan waktu saat penyerahan uang dari kreditur dengan pada saat 

pembayaran kembali oleh debitur. 

6. Adanya risiko sebagai akibat unsur perbedaan waktu dan risiko-risiko yang 

dapat timbul nantinya, seperti inflasi dan sebagainya. 

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. 

 

Menurut Siamat (2004) Kredit dapat digolongan berdasarkan : 

1. Segmen usaha. Sektor industri yang dibiayai oleh bank biasanya dibagi lagi 

menjadi segmen-segmen usaha misalnya : perdagangan, otomotif, farmasi, 

tekstil, makanan, konstruksi dan sebagainya. 

2. Menurut Barang Jaminan (Collateral). Dilihat dari barang jaminan, kredit  

dapat dibedakan : 

a. Kredit dengan jaminan (secured loan) dan 

b. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) 
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3. Tujuan kredit. 

a. Kredit Komersil (Commercial Loan) yaitu kredit yang diberikan untuk 

memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Yang 

meliputi : Kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit 

ekspor dan sebagainya. 

b. Kredit Konsumtif (Consumer Loan) yaitu kredit yang diberikan untuk 

memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Bagi debitur 

kredit ini tidak digunakan untuk memperoleh laba, akan tetapi semata-

mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan 

lainnya. Misalnya : membeli properti (rumah), mobil, dan berbagai 

macam barang konsumsi lainnya. 

c. Kredit Produktif,  yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai 

kebutuhan investasi dan modal kerja debitur sehingga dapat 

memperlancar produksi. Misalnya : penambahan mesin produksi, 

pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya 

pemasaran, distribusi dan sebagainya. 

4. Jangka Waktu (maturity). Penggolongan kredit menurut jangka waktu dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Kredit jangka pendek (short term-loan) yaitu kredit yang jangka waktu 

pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya kredit untuk 

membiayai kelancaran operasi perusahaan termasuk kredit modal 

kerja. 
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b. Kredit jangka menengah (medium term loan) yaitu kredit yang jangka 

waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya kredit ini 

untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan 

bahan baku. Jenis kredit ini dapat diubah pula kedalam bentuk kredit 

investasi. 

c. Kredit jangka panjang (long term loan) yaitu kredit yang jangka waktu 

pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya 

kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan 

usaha atau rehabilitasi. 

Kredit yang dinilai berhasil adalah kredit yang dapat dilunasi pokok dan 

bunganya sesuai dengan kesepakatan, usaha pihak debitur mengalami kemajuan 

dan kondisi sekitar lingkungannya berkembang. Selain itu, kedua pihak juga 

harus memperhatikan indikator penentu berhasilnya suatu kredit yakni, sumber 

daya manusia yang berkualitas, prosedur kredit yang jelas konsekwen dan 

konsisten, faktor-faktor eksternal serta mematuhi segala kode etik bank. 

Menurut Firdaus (2004) kredit memiliki  fungsi , yakni : 

1. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle. Dana yang idle dari 

kreditur akan berubah menjadi dana efektif jika dipinjamkan kepada debitur. 

2. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa 

apabila suatu saat belum tersedianya uang sebagai alat pembayaran. 

3. Kredit dapat meningkatkan potensi ekonomi yang ada. 
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4. Kredit sebagai alat pengendalian harga. Hal ini terjadi apabila pemerintah 

hendak mempersempit jumlah uang beredar, dengan pembatasan pagu kredit 

maka harga akan dapat terpengaruhi.  

5. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Dalam hal ini Kredit 

Rekening Koran yang apabila telah di tandatangani akan langsung 

menciptakan beredarnya uang giral baru di masyarakat 

Di dalam prakteknya, menurut Ruddy Tri Santoso (1996)  kredit usaha perbankan 

dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu : 

1. Menurut kegunaan kredit dalam bentuk cash : 

a. Pinjaman komersial : untuk tujuan perdagangan komersial. 

b. Pinjaman konsumen : untuk tujuan konsumtif. 

c. Kredit investasi : untuk tujuan investasi. 

d. Kredit modal kerja : untuk tujuan modal kerja usaha. 

e. Kredit usaha kecil : untuk perdagangan golongan menegah ke bawah. 

f. Kredit pemilikan rumah : untuk tujuan pembelian rumah. 

g. Kredit kendaraan bermotor : untuk tujuan pembeliaan kendaraan bermotor. 

h. Kredit likuiditas Bank Indonesia : kredit dari Bank Indonesia yang 

diperuntukkan bagi bank-bank umum guna disalurkan lagi ke berbagai sektor. 

2. Menurut Siamat (2004) berdasarkan kegunaan kredit dalam bentuk non cash :  

 Kredit non cash adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah  yang 

hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan  telah 

direalisasi atau efektif. Yang tegolong kredit non kas adalah : 

a. Bank Garansi. Bank garansi berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah : 
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1. Jaminan dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas 

surat-surat berharga seperti aval dan endosemen yang dapat 

menimbulkan membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera janji. 

2. Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 

yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang 

menerima jaminan apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. 

3. Jaminan lain yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat 

menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Contoh Bank Garansi 

untuk uang muka dalam rangka suatu kerja sama, bank garansi untuk 

pelaksanaan proyek, dan lain-lain. 

b. Fasilitas Letter of Credit. Pemberian fasilitas L/C kepada nasabah dalam 

pelaksanaan transaksi pembelian barang baik yang berkaitan dengan 

perdagangan dalam maupun luar negeri. Bank yang memberikan fasilitas L/C 

ini berarti bank tersebut memberikan jaminan untuk membayar sejumlah 

tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabahnya. Bank harus membayar 

kepada pihak tersebut apabila nasabahnya wanprestasi.  

3. Menurut  Iskandar (2008) berdasarkan  Sifatnya kredit dibagi  : 

a. Kredit berulang  : fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang dapat 

diperpanjang jangka waktunya sepanjang masih dibutuhkan.  

b. Kredit Aflopend : fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank yang 

pelunasanya sesuai dengan angsuran yang disepakati bersama. 
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c. Kredit Traksional : fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh bank sesuai dengan 

kebutuhan pembiayaan dan apabila bank membutuhkan lagi maka harus 

mengajukan permohonan kredit baru.  

4. Menurut Ruddy Tri Santoso (1996) berdasarkan cara pembayarannya : 

a. Pinjaman angsuran : pinjaman dengan pengembalian pinjaman secara 

bertahap. 

b. Pinjaman tetap : pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman 

menurut jangka waktu tertentu. 

c. Demand Loan : pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas 

yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu. 

d. Pinjaman rekening koran : fasilitas kredit yang disediakan bank sesuai mutasi 

rekening nasabah untuk menunjang transaksi perdagangannya. 

e. Pinjaman promes (aksep) : pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes 

sesuai nominal ataupun jatuh tempo pembayarannya. 

f. Pinjaman Call Money : pinjaman antar bank yang pembayarannya didasarkan 

atas nominal dan jangka waktu jatuh temponya sesuai tingkat bunga yang di 

sepakati. 

g. Kredit berulang (Revolving Credit) : kredit yang setelah satu transaksi selesai, 

dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum dan jangka 

waktu tertentu. Dalam prakteknya, jenis kredit ini hampir sama dengan kredit 

rekening koran, hanya saja lebih terbatas dalam penarikan dan penyetorannya 

kembali. Jenis kredit ini banyak digunakan oleh pengusaha baik kontraktor 

maupun supplier pemerintah yang dalam periode tertentu secara rutin 
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mendapat pekerjaan pemeliharaan bangunan Atau mesin-mesin dan 

sebagainya. 

h. Kredit per transaksi (selfliquiditing credit) : yaitu kredit yang digunakan untuk 

membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber 

pelunasan kredit. Pengguna jenis kredit ini hampir sama seperti pengguna 

kredit berulang, hanya saja mereka tidak  secara rutin mendapatkan pekerjaan 

melainkan sesekali saja. 

Tingkat kualitas kredit atau yang umumnya disebut tingkat kolektibilitas   kredit 

memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Penggolongan kualitas kredit  berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/267/KEP/DIR  tanggal 27  Februari 

1998 ditetapkan sebagai berikut : 

a. Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria : 

• Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu 

• Memiliki mutasi rekening yang aktif  

• Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. 

b. Dalam Perhatian Khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria : 

• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 

90 hari 

• Kadang-kadang terjadi cerukan 

• Mutasi rekening relatif aktif 

• Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

• Didukung oleh pinjaman baru. 

d. Kurang Lancar (substandard), apabila memenuhi kriteria : 
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• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 

90 hari 

• Sering terjadi cerukan 

• Frekuensi mutasi rekening relatif rendah 

• Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 

hari 

• Terdapat indikasi masalah keuangan oleh debitur 

• Dokumentasi pinjaman yang lemah 

e. Diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria : 

• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 

180 hari 

• Terjadi cerukan yang bersifat permanen 

• Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 

• Terjadi kapitalisasi bunga  

• Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan 

f. Macet (loss), apabila memenuhi kriteria : 

• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 

270 hari. 

• Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 

• Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai wajar. 
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Agar dapat menjamin kelangsungan usaha bank, setiap bank harus memiliki 

kesiapan dan kemampuan menanggung kemungkinan timbulnya risiko  kerugian dalam 

penanaman dananya. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia No.30/268/KEP/DIR tanggal 27  Februari 1998, mewajibkan 

semua bank membentuk (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang dimilikinya 

untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Besaran PPAP tersebut diatur sebagai 

berikut : 

a. Cadangan umum yang sekurang-kurangnya 1 % dari total aktiva produktif. 

b. Cadangan khusus untuk kredit yang diberikan sekurang-kurangnya : 

 5 % dari kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi 

nilai agunan; dan  

 15% dari kredit yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai 

agunan; dan  

 50% dari kredit yang digolongkan Di ragukan setelah dikurangi nilai agunan; 

dan  

 100% dari kredit yang digolongkan Macet yang masih tercatat dalam 

pembukuan bank setelah dikurangi nilai agunan  

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 

pegawai dan pejabat di bagian perkreditan dalam menghasilkan suatu keputusan kredit. 

 24
PENGARUH SISTEM..., Muhammad Taufik Pane, Ak.-IBS, 2009



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 5 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 

kecilnya pendapatan suatu perusahaan di masa mendatang yang mampu menjamin 
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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 

pertama untuk pembayaran hutang seandainya  debitur wanprestasi. Fungsi kedua 

adalah sebagai salah satu faktor penentu  besarnya nominal kredit yang diberikan. 

Aspek yang dianalisa adalah  aspek hukum dan agunan. 
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Formula 5 P Menurut  Iskandar (2008) yakni : 

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. Purpose yaitu untuk mengetahui sasaran dan tujuan nasabah dalam 

mengambil kredit. 

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

(reward) bagi bank.  

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

terdiri dari : 

• Roadmap to paymend 

• Sumber dan waktu repayment 

• Masalah ketidakpastian  

5. Protection yaitu untuk mengetahui seandainya usaha debitur gagal 

• Collateral the second way 

• Penyelesaian oleh peminjam disebut internal sedang bila oleh 

pihak ke tiga dinamakan ekternal. 

 

    Faktor-faktor yang dinilai dalam setiap penilaian kredit menurut Siamat (2004) 

yakni :  

1) 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 
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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) 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. 

3) 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 menyerap produk debitur.  Secara 

garis besar, aspek ini mengukur Kondisi Makro dan Mikro perusahaan, Pangsa 

pasar, proyeksi penjualan. 

4) 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 
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bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat setempat. Aspek 

tanggung jawab perusahaan (Corporate Social Responsibility) juga harus 

diperhatikan realisasinya.  

5) Aspek Manajemen. Dalam penilaian aspek manajemen, perlu diperhatikan 

struktur organisasi dan anggota-anggota manajemen termasuk kemampuan dan 

pengalamannya serta pola kepemimpinan yang diterapkan oleh top manajemen. 

Perlu diperhatikan apakah pengelolaan dan kepengurusan perusahaan ada tanda-

tanda one man show management. Unsur-unsur yang dianalisa seperti 

Karakteristik pengusaha, Organisasi, Key Person, dan SDM. 

6) Aspek Keuangan (Proyeksi). Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengukur 

proyeksi kemampuan perusahaan di masa mendatang. Sehingga diharapkan 

debitor mampu membayar kreditnya yang didapat dari murni hasil operasional 

perusahaannya dan pihak bank mengetahui secara pasti risiko-risiko yang dapat 

timbul pada perusahaan debitur agar dikemudian hari sudah dapat diantisipasi. 

Aspek yang di analisa antara lain Non Discounted Analysis ( Proyeksi biaya, 

modal kerja, Laba rugi, arus kas,  dan repayment ). 

Berikut adalah ilustrasi analisa penilaian kredit dari penjelasan di atas: 
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Permohonan kredit

Aspek Hukum

Keuangan ( Saat ini )

Pemasaran

Teknologi/Sosekdal

Manajemen

Keuangan ( Proyeksi )

Pemberian Kredit

yes 

yes 

yes 

yes 

yes 

yes 

yes 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

 

    

         Sumber : Siamat (2004) 

  Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, sebaiknya pihak bank melakukan 

Loan Review. Menurut Siamat (2004) loan review dimaksudkan untuk 

memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian akibat tidak dibayarnya kembali 

kredit yang akhirnya harus dihapuskan dari pembukuan bank. Untuk itu perlu 

dilakukan deteksi dini terhadap kredit yang telah disalurkan. Pemeriksaan ulang 

atau Loan Review pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk menilai kembali 

keadaan debitur termasuk data dan informasi yang disampaikan kepada bank, 

meliputi keadaan keuangan nasabah dan kelengkapan dokumen dan hal-hal 

lainnya yang dianggap perlu. Bagi bank kecil, umumnya tidak memiliki program 

pemeriksaan kredit. Biasanya tugas ini diserahkan kepada loan officer. Namun 

perlu dihindari agar pejabat kredit hendaknya tidak melakukan pemeriksaan 
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sendiri kredit yang mereka bina untuk menghindari penilaian yang tidak objektif 

terhadap suatu nasabah. Masalah-masalah yang penting diperhatikan : 

1. keadaan keuangan dan kemampuan debitur melunasi kreditnya 

2. kelengkapan dokumen 

3. konsistensi terhadap kebijakan perkreditan dan perjanjian kredit 

4. perlakuan terhadap jaminan 

5. ketentuan pemerintah yang tidak dipatuhi 

6. perkiraan keuntungan yang dapat dicapai oleh debitur. 

 Jika suatu kredit telah diterima oleh pihak debitur, maka pihak bank harus 

terus mengawasi kredit yang telah mereka berikan kepada debitur agar tidak 

berubah menjadi kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah dapat diartikan 

sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan atau karena adanya faktor eksternal diluar kemampuan kendali 

debitur.  

 Menurut Siamat (2004) faktor-faktor penyebab kredit bermasalah 

disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :  

a. Faktor Internal 

1. Kebijakan perkreditan yang ekspansif 

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan 

perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit 

secara wajar yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang harus 

dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan pencapaian target dalam 

waktu tertentu tersebut cenderung mendorong pejabat kredit menempuh 
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langkah-langkah yang lebih agresif dalam penyaluran kredit sehingga 

mengakibatkan tidak lagi selektif dalam memilih calon debitur dan kurang 

menetapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai 

permohonan kredit sebagaimana seharusnya. Di samping itu bank sering 

saling membajak nasabah dengan kemudahan yang berlebihan. Bank 

dalam beberapa kasus sering mengabaikan kalau calon debiturnya masuk 

dalam Daftar Kredit Macet yang diterbitkan Bank Indonesia secara rutin. 

2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. 

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam 

menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara 

pemberian kredit suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak 

mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan dan menyampaikan 

data keuangan yang lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur 

perkreditan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber 

daya manusia khususnya yang menangani perkreditan belum memadai. Di 

samping itu, salah satu penyebab dari sisi intern adalah adanya pihak 

dalam bank yang sangat dominan dalam pemutusan kredit. 

3. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. 

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit 

bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari 

debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap 

dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan 

secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha secara 
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periodik. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebut 

menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah tidak 

dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan langkah-

langkah pencegahan. 

4. Lemahnya sistem informasi kredit. 

Sistem informasi kredit yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan 

memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya akan sulit 

deteksi dini. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya pengambilan 

langkah-langkah yang di perlukan untuk mencegah terjadinya kredit 

bermasalah. 

5. Itikad kurang baik dari pihak bank. 

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan banknya 

untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja melanggar 

ketentuan kehati-hatian perbankan terutama ketentuan legal lending limit. 

Skenario lain adalah pemilik dan pengurus bank memberikan kredit 

kepada debitur yang fiktif. Padahal kredit tersebut digunakan untuk 

kepentingan pemilik atau pengurus bank untuk tujuan yang lain. Skenario 

ini terjadi karena ada kerjasama antara pemilik dan pengurus bank yang 

memiliki itikad yang kurang baik. 

b. Faktor Eksternal 

1. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit. 

      Kegiatan usaha debitur rentan terhadap terjadinya penurunan      

kegiatan ekonomi dan dalam waktu yang sama tingkat suku bunga 
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mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Penurunan kegiatan ekonomi 

dapat disebabkan oleh adanya kebijakan penyejukan ekonomi atau 

akibat kebijakan pengetatan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

menyebabkan tingkat bunga naik yang pada gilirannya bank tidak lagi 

mampu membayar cicilan pokok dan bunga kredit. 

2. Pemanfaatan iklim persaingan bank yang tidak sehat oleh debitur. 

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat 

dimanfaatkan oleh debitur yang kurang memiliki itikad baik dengan 

cara memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk 

usaha yang tidak jelas dan spekulatif. Dalam kondisi persaingan yang 

tajam sering bank menjadi tidak rasional dalam pemberian kredit dan 

akan diperburuk dengan keterbatasan kemampuan teknis dan 

pengalaman petugas bank dalam pengelolaan kredit. 

3. Kegagalan usaha debitur 

      Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur 

sensitif terhadap pengaruh eksternal misalnya kegagalan dalam 

pemasaran produk, terjadi perubahan harga di pasar perubahan pola 

konsumen dan pengaruh perekonomian nasional. 

4. Debitur mengalami musibah 

      Musibah dapat saja terjadi pada debitur misalnya meninggal dunia, 

lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha 

debitur tidak dilindungi dengan asuransi. 
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 Pemeriksaan dan pengawasan kredit memiliki peranan dalam memelihara 

kelancaran pembayaran kredit. Beberapa aspek penting, selain aspek kelengkapan 

dokumen dan pengikatannya, unsur pengawasan dalam penggunaan dana 

pinjaman pun mempunyai peran yang penting. Pengawasan kredit bertujuan agar 

kredit tersebut dapat berjalan secara produktif yang tidak bersifat sebagai 

konsumtif semata. Pengawasan kredit bank harus selalu diarahkan untuk 

menunjang kelancaran usaha bank tersebut. 

 Beberapa hal yang harus dilakukan serta diupayakan terus menerus untuk 

memantau pengawasan kredit tersebut adalah sebagai berikut menurut Ruddy Tri 

Santoso (1996) : 

A. Upaya Menghindari Kredit Macet : 

     Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kredit macet adalah : 

1. Mengadakan hubungan baik dengan debitur. Setiap 6 bulan sekali   

melakukan program kunjungan usaha untuk mengetahui kondisi bisnis 

nasabah. 

2. Mengevaluasi mutasi transaksi yang dilakukan debitur di rekening 

korannya terutama mengenai kemampuan finansial dan proses kelanjutan 

kredit tersebut. Apabila hendak diperpanjang maka harus dilakukan 

penilaian kembali terhadap nilai jaminan dan plafond kreditnya yang harus 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan nasabah. 

3. Memperhatikan jenis usaha debitur terutama yang berkaitan dengan 

produk maupun jasa yang dihasilkannya, apakah produk atau jasa tersebut 

masih dibutuhkan konsumen atau tidak karena hanya sebagai kebutuhan 

 35
PENGARUH SISTEM..., Muhammad Taufik Pane, Ak.-IBS, 2009



sekunder. Juga apakah barang atau jasa tersebut selalu disesuaikan dengan 

perkembangan tuntutan kebutuhan produknya atau selalu tertinggal untuk 

mengikuti perkembangan tersebut. 

4. Sedapat mungkin debitur tersebut diwajibkan membuat neraca keuangan 

yang dapat menunjukkan kemampuan serta perkembangan usahanya dari 

tahun ke tahun dan selalu memperhatikan kinerja debitur tersebut terutama  

yang berkaitan dengan profitabilitas ROE dan profit marginnya. 

5. Meningkatkan keterampilan kredit account officer terutama yang 

berhubungan langsung dengan bidang usaha debitur sehingga dari sini 

akan diperoleh masukan berguna terutama yang berhubungan dengan 

kondisi pemasok barang produksi atau jasa, distribusi ke pembeli dan 

kekuatan pasar produksi atau jasa tersebut. 

6. Mengupayakan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban bank 

terutama yang berkaitan dengan: 

• Pembayaran pokok pinjaman sesuai jadwal waktu pengembalian,  

• Pembayaran angsuran pinjamannya setiap bulan, 

• Pembayaran bunga pinjaman sesuai jatuh temponya. 

7. Mengadministrasikan dengan teliti dan meninjau keabsahan dokumen-

dokumen kredit debitur yang meliputi : 

• Surat-surat ijin usaha debitur seperti NPWP, TDP, SIUP, IMB,  

sertifikat tanah atau bangunan dan akta perusahaan. 

• Dokumen pengikatan jaminan kredit terutama yang berkaitan 

dengan jatuh waktu pengikatan dan perpanjangannya kembali. 
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• Kepemilikan barang jaminan yang dijadikan agunan kepada bank. 

• Kelengkapan surat perjanjian kredit termasuk didalamnya adalah 

pihak-pihak yang harus menandatangani surat tersebut. 

• Mutasi rekening koran di semua bank dimana debitur tersebut 

mempunyai accounting. 

8. Membantu debitur dalam menyelesaikan permasalahan di bidang 

keuangan terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian problem 

cash flow jangka pendek yang tidak melebihi jangka waktu 3 bulan dan 

bertindak sebagai konsultan keuangan debitur tersebut. 

B. Indikasi Timbulnya Kredit Bermasalah 

 Indikator adanya kredit bermasalah : 

1. Terjadi penurunan terhadap hasil penjualan dan laba usaha dari waktu ke 

waktu sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan yang kemudian 

menyebabkan terjadinya kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada 

bank. 

2. Tagihan yang kurang lancar meningkat sehingga menyebabkan 

tersendatnya arus kas masuk yang pada akhirnya akan membawa problem 

cash flow. 

3. Arus kas kurang lancar dan cash flow problem yang berkelanjutan 

sehingga menimbulkan kesulitan likuiditas yang kemudian membawa 

dampak bagi solvabilitas usaha. 

4. Penyediaan barang menumpuk karena sulit dijual sehingga inventory days 

turn over meningkat. 
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5. Banyaknya hutang dagang yang tertunda pembayarannya dan collection 

period mengalami kenaikan (settlement). 

6. Sering terjadi penggantian pengurus inti serta pemegang saham utama 

perusahaan tersebut yang kemudian menimbulkan kebijakan usaha yang 

berubah-ubah. 

7. Pertumbuhan usaha yang terlalu ekspansif apabila dilihat dari sejak usaha 

dirintis maupun dari perkembangan usaha itu sendiri, sehingga 

menimbulkan masalah : 

• Likuiditas usaha yang tidak terpenuhi karena adanya investasi 

usaha yang berlebihan. 

• Lemahnya pengendalian dari pengawasan intern. 

• Bagian operasi tidak dapat mendukung maupun mengikuti pola 

pemasaran  dari bagian penjualan. 

8. Mulai terjadi penunggakan pembayaran bunga pinjaman kepada bank 

selama tiga bulan terakhir. 

9. Nasabah sering meminta keleluasaan kepada bank untuk memberikan 

overdraft yang tidak dapat dilunasi sampai pada akhir bulan berjalan. 

 Jika indikator-indikator kredit bermasalah di atas telah ditemukan didalam suatu 

bank, maka pihak bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan kredit. Menurut 

Siamat (2004) penyelamatan kredit merupakan usaha yang dilakukan bank terhadap 

kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penyelamatan kredit dimaksud 

sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan kredit yang tergolong kredit bermasalah 

setelah semua upaya pembinaan kredit dilakukan. 
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Kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit bermasalah, sebelum dilakukan 

penyelamatan, dapat ditempuh beberapa usaha sebagai berikut menurut Siamat (2004): 

a. Peringatan tertulis untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang 

 tertunggak disamping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan 

 tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga 

 menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas kredit 

 sehingga pihak yang bersangkutan dapat dikenakan overdue. 

b. Apabila setelah dilakukan peringatan tiga kali namun belum ada reaksi  dan 

usaha debitur untuk melunasi hutangnya dapat ditempuh jalur hukum  yaitu lembaga 

somatie yang ada di Pengadilan Negeri bagi bank swasta.  Sedangkan bagi bank BUMN 

melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang  Negara (BUPLN). 

Beberapa cara pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelamatan 

kredit bermasalah sebagai berikut menurut Siamat (2004): 

1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) 

 Yaitu perubahan persyaratan perkreditan yang hanya menyangkut jadwal 

 pembayaran dan atau jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh 

 fasilitas rescheduling hanyalah untuk debitur yang memenuhi persyaratan 

 tertentu antara lain misalnya : usaha debitur memiliki prospek untuk  bangkit 

kembali, debitur menunjukkan itikad baik yaitu memiliki  keinginan untuk melunasi 

pinjamannya dan adanya keyakinan debitur  tetap berminat dan berniat untuk 

terus mengelola usahanya.  
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 Dalam proses  ini, tunggakan pokok dan bunga dijumlahkan untuk  kemudian 

dijadwalkan kembali pembayarannya untuk itu dibuat  perjanjian rescheduling 

tersendiri. 

2. Reconditioning (Persyaratan Ulang) 

 Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak 

 terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau 

 persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum  saldo 

kredit.  

 Dalam reconditioning ini dapat pula diberikan kepada debitur keringanan  berupa 

pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian  perhitungan bunga bagi 

debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif  serta usahanya masih 

potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan  namun mengalami kesulitan 

keuangan. 

3. Restructuring (Penataan ulang) 

 Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana  bank, 

konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok  kredit baru dan atau 

konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi  penyertaan dalam 

perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan  kembali dan atau persyaratan 

kembali. 

4. Eksekusi Barang Jaminan 

 Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka 

 pelunasan hutang. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit  yang 

memang benar-benar menurut bank usaha debitur sudah tidak  dapat lagi di bantu 
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untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang  sudah tidak memiliki prospek 

untuk dikembangkan. 

 Bagi bank-bank pemerintah, proses penyelesaian kredit macet menurut 

 ketentuan diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. 

2.1.4 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.4.1 Definisi Sistem 

    Ada berbagai macam definisi sistem yang dinyatakan oleh beberapa ahli, diantaranya 

: 

1. Pendapat James A.Hall (2001) , Sistem adalah sekelompok dua atau lebih 

komponen-komponen yang saling berkaitan (interrelated) atau subsistem-

subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose). 

2. Sedangkan pendapat Mulyadi (2004) ,Sistem adalah suatu kerangka dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan suatu 

skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama 

perusahaan. 

3. Jadi sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu 

untuk melakanakan kegiatan alam organisasi. 

    Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem terdiri dari prosedur-prosedur dan 

prosedur membentuk sistem sedangkan sistem dan prosedur dibuat untuk menangani 

transaksi yang terjadi berulang-ulang. 
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2.1.4.2 Definisi Informasi 

    Menurut Barry E. Cushing : Hasil pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna 

bagi orang yang menerimanya.  

    Ada banyak ahli yang menyatakan definisi informasi, tetapi dapat disimpulkan 

bahwa : Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti serta menggambarkan suatu kejadian (event) dan kesatuan nyata. Untuk 

digunakan di dalam pengambilan keputusan. 

    Sedangkan pengertian data adalah kumpulan Karakter tanda atau lambang, fakta atau 

jumlah (yang biasanya belum berguna bagi pengambilan keputusan).atau 

menggambarkan fakta (masih mentah, sehingga belum dapat bercerita banyak). 

 

2.1.4.3 Definisi Sistem Informasi 

    Suatu sistem Informasi (Barry E. Cushing) adalah suatu kombinasi dari orang-orang, 

fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk 

mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses jenis transaksi tertentu, memberi 

sinyal kepada manjemen dan yang lain tentang kejadian-kejadian internal dan eksternal 

yang penting dan menyediakan suatu dasar untuk pengambilan keputusan.  

    Adapun pengertian Management Information System (MIS) adalah kumpulan 

manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung 

jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi 

semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. (Barry 

E. Cushing). 

 Hubungan SIA dengan SIM (menurut George M. Scott) ;  
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• Pada organisasi perusahaan yang kecil, SIA hampir mewakili semua SIM = 70 % 

atau lebih merupakan transaksi akuntansi. 

• Pada organisasi perusahaan yang besar, SIA merupakan sebagian besar dari SIM= 

33 1/3 % - 50%merupakan transaksi akuntansi. 

 

2.1.4.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

    Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah kesatuan struktur dalam sebuah entitas 

seperti perusahaan yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lainya untuk 

mengubah data ekonomi menjadi sebuah informasi akuntansi dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan informasi dari berbagai pengguna. (willkinson.2000).  

    Sistem Informasi Akuntansi Menurut Moscove (1997) Sia adalah an organizational 

component that accumulates, classifies, processses analyzes, and comunicates relevant 

financial, oriental decesion making iformasion to a company external parties (such as 

investor, creditors, and tax agencies) and internal parties (primapally management). 

    Jadi sistem informasi akuntansi adalah sebagai alat organisasi yang mengelola dan 

melaporkan informasi akuntansi kepada pihak-pihak yang memerlukanya baik internal 

maupun ekternal dalam format masing-masing.  

 

2.1.4.4.1 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

    Menurut Hotma L. Siregar (1990) Setiap sistem informasi akuntansi melaksanakan 

lima fungsi utama, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, 

pengendalian data (termasuk security), dan penghasil informasi.  

A. Pemrosesan Data 
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    Pemrosesan data terdiri atas proses pengubahan input menjadi output. Fungsi 

pemrosesan data terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut: 

1 Pengklasifikasian/menetapkan data berdasar kategori yang telah ditetapkan. 

2. Menyalin data ke dokumen atau media lain. 

3. Mengurutkan, atau menyusun data menurut karaktersitiknya. 

4. Mengelompokkan atau mengumpulkan transaski sejenis. 

5. Menggabungkan atau mengkombinasikan dua atau lebih data atau arsip. 

6. Melakukan penghitungan. 

7. Peringkasan, atau penjumlahan data kuantitatif. 

8. Membandingkan data untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan yang ada. 

B. Manajemen Data 

    Fungsi manajemen data terdiri atas tiga tahap, yaitu: penyimpanan, pemutakhiran dan 

pemunculan kembali (retrieving). Tahap penyimpanan merupakan penempatan data 

dalam penyimpanan atau basis data yang disebut arsip. Pada tahap pemutakhiran, data 

yang tersimpan diperbaharui dan disesuaikan dengan peristiwa terbaru. Kemudian pada 

tahap retrieving, data yang tersimpan diakses dan diringkas kembali untuk di proses lebih 

lanjut atau untuk keperluan pembuatan laporan. 

    Manajemen data dan pemrosesan data mempunyai hubungan yang sangat erat. Tahap 

pengelompokkan data dan pengurutan data dari fungsi pemrosesan data, misalnya sering 

dilakukan sebagai pendahuluan sebelum dilakukan tahap pemutakhiran dalam fungsi 

manajemen data. Manajemen data dapat dipandang sebagai bagian dari pemrosesan data. 
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    Manajemen data akan menunjang pencapaian efisiensi aktivitas dalam proses 

menghasilkan informasi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen terutama 

mengenai informasi aktivitas dan informasi kebijakan manajemen. 

 

C. Pengumpulan Data 

    Fungsi pengumpulan data terdiri atas pemasukkan data transaksi melalui formulir, 

mensyahkan serta memeriksa data untuk memastikan ketepatan dan kelengkapannya. Jika 

data bersifat kuantitatif, data dihitung dahulu sebelum dicatat. Jika data jauh dari lokasi 

pemrosesan, maka data harus ditransmisikan lebih dahulu. 

 

D. Penghasil Informasi 

    Fungsi penghasil informasi ini terdiri atas tahapan pemrosesan informasi seperti 

penginterprestasian, pelaporan dan pengkomunikasian informasi. 

 

E. Pengendalian Data 

    Fungsi pengendalian data mempunyai dua tujuan dasar: (1) untuk menjaga dan 

menjamin keamanan aset perusahaan, termasuk data, dan (2) untuk menjamin bahwa data 

yang diperoleh akurat dan lengkap serta diproses dengan benar. Berbagai teknik dan 

prosedur dapat dipakai untuk menyelenggarakan pengendalian dan keamanan yang 

memadai. 
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2.1.4.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan  

    Sistem informasi akuntansi perkreditan merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai 

dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, 

analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit yang 

macet (Kasmir,2002:71-72). 

 

2.1.4.5.1 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 
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• 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 

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 

 

2.1.4.5.2 Dokumen dan Laporan yang terkait dengan 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.  
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2. Surat kuasa untuk penandatanganan permohonan sehubungan hak 

subsitusi. 

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)  

 

2.1.4.5.3 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. 
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2. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak. 

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. 
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2.1.4.5.4 Jurnal yang terkait dengan kredit :  

               (menurut : Pedoman akuntansi perbankan Indonesia ) 

1. Jurnal pemberian kredit : 

 Dr. Kredit yang diberikan   xxxx 

  Cr. Kas/ Giro nasabah    xxxx 

 

2. Jurnal pembayaran bunga kredit: 

 Dr. Kas/ rekening/ giro     xxxx 

  Cr. Pendapatan  Bunga kredit    xxxx 

 

3. Jurnal Pelunasan kredit   

 Dr. Kas     xxxx 

  Cr. Hutang kredit    xxxx 
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2.1.4.5.5 Siklus proses perkreditan Menurut Iskandar Syamsu (2008) : 

 

1.Aplikasi 
permohonan

2.Sekretaris 
kantor cab 

14.Dilunasi, 
diperpanjang, 
ditambah 

8. Kabag  
    kredit 

7. Kepala   
    cab 

6. Nota 
informasi 

5. kaba/    
   analis   
   investigasi 

4. Bagian   
    kredit  

3.Kepala  
   cabang  

9.Proses  
   Analis  

10. Kepala  
      cabang  

11. Surat  
      penegasan  

12.Pengikatan  
     Notaris  

13. Pencairan  
      Kredit 
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2.1.4.5.6 PETUNJUK PELAKSANAAN KREDIT 

A. Permohonan Kredit Baru 
Ko Dr Ak T Pk Ns Pb Pl 

Nasabah mengajukan 

permohonan kredit kepada bank 

dengan menggunakan formulir, 

atau dengan surat permohonan 

yang dibuat langsung oleh calon 

debitur disertai dengan 

dokumen-dokumen yang 

diperlukan sebagai syarat dalam 

permohonan kredit. 

        

Dokumen–dokumenyang 

diperlukan sebagai syarat 

permohonan kredit adalah : 

a. Laporan keuangan nasabah 

yang terakhir 

b. Fotokopi kartu identitas 

pemohon yang akan 

meminjam kredit dari bank, 

fotokopi ini harus 

dicocokkan dengan yang 

asli. 

c. Fotocopy dokumen bukti 

pemilikan barang jaminan.  

d. Fotocopy NPWP (Nomor 

Pokok Wajib Pajak), SIUP 

(Surat Izin Usaha 

Perusahaan), dan izin – izin 

yang perlu dimiliki oleh 

Bank yang bersangkutan 

e. Data lainnya yang berguna 
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bagi bank Permohonan 

yang telah lengkap dengan 

persyaratan diatas 

disampaikan kepada 

petugas penerimaan 

permohonan 

kredit/administrasi kredit 

yang termasuk dalam 

satuan kerja pengelola 

kredit. 

B. Penilaian Kredit Ko Dr Ak T Pk Ns Pb Pl 
Setelah persyaratan dasar 

dipenuhi, maka bagian 

administrasi kredit 

menyerahkan kepada petugas 

kredit untuk melakukan analisis 

laporan keuangan nasabah dan 

melakukan penelitian lapangan 

atas usaha dan jaminan calon 

debitur, yang meliputi: 

a.Meninjau lokasi atau barang 

jaminan yang akan 

dijaminkan untuk dicocokkan 

dengan surat bukti 

kepemilikan barang yang 

akan dijaminkan.eninjau 

usahanya untuk mengetahui 

kemajuan dan besar kecilnya 

usaha calon debitur. 

b.Menganalisa serta melakukan 
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transaksi usaha, baik 

mengenai pendapatan 

maupun pengeluaran. 

c.Meminta informasi sebanyak 

-banyaknya dari calon 

debitur mengenai keaktifan 

usahanya dan rekanan dalam 

bisnisnya             

 - Petugas kredit membuat kartu  

   mutasi dan credit  

   memorandum ( analisis   

    kredit)  

        

        Setelah semua data yang   

diperlukan sudah terpenuhi 

maka petugas kredit 

mempertimbangkan, menilai 

dan memproses calon debitur 

tersebut harus memenuhi 

persyaratan 5C (character, 

capacity, capital, collateral, 

condition of economic) 

        Menyerahkan semua berkas 

kredit kepada komite kredit, 

yang kemudian memutuskan 

apakah permohonan kredit 

tersebut dapat diterima atau 

tidak sesuai dengan 

wewenangnya. Selanjutnya 

akan  diajukan kepada direktur 

guna mengambil keputusan 
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terakhir. Bilamana perlu 

direktur di wajibkan untuk 

meninjau kembali. 

C. Persetujuan Kredit Ko Dr Ak T Pk Ns Pb Pl 
Setelah direktur menyetujui 

permohonan calon debitur, 

maka akan membuat keputusan 

kredit dan menuangkannya 

dalam surat keputusan kredit 

dan menyerahkannya kepada 

administrasi kredit beserta 

semua berkas kredit. 

Selanjutnya calon debitur 

diwajibkan menghadap ke 

administrasi kredit untuk 

menyelesaikan persyaratan - 

persyaratan lebih lanjut yang 

harus dipenuhi : 

a. Calon debitur 

menandatangani surat 

perjanjian kredit hutang 

piutang, baik dibawah 

tangan maupun secara 

notariil. 

b. Calon debitur 

menandatangani pengikatan 

barang yang akan 

dijaminkan dengan APHT/ 

SKMHT (jaminan sertifikat 

tanah). 

c. Calon debitur 

     `   
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menandatangani pengikatan 

barang yang akan 

dijaminkan 

Menandatangani blangko 

kuasa untuk menjual, 

pengiktann jaminan, tanda 

terima jaminan. 

d. Untuk pencairan fasilitas 

kredit kepada calon debitur 

diwajibkan 

menandatangani kwitansi 

tanda terima uang dengan 

bermaterai cukup. 

D. Pencairan Kredit Ko Dr Ak T Pk Ns Pb Pl 
a. Setelah kwitansi tanda 

terima uang disetujui dan 

ditandatangani oleh 

direktur maka langsung 

dibawa ke bagian kasir 

untuk menerima uangnya. 

    
 

    

b. Sebagai bukti untuk 

angsuran, maka debitur 

diberikan bukti kartu 

angsuran 

E. Pelunasan Kredit  Ko Dr Ak T Pk Ns Pb Pl 

a. Petugas kredit menerima 

pemberitahuan lisan atau 

tertulis dari nasabah atau 

pemimpin cabang.  

b. Meminjam rekening giro 

dari satuan kerja giro dan 
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memeriksa seluruh dana 

nasabah unuk pelunasan 

termasuk bunga dan biaya-

biaya lainnya 

c. Apabila semua sudah siap, 

membuat nota debet untuk 

bunga dan biaya-biaya 

lainnya dan diserahkan 

kepada satuan kerja giro.M 

d. Membuat nota 

penghapusan fasilitas kredit 

untuk satuan kerja giro dan 

diperiksa oleh pejabat yang 

wewenang. 

e. Membukukan transaksi di 

atas dengan mendebet giro 

dan mengkredit debitur dan 

kemudian menghapus 

rekening administrative. 

f. Menyerahkan jurnal 

pembukuan kepada petugas 

pembukuan. 

g. Meng-copy nota debet dan 

pembayaran lainnya dan 

dimasukkan ke dalam 

credit file serta distempel 

lunas untuk disimpan 

dalam arsip yang telah 

lunas 
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Keterangan : 
• Ko =Komisaris    Ns =Nasabah  
• Dr =Direktur    Pb =Petugas Bank 
• Ak =Administrasi kredit   Pl =Petugas Lapangan 
• T = Teller    Pk =Petugas kredit  

 
 
 
2.1.4.5.7 Analisis dan proses permohonan Kredit  
Langkah-langkah yang dilakukan Petugas Kredit dalam melakukan analisis 
kredit:

 
 
 

1. 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. 

2. Jika nasabah bankable maka analis akan menganalisa tentang pemasaran calon 

debitur. 

3. Analis menganalisa teknik dan manajemen calon debitur. 
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4. Analis menganalisa keuangan calon debitur, hal ini berhubungan langsung untuk 

mengetahui apakah calon debitur feasible atau tidak. 

 

2.1.4.5.8 Pengaruh sistem informasi akuntansi perkreditan terhadap efektivitas 

proses 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:   

  (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. 
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     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 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. 

 

2.1.5 Profitabilitas  

    Ratio Profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan didalam 

usahanya memperoleh keuntungan dengan mengunakan aktiva yang dimiliki atau salah 

satu jenis ratio yang menakar seberapa besar kemampuan sebuah perusahaan dalam hal 

mencetak laba atau keuntungan. (Menurut Syamsu Iskandar) 

    Profitabilitas yaitu hasil akhir yang dicapai manajemen dari setiap kebijaksanan dan 

keputusan. Ratio ini terdiri dari : 
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1. Return On Asset  (ROA) 

     Yaitu perbandingan antara laba bersih sebeum pajak (EBIT) dengan total 

aktiva. Makin besar rationya maka makin baik, karena menunjukkan produktivitas 

dari seluruh dana perusahaan yaitu modal asing ditambah dengan modal asing di 

tambah dengan modal sendiri. 

    
Return On Asset (ROA)   =  EBIT         X   100% 
        Total Aktiva  

 

2. Return On Equity (ROE) 

     Yaitu merupakan perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan modal 

yang dimiliki. Makin besar rationya maka makin baik, karena menunjukan 

kemampuan untuk menghasilkan laba dari modal sendiri yang baik.  

    
Return On Equity (ROE) =   Net Profit       X 100% 
                 Equity   

 

3. Profit Margin  

    Yaitu perbandingan dari laba bersih setelah pajak dengan total penjualan. Makin 

tinggi rationya maka makin baik, karena berarti menunjukan tingkat pencapaian 

laba perusahaan yang besar.  

   

 

 

 
Profit Margin    =   Net Profit       X 100% 
           Sales  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

 3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

    Peneliti telah menentukan objek penelitian yakni pada PT Bank Mandiri (Persero)Tbk. 

Landasan pertimbangan peneliti memilih objek penelitian tersebut ialah dikarenakan PT. 

Bank Mandiri (persero)Tbk. tersebut adalah bank terbesar di Indonesia dalam jumlah 

aktiva, kredit dan dana pihak ketiga. Selain itu bank Mandiri juga mendapatkan laba 

terbesar ketiga setelah BRI dan BCA. Total aktiva per 31 Desember 2005 sebesar Rp 

254, 3 triliun (USD25,9 miliar) dengan pangsa pasar sebesar 18,0% dari total aktiva 

perbankan di Indonesia. Jumlah dana pihak ketiga Bank Mandiri sebesar Rp 199,0 triliun 

atau sama dengan 17,6% dari total dana pihak ketiga secara nasional, di mana jumlah 

tabungan merupakan 16% dari total tabungan secara nasional,. Begitu pula dengan 

pangsa pasar deposito berjangka sebesar 19,1% dari total deposito berjangka di 

Indonesia. Selama tahun 2005, pertumbuhan dana pihak ketiga bank Mandiri sebesar 

5,8%, sementara pertumbuhan kredit sebesar 13,3%. Bank Mandiri memiliki struktur 

permodalan yang kokoh dengan Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio-CAR) 

sebesar 23,7% pada akhir tahun 2005, jauh di atas ketentuan minimum Bank Indonesia 

sebesar 8%.  

   Peneliti beranggapan, Bank Mandiri (Persero)Tbk. memiliki manajemen kredit yang 

baik sehingga mampu bertahan dibandingkan dengan bank-bank lain di masa krisis 
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ekonomi yang memiliki asset lebih besar namun berguguran dikarenakan tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan kolektibilitas kredit yang mereka miliki. Peneliti ingin 

mengetahui sistem perkreditan yang terdapat pada Bank Mandiri (persero)Tbk dengan 

tujuan Pengaruh sistem informasi akuntansi  perkreditan terhadap efektivitas prosese 

pemberian kredit serta memperluas wawasan peneliti dan menyelaraskannya dengan apa 

yang telah peneliti pelajari selama menempuh perkuliahan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Indonesia Banking School. 

3.2 Data yang akan dihimpun 

Data yang diperlukan oleh peneliti ialah baik berupa data sekunder maupun data primer.  

 

3.3 Tehnik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1) Penelitian lapangan (field research), riset ini dimaksud untuk memperoleh data 

yang sifatnya praktis aktual, dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi 

dengan cara mendatangi langsung kantor PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. 

2) Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data melalui buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian, penulis juga banyak mengutip dan 

memanfaatkan fungsi teori sebagai pengantar konsep pemahaman terhadap 

masalah yang menjadi objek penelitian. Riset kepustakaan ini penulis lakukan di 

perpustakaan Bank Mandiri, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Trisakti, 

Universitas Atma Jaya dan perpustakaan STIE Indonesia Banking School. 

3) Peneliti juga menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh diberbagai 

website, antara lain : 
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a) Teori-teori Sistem Informasi melalui website  

b) Penelitian Sebelumnya (abstract) oleh Lenny Nurcahaya mengenai 

peranan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektifitas proses 

pemberian kredit tahun 2004 melalui website  

c) Teori-teori kredit dan segala peraturannya melalui website  

 

3.5 Tehnik Pengolahan Data 

   Peneliti mengolah data dengan bersifat berdasarkan data yang peneliti temukan di 

observasi lapangan. Sehingga peneliti dapat mengetahui peranan sistem informasi 

akuntansi perkreditan yang ada di bank tersebut untuk kemudian dapat menilai 

seberapa besar peran sistem informasi akuntansi perkreditan dalam membantu 

efektifitas dan produktivitas kerja serta peningkatan profit bank secara objektif dan 

memberikan saran perkembangan bank tersebut. 
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BAB IV 

    HASIL PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

    Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 

1999, empat bank milik pemerintah yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank 

Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank 

Mandiri. Keempat bank tersebut merupakan bagian dari riwayat perkembangan 

perbankan di Indonesia dimana sejarahnya berawal pada lebih dari 140 tahun yang lalu.  

    Pada saat ini, lebih dari 21.000 karyawan yang tersebar di 1000 kantor cabang dan 

didukung oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang investment banking, perbankan 

syariah serta bancassurance, Bank Mandiri menyediakan solusi keuangan yang 

menyeluruh bagi perusahaan swasta maupun milik Negara, komersiil, usaha kecil dan 

mikro serta nasabah consumer. 

    Pada tanggal 14 Juli 2003, Pemerintah Indonesia melakukan divestasi sebesar 20% atas 

kepemilikan saham di Bank Mandiri melalui penawaran umum perdana (IPO). 

Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2004, Pemerintah Republik Indonesia melakukan 

divestasi lanjutan atas 10% kepemilikan di Bank Mandiri. Bank Mandiri saat ini 

merupakan bank terbesar di Indonesia dalam jumlah aktiva, kredit dan dana pihak ketiga. 

Total aktiva per 31 Desember 2005 sebesar Rp 254,3 triliun (USD 25,9 miliar) dengan 

pangsa pasar sebesar 18% dari total aktiva perbankan di Indonesia. Jumlah dana pihak 
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ketiga Bank Mandiri sebesar Rp 199,0 triliun atau sama dengan 17,6% dari total dana 

pihak ketiga secara nasional, dimana jumlah tabungan merupakan 16% dari total 

tabungan secara nasional,. Begitu pula dengan pangsa pasar deposito berjangka sebesar 

19,1% dari total deposito berjangka di Indonesia. Selama tahun 2005, pertumbuhan dana 

pihak ketiga kami sebesar 5,8%, sementara pertumbuhan kredit sebesar 13,3%. Bank 

Mandiri memiliki struktur permodalan yang kokoh dengan Rasio Kecukupan Modal 

(Capital Adequacy Ratio-CAR) sebesar 23,7% pada akhir tahun 2005, jauh di atas 

ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 8%.  

    Sebagai  bank dengan asset terbesar di Indonesia. Bank Mandiri telah membagi 

portofolio nasabah menjadi beberapa segmen berdasarkan GAS yaitu realisasi penjualan 

kotor selama 1 tahun atas dasar laporan keungan atau proyeksi penjualan selama 1 tahun 

yang tercatat oleh bank adapun segmentasi kredit sebagai berikut: 

1. Segmen Corporate Banking adalah pemberian kredit untuk keperluan bisnis atau 

usaha yang bersifat produktif yang diberikan kepada perusahaan yang 

mempunyai gross annual sales diatas Rp 300 Milyar per tahun. 

2. Segmen Commercial Banking adalah pemberian kredit untuk kepentingan bisnis 

atau usaha yang bersifat produktif dari usaha nasabah yang mempunyai gross 

annual sales diatas Rp 5 Milyar s.d Rp 300 Milyar per tahun. 

3. Segmen Small Business and Mikro adalah pemberian kredit untuk kepentingan 

bisnis atau usaha yang bersifat produktif dari usaha nasabah yang mempunyai 

gross annual sales maksimal Rp 5 Milyar. 

4. Segmen Consumer adalah pemberian kredit kepada nasabah perorangan atau 

dapat diajukan secara kelompok untuk keperluan konsumsi atau investasi pribadi 
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tanpa melihat batasan limit atau GAS dan sumber pelunasannya bukan berasal 

dari obyek yang di biayai. 

    Pada saat ini Bank Mandiri sedang giat berekspansi di bidang kredit komersial di mana 

untuk penaganan kredit segmen komersial pada tingkat wilayah Jakarta dibentuklah unit-

unit kerja yang terdiri dari commercial banking center (CBC), sebagai unit kerja business 

unit (BU), regional credit operation (CRO), dan Jakarta credit recovery (JCR). 

    Commercial banking center (CBC) mempunyai tujuan untuk mengembangkan 

portofolio nasabah commercial secara menguntungkan melalui penanganan hubungan 

yang proaktif, pelayanan yang prima dan pengembangan produk atau jasa perbankan. 

Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan service level kepada nasabah secara 

signifikan. Peningkatan keuntungan dari nasabah commercial dan adanya manajemen dan 

staff yang fokus dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus nasabah guna 

meningkatkan market position. 

    Commercial banking center (CBC) merupakan pengelolaan semua bisnis atau usaha 

yang proaktif yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki Gross Annual sales  

(GAS) diatas Rp 5 Milyar s.d  Rp 300 Milyar per tahun (ekuivalen dalam valuta asing) 

dengan limit di atas 2 milyar.  

Commercial banking center (CBC) Jakarta kota merupakan  suatu unit di bawah 

koordinasi commercial group yang memiliki fungsi antara lain: 

• Fungsi marketing  bagi produk-produk kredit pada segmen commercial. 

• Memutuskan permohonan kredit yang menjadi kewenangannya secara Four Eyes 

dan memberikan rekomendasi atas permohonan kredit. 

• Membina dan mengembangkan relationship serta memonitor kualitas kredit. 
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• Mengkordinasikan dan mensupervisi pencapaian target, serta performance kredit, 

funding maupun Fee based. 

• Mengkordinasikan beban kerja, membina dan mengembangkan kemampuan dan 

pengetahuan staf  bidang perkreditan. 

• Menjamin terlaksananya kepatuhan pada unit kerja dan kelancaran SLA bidang 

perkreditan. 

Kredit segmen commercial  

1. Diberikan kepada perusahaan yang memiliki GAS di atas Rp 5 Milyar s.d Rp 

300 Milyar dan limit kredit di atas Rp 2 Milyar. 

2. Tanpa melihat GAS dan limit kredit 

• Bank pembangunan daerah (BPD) dan BUMD 

• Perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh BUMD/ 

lembaga pemerintah daerah. 

• Pemerintah daerah. 

• Lembaga pendidikan di luar PTN. 

• Perusahaan Multifinance otomotif yang rekeningnya dicatat bukan 

individu customer. 

• Perusahaan multifinance non otomotif. 

• Perkebunan plasma yang intinya dikelola oleh Jakarta commercial 

sales group. 

    Dengan adanya CBC seluruh nasabah commercial yang semula di ayani oleh cabang 

menjadi lebih terpusat dan terkontrol CBC sendiri bertujuan untuk mengembangkan 
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portofolio nasabah commercial secara menguntungkan melalui penanganan hubungan 

yang proaktif, pelayanan yang prima dan pengembangan produk atau jasa perbankan 

 

Nasabah kredit dibagi menjadi 3 yaitu: 

1. Existing Customer: Yaitu debitur Bank Mandiri yang sedang memperoleh atau 

sudah pernah mengajukan fasilitas kredit ke Bank Mandiri. 

2. Walk in customer: Yaitu calon debitur yang datang ke cabang atau unit bisnis 

untuk mengajukan permohonan kredit. 

3. Potensial Customer: Yaitu nasabah Bank Mandiri atau bukan yang dianggap 

berpotensi untuk memperoleh kredit dari Bank Mandiri. 
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Fungsi dan wewenang: 

CBC Manager 

Fungsi CBC Manager: 

1. Memimpin dan mengelola pengembangan bisnis commercial banking center 

(CBC). 

2. Membuat perencanaan dan strategi dalam mencapai target bisnis yaitu target 

ekpansi kredit, target Fee based income, dan target pertumbuhan dana. 

3. Mengelola kualitas portopolio kredit commercial yang dikelola oleh CBC yang di 

pimpinnya tetap dalam keadaan performing. 

4. Memelihara hubungan kerja dengan debitur untuk dapat memastikan bahwa 

debitur merupakan nasabah yang memberikan keuntungan bagi bank. 

 

Wewenang CBC Manager: 

1. Membuat keputusan pemberian fasilitas kredit dengan limit kredit Rp 2 milyar- 

Rp 15 Milyar berdasarkan prinsip Four Eyes dengan Regional Risk Manager. 

2. Memberikan rekomendasi persetujuan kredit yang menjadi wewenang Group 

Head Jakarta Sales atau Direksi. 

3. Memutus permohonan pembukaan produk Trade service kepada BPC untuk 

debitur dan non-debitur. 

4. Menyetujui aktivasi rekening nasabah bersama RRM dan RCO sesuai 

kewenangannya. 

5. Memutuskan fasilitas kredit yang termasuk dalam kriteria Watch-list secara Effort 

dengan Commercial risk group sesuai dengan kewenangan. 
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6. Memberikan rekomendasi persetujuan kredit yang termasuk kriteria watch-list 

yang menjadi wewenang group head Jakarta Commercial sales untuk diputus 

secara joint effort dengan commercial risk group. 

7. Melakukan penilaian kinerja di CBC yang berada di bawah koordinasinya. 

Senior Relationship Manager  

Fungsi Senior Relationship Manager: 

1. Memimpin serta mengelola satu team kredit yang terdiri dari beberapa 

realationship manager dan assistant relationship manager. 

2. Melakukan pemasaran produk komersial antara lain kredit, trade service serta 

funding sehingga mencapai target pertumbuhan commercial banking. 

3. Menjaga kualitas kredit yang dikelola oleh team kreditnya tetap dalam keadaan 

performing. 

Wewenang Senior Relationship Manager : 

1. Memberikan usulan persetujuan kredit yang menjadi wewenang CBC Manager, 

Group Head dan atau Direksi. 

2. Memberikan usulan reschedulling atau reconditioning kredit menjadi wewenang 

CBC Manager atau Group Head atau Direksi. 

3. Melakukan kunjungan ke nasabah. 

4. Mengkomunikasikan keputusan kredit yang telah diputus kepada nasabah pada 

kesempatan  pertama. 

5. memberikan rekomendasi persetujuan kredit yang termasuk dalam kriteria watch-

list yang menjadi wewenang CBC Manager Dan Group Head Jakarta 

Commercial Sales untuk diputus secara joint effort dengan CRG. 
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Relationship Manager 

Fungsi Relationship Manager: 

1. Melakukan pemasaran produk komersial antara lain kredit dan trade service 

sehingga mencapai target pertumbuhan produk commercial. 

2. Menjaga kualitas kolektibilitas dari debitur-debitur yang dikelolanya agar 

tetap dalam keadaan performing. 

3. Memelihara hubungan kerja dengan debitur untuk dapat memastikan bahwa 

debitur merupakan nasabah yang memberikan keuntungan kepada bank. 

Wewenang Relationship Manager: 

1. Melakukan inisiasi dan penilaian atau evaluasi permohonan kredit secara 

komprehensif. 

2. Membuat nota analiasa kredit (Cash loan dan non cash loan) secara 

komprehensif dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku atas dasar data dan 

dokumen yang disampaikan oleh nasabah dan data lainya dari sumber yang 

kredibel untuk menilai layak tidaknya permohonan kredit nasabah dan untuk 

mempercepat keputusan kredit oleh pemegang kewenangan. 

3. Mensupervisi, menjaga, memonitor dan mengevaluasi kolektibilitas kredit 

debitur kelolaanya agar tetap dalam keadaan perform. 

Assistant Relationship Manager 

Fungsi Assistant Relationship Manager: 

1. Membantu tugas-tugas RM dan SRM dalam hal tugas-tugas administrasi 

perkreditan. 
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2. Mendukung team kreditnya agar mencapai prestasi terbaik dengan cara 

ikut aktif dalam memasarkan produk kredit dan dana segmen komercial. 

Wewenang Assistant Relationship Manager: 

1. Memerikan nasihat kepada RM atau SRM mengenai kegiatan-kegiatan 

administrasi perkreditan. 

2. Membantu RM dalam memberikan laporan-laporan kepada unit 

performing, monitoring dan support di unit CBC tersebut. 

 

Senior Relationship Manager Funding 

Fungsi Senior relationship Manager Funding: 

1. Melakuakan pemasaran Funding dan Fee Based income kepada 

perusahaan debitur maupun non debitur baik yang sudah existing ataupun 

yang baru agar menambahkan jumlah penempatan dananya pada Bank 

Mandiri. 

2. Membantu serta bekerjasama dengan RM dalam menemukan hot prospect 

debitur. 

 

 Wewenang Fungsi Senior Relationship Manager Funding: 

1. Melakukan pemasaran secara individu ataupun joint promo dengan 

cabang-cabang di bawah kanwil III untuk mencapai target funding dan fee 

based income. 

2. Mewakili CBC Manager dalam berhubungan dengan pihak ke-3 untuk 

menangani pekerjaan-pekerjaan di bidang funding. 
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Relationship Manager Funding 

Fungsi Relationship Manager Funding: 

1. Membantu SRM funding dalam mencapai target funding dan fee based 

income. 

2. Melakukan Cross-Selling produk-produk untuk nasabah perusahaan. 

Wewenang Relationship Manager Funding: 

1. Melakukan inisiatif dan cara-cara pemasaran yang ampuh agar dapat 

membuat nasabah Bank Mandiri sebagai one stop financial services bagi 

nasabah perusahaan-perusahaan. 

2. Menjaga, memonitor dan mengevaluasi posisi funding yang menjadi 

nasabah kelolaannya agar tetap dalam keadaan bermasalah. 

 

Assistant Relationship Manager Funding 

Fungsi Assistant Relationship Manager Funding: 

1. Membantu SRM funding dan RM Funding dalam mencapai target 

Funding dan Fee based income. 

2. Melakuakan cross-Selling produk-produk untuk nasabah perusahaan. 

 Wewenang Assistant Relationship Manager Funding: 

1. Membuat laporan kepada atasan untuk memonitor pertumbuhan Funding 

dan Fee Based. 

2. Menjaga, memonitor dan mengevaluasi posisi funding yang menjadi 

nasabah kelolaannya agar tetap dalam keadaan bertumbuh 
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Head Of Performing and Monitoring 

Fungsi Head Of Performing and Monitoring: 

1. Memimpin dan mengelola performance, monitoring dan support. 

2. Mengumpulkan data terhadap adanya penyimpangan atau Fraud. 

 

           Wewenang Head Of Performing and Monitoring: 

1. Memonitor dan mengevaluasi proses berita acara terima (BAST) dari 

CBC kepada Regional credit recovery (RCR) dan credit restructuring 

group (CRG) atau sebaliknya dan penagihan sudah berjalan sesuai 

ketentuan. 

2. Melakukan penilaian kinerja atau konduite staff di bawah supervisinya. 

 

Monitoring Officer  

Fungsi Monitoring Officer: 

1. Mengelola dan mengkoordinasikan tindakan monitoring sehingga 

menyebabkan debitur downgrade dan upaya penagihan yang telah 

dilakukan oleh relationship management dapat dimonitor dan 

dievaluasi dengan baik. 

Wewenang Monitoring Officer: 

1. Memonitor upaya yang telah dilakukan relationship management 

untuk menagih dan menguprade kolektibilitas debitur untuk kemudian 

dilaporkan kepada Head Of  Performance, monitoring, dan support. 
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2. Menyediakan fasilitas pendukung operasional untuk kelancaran 

operasional dan efisiensi biaya CBC. 

 

Assistant Admnistrasi 

Fungsi, Wewenang Assistant administrasi: 

1. Membantu tugas-tugas HPM dan monitoring officer dalam kegiatan 

administrasi sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. 

2. Memberikan usulan kepada atasan tentang sistem, yang baik sehingga 

membuat penyediaan data yang diperlukan oleh kantor pusat menjadi 

lebih cepat daripada sebelumnya. 

Legal officer 

Fungsi Legal Officer: 

1. Memberikan kajian dari sisi yuridis terhadap permasalahan yang ada 

dengan transaksi rutin yang mengandung permasalahan hukum dan 

berpedoman kepada General Guideline, buku pedoman, surat edaran 

dan checklist perkreditan. 

2. Menyusun draft surat atau nota yang akan diminta advis hukumnya ke 

legal group sehubungan dengan permasalahan yang bersifat kompleks 

yang dihadapi oleh CBC. 

Wewenang Legal Officer: 

1. Memberikan advis hukum kepada seluruh karyawan di lingkungan 

CBC. 
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2. Melakukan pengamatan prevensif awal terhadap posisi hukum CBC 

dan karyawan-karyawan dalam setiap transaksi yang mengandung 

permasalahan hukum. 

3. Menyediakan data atau dokumen pendukung dan analisis kasus yang 

diperlukan dalam rangka penanganan perkara hukum. 

4. Melakukan fungsi koordinasi dan pelaporan kepada unit kerjanya 

kepada legal group sebagai pembina sistem. 

4.2 Sistem Informasi Akuntansi kredit Bank Mandiri  

    Di dalam sistem informasi akuntansi perkreditan Bank mandiri terdiri dari beberapa 

bagian antara lain : blok input, blok proses, blok teknologi dan blok laporan. 

4.2.1 Blok Input 

    Proses awal terjadinya kredit dimulai dengan adanya permohonan kredit dari nasabah 

yang datang ke bank dengan mengajukan permintaan kredit secara tertulis. Berkas 

permohonan ini dilengkapi dengan data perusahaan yang terdiri dari: 

A. Permohonan kredit yang syah: 

• Surat permohonan kredit yang ditanda tangani oleh pejabat perusahaan yang 

berwenang sesuai dengan (AD) perusahaan Dan Surat persetujuan komisaris 

perusahaan sesuai dengan (AD) perusahaan. Penggurus bertanggung jawab 

atas pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar  (AD) PT 

dan tidak bertanggung jawab secara pribadi sejauh apa yang dilakukan tidak 

menyimpang dari ketentuan anggaran dasar (AD). 
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• Surat persetujuan Suami atau istri (perorangan). Apabila terjadi gagal bayar 

maka kedua belah pihak mengetahui bahwa salah satu pihak telah melakukan 

perjanjian kredit sehingga tidak terjadi kesalah pahaman di kedepan . 

B. Legalitas pendirian perusahaan: 

• Akte pendirian perusahaan. 

• Pengesahan menteri kehakiman. 

• Lembar berita negara RI 

• Akte perubahan terakhir. 

C. Legalitas usaha 

•  NPWP. 

•  SITU. 

• Tanda daftar perusahaan (TDP). 

• Perijinan lain sesuai dengan bidang usaha. 

D. Ringkisan singkat usaha (Company profile) 

• Produk dan jasa yang dihasilkan 

• Pola usaha  

• Daftar buyer dan supplier 

• Daftar pesaing dan cara menghadapinya 

• Struktur organisasi dan jumlah tenaga kerja 

E. Biodata dan KTP Pengurus (Permegang saham dan Direksi). 

F.  Data keuangan terdiri:  

• Laporan keuangan internal 3 tahun terakhir (kredit s/d  Rp 5 Milyar). 

• Laporan keuangan audited 3 tahun terakhir (kredit s/d  Rp 5 Milyar). 
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• Copy rekening koran 6 bulan terakhir dari seluruh bank yang digunakan untuk 

transaksi. 

• Angka realisasi produksi dan penjualan perbulan selam 12 bulan terakhir. 

• Target produksi dan penjualan 12 bulan ke depan. 

• Neraca pembukuan untuk perusahaan baru. 

G. Feasibility study (khusus untuk kerdit investasi diatas 10 milyar atau yang sifat 

usahanya complicated) yang dibuat oleh konsultan rekanan Bank Mandiri. 

H. Jaminan kredit yang disertai dokumen kepemilikan yang sah dan penilaian agunan 

oleh appraisal. 

Untuk kredit di atas 1 milyar laporan keungan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik 

terdaftar dan sesuai dengan yang dilaporkan ke kantor pajak. 

• Aktivitas rekening giro 3 bulan terakhir.  

• Realisasi pembelian dan penjualan 6 bulan terakhir. 

• Realisasi pembelian dan penjualan 6 bulan yang akan datang. 

• Daftar stock barang dalam jumlah maupun nilainya. 

• Jumlah tagihan atau piutang dan rinciannya. 

• Data lainnya yang dianggap perlu. 

Permohonan kredit setelah mendapat catatan (disposisi) seperlunya dari kepala cabang di 

teruskan kepada bagian kredit, dan oleh bagian kredit diadministrasikan atau registrasi 

dan selanjutnya diproses.sebelum diproses lebih lanjut maka permohonan nasabah 

diadakan pengecekan dahulu ke Bank Indonesia (Kliring Informasi), untuk mengetahui 

apakah nasabah telah mendapatkan kredit dari bank lain. Setelah itu baru diadakan 

pemeriksaan terhadap berkas-berkas permohonan dengan memakai alat bantu daftar 
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pengecekan atau biasa disebut check list sesuai dengan jenis fasilitas kredit yang diminta 

nasabah. 

 

Check list untuk permohonan fasilitas kredit antara lain terdiri dari: 

• Salinan akte pendirian perusahaan,  

• Surat kuasa untuk penandatanganan permohonan sehubungan hak subsitusi, 

• Photo copy suart-surat perijinan yang masih berlaku antara lain, NPWP, SIUP, 

TDP, SITU, 

• Daftar isian yang disediakan oleh bank,  

• Photo copy pemilikan jaminan,  

• Surat kontrak (kalau ada), 

• Feasibility study,  

• Riwayat hidup pimpinan , organisasi dan manajemen perusahaan,  

• Laporan keungan yang telah diaudit (dalam 2 periode), 

• Laporan realisasi usaha (minimal 6 bulan), 

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

Setelah diadakan pengecekan data nasabah dan pengecekan ke Bank Indonesia (Kliring 

Informasi), maka langkah selanjutnya adalah melakukan investigasi kredit dengan datang 

ke kantor atau ke tempat usaha dan ke pabrik calon debitur (jika usaha dalam bidang 

industri manufaktur)  
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4.2.2  Blok Proses atau model 

    Prosedur umum pemberian kredit adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

memproses setiap permohonan kredit sejak kredit diajukan oleh pemohon atau calon 

nasabah kepada cabang PT Bank Mandiri sampai permohonan kredit diputuskan dan 

diberitahukan kepada nasabah atau pemohon. Prinsip perkreditan yang dilakukan di  

Bank Mandiri dikembangkan atas dasar prinsip kehati-hatian dengan memperhitungkan 

semua risiko oleh karena itu setiap keputusan kredit harus disetujui bersama Bussiness 

unit dan credit risk management.    

    Adapun tujuan utama disusunnya prosedur kredit adalah: 

1. Menanamkan prinsip perkreditan untuk menghasilkan keputusan atau solusi 

secara cepat dan baik. 

2. Memberikan ketegasan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit 

kerja. 

3. Urutan proses kerja dapat di ikuti dan diketahui dengan jelas. 

4. Memperlancar arus pekerjaan. 

5. Menanamkan prinsip kehati-hatian. 

 

   Prosedur perkreditan  

1. Tahap pemasaran kredit  

• Penguasaan seluruh produk dan jasa kredit Bank Mandiri yang dapat 

mempengaruhi kredibilitas RM di mata nasabah. 
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• Mencari dan bertemu dengan nasabah prospektif sebanyak mungkin untuk 

memperbesar kemungkinan bank untuk mendapatkan kredit yang 

berkualitas tinggi. 

• Hubungan baik dengan debitur sebagai upaya networking kredit yang 

prospektif biasanya lebih banyak diperoleh melalui rekomendasi bukan 

walk-in customer. 

 

2. Tahap permohonan kredit dan tahap investigasi 

• Kualitas dan keakuratan dokumen yang diberikan seperti tanda tangan 

berwenang di perusahaan (Direktur utama atau Komisaris), ijin komisaris 

kepada direktur atau pengurus untuk mengajukan kredit pada bank.  

• Penilaian atas keabsahan atau legalitas dokumen yang menyertai 

permohonan kredit (surat kontrak kerja atau purchase agrement, akte 

pendirian dan sebagainya) dengan melakukan konfirmasi kepada pihak 

penandatanganan dan instansi terkait demi menghindari adanya dokumen 

palsu. 

• Penelitian terhadap bukti kepemilikan debitur terhadap aktiva tetap, 

persediaan, dan sebagainya melalui interview (langsung atau tidak 

langsung) calon debitur atau pihak-pihak lain beserta kunjungan on the 

spot (OTS) agar RM dapat memahami prospek usaha yang akan dibiayai 

secara komprehensif hal-hal yang harus diperhatikan  dalam OTS adalah : 
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 Cross check antara keterangan calon debitur dengan data yang 

dimiliki atau dengan pihak lain terkait seperti: buyer, supplier dan 

rekanan perusahaan.  

 RM menjadi pendengar yang baik sambil berusaha menggali 

informasi sebanyak mungkin untuk mendapat mengenali karakter 

debitur dan menilai itikad calon debitur. 

 Menelusuri reputasi pengurus atau pemeng saham berikut dengan 

fasilitas kredit yang pernah atau sedang dinikmati dari bank lain. 

 Penelitian atas mutu laporan keuangan yang disampaikan calon 

debitur misalnya: melalui pendapat auditor (Un qualified opinion, 

atau Qualified opinion).  

3. Tahap analisa kredit 

• Penelitian atas kewajaran biaya proyek yang diajukan untuk menghindari 

adanya mark-up anggaran dalam proposal calon nasabah debitur dengan 

mengacu pada industri sejenis atau harga pasar yang berlaku. 

• Asumsi yang di pakai dalam proyeksi penjualan, cah flow atau  cah 

budget, jadwal penarikan dan pembayaran kadang terlalu optimis atau 

over estimate. RM perlu melakukan analisis sensitivitas dan pengumpulan 

data industri sejenis. 

• Kordinasi dengan unit-unit terkait credit risk management (CRM), 

Regional credit operation (RCO), dan Jakarta credit recovery (JCR) 

sangat menentukan pencapaian service level agrement yang telah 

ditetapkan.  
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4. Tahap keputusan kredit 

• Setiap permohonan kredit yang di setujui harus mematuhi prinsip-prinsip 

umum pengelolaan kredit yaitu Four eyes principle, prinsip konsolidasi 

exposure, prinsip one obligor, prinsip 5 C, prinsip 5 P dan prinsip ketaatan 

terhadap persyaratan kredit dan penetapan kolektibilitas kredit. 

5. Tahap perjanjian kredit dan pengikatan agunan 

• Kebenaran status dan kepemilikan agunan oleh debitur sesuai ketentuan 

yang berlaku dan apakah dapat diikat sebagaimana mestinya. Perlu juga 

diteliti apakah agunan tersebut telah digunakan untuk kreditur lain dan 

masih terikat perjanjian tertentu. Perlu di cocokan informasi yang 

tercantum dalam surat tanda bukti dengan keadaan fisik agunan. Apabila 

agunan berupa hak guna, perlu diperhatikan jangka waktu tersisa 

sedangkan bila agunan masih berstatus hukum lemah, misalnya tanah girik 

perlu diteliti apakah status hukumnya bisa ditingkatkan lagi. 

• Kewajaran taksiran harta jaminan dengan harga pasar untuk pos aktiva 

tertentu yang dijaminkan seperti piutang dagang dan stock, terkadang bank 

perlu menyusutkan nilai saldo pada neraca.  

6. Tahap implementasi atau pencairan kredit 

• Kelengkapan persyaratan sebelum dilakukan penarikan kredit seperti 

perjanjian jaminan kredit, surat kuasa dari pemengang saham atau 

komisaris dan lain-lain  
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7. Tahap monitoring  

• Pemantauan secara periodik terhadap berbagai perubahan atau 

ketidakwajaran yang terjadi. 

 

4.2.3 Blok Teknologi 

    PT Bank Mandiri (Perero)Tbk telah menggunakan aplikasi informasi terpadu 

(Integrated office) adapun program Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan yang tepat 

dan mudah seperti berikut ini: 

1. Bank Mandiri Rating System (BMRS) 

    Adalah salah satu alat dalam melakukan analisa untuk mengetahui tingkat risiko 

nasabah. Saat ini loan origination sytem (LOS) di gunakan sebagai alat untuk 

melaksanakan rating. 

2. Small Medium Enterprise Scoring System (SMESS) 

 Credit Scoring merupakan perangkat lunak untuk mengoperasikan scorecard yang 

merangkum dan mengaplikasikan kebijakan dan prosedur Bank Mandiri yang 

berlaku. Sifat dari SME Scoring System (SMESS) ini hanya merupakan alat bantu 

dalam pengambilan keputusan kredit oleh pemengang kewenangan memutus kredit 

sedangkan penilaian menyeluruh termasuk penilaian atas berbagai aspek yang 

tertuang dalam nota analisa kredit.  

    Rekomendasi SME Scoring System (SMESS) atas permohonan aplikasi kredit dapat 

dikelompokkan atas 3 kemungkinan yaitu Accept, Grey zone, Decline dan disertai 

dengan strategi yang perlu diambil berkaitan rekomendasi. Scoring System (SMESS) 

Segmen commercial digunakan untuk mengukur tingkat resiko dari nasabah yang 
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mengajukan permohonan kredit dengan total limit/total ekposur tertentu (per nasabah 

yang terdiri dari): 

1. Permohonan kredit dari debitur baru. 

2. Permohonan perpanjangan waktu kredit debitur exsisting. 

3. Permohonan tambahan exposure kredit dari debitur existing, baik berupa 

permohonan tambahan limit atas fasilitas eksisting maupun permohonan fasilitas 

kredit baru. 

Kewenangan memutus kredit di CBC 

Limit kewenangan memutus kredit untuk perusahaan yang menggunakan (SMESS). 

• Keputusan fasilitas kredit kepada debitur baru atau kepada debitur existing 

(tanpa/dengan tambahan limit) dengan limit diatas 2 Milyar s.d 5 Milyar  

Overall system 

decision (final 

scoring) 

Debitur baru  Debitur  

Tambahan Limit / 

Exposure 

Existing  

Perpanjangan  

Accept Diputus oleh komite kredit penerus 
tingkat wilayah 

CBC manager Four eyes 

dengan SMESS  

Grey zone Diputus oleh komite kredit tingkat wilayah 

decline Langsung di tolak oleh businees unit • Kredit langsung 

ditolak oleh business 

unit  

• Dilakukan override 

dgn keputusan oleh 

komite pemutusan 

tingkat wilayah  
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• Keputusan fasilitas kredit kepada debitur baru atau kepada debitur existing (tanpa 

atau dengan tambahan limit) dengan limit diatas 5 Milyar s.d 15 Milyar (kategori 

C1/C2). 

Overall system 

decision (final 

scoring) 

Debitur baru  Debitur  

Tambahan Limit / 

Exposure 

Existing  

Perpanjangan  

Accept Diputus oleh komite kredit penerus 
tingkat wilayah 

CBC manager Four eyes 

dengan SMESS  

Grey zone Diputus oleh komite kredit tingkat wilayah 
 

decline • Kredit langsung di tolak oleh 

bussines unit 

• Apabila decline hanya disebabkan 

score result “red” bukan karena 

pelanggan rules yang lain maka 

override dengan keputusan oleh 

komite kredit pemutus tingkat 

wilayah. 

• Kredit langsung 

ditolak oleh business 

unit  

• Di lakukan override 

dgn keputusan oleh 

komite pemutusan 

tingkat wilayah  

 

Limit kewenangan memutus kredit untuk perusahaan yang menggunakan atau tidak 

menggunakan Bank Mandiri Rating System  (BMRS). 
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Komite kredit pemutus 

tingkat kedua  

Risk 

type 

Baru  

Milyar 

Tambahan 

(Milyar)* 

Perpanjangan  Kategori 

Kewenangan 

Tingkat direksi  AAA 

 s.d 

   B 

> Rp100 > Rp100 

>Rp 50 

> Rp 200 A 

   C 

s.d  

NR 

> Rp75 > Rp75 

>Rp.50 

> Rp 100  

Tingkat Group head  AAA 

 s.d 

   B 

s.d Rp100 s.d Rp100 

<Rp 50 

s.d Rp200 B 

 C 

s.d  

 G 

s.d Rp75 s.d Rp75 

<Rp 50 

s.d Rp100  

Tingkat depart head AAA 

 s.d 

   B 

s.d Rp100 s.d Rp15 

 

s.d Rp25 C1 / C2 

 C s.d Rp75 s.d Rp15 

s.d  

 G 

NR 

 

s.d Rp25  
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Ket: NR = Non reted  

• Termasuk penukaran agunan tambahan penarikan agunan tambahan dan 

perubahan syarat kredit 

• Untuk hasil rating AAA s.d B group head mempunyai kewenangan memberikan 

tambahan kredit dengan total limit menjadi s.d 100 Milyar dengan maksimal 

tambahan limit sebesar Rp 50 Milyar sedangkan untuk hasil rating C dan G dan 

non rated. Maksimum tambahan kredit dengan total limit menjadi s.d Rp 75 

Milyar dengan maksimum tambahan limit kredit sebesar Rp 50 Milyar. 

Limit kewenangan memutus rekondisi kredit  

Pemegang kewenangan rekondisi kredit  

s.d Rp 15 Milyar  s.d Rp 50 Milyar s.d Rp 50 Milyar 

Komite Rekondisi kredit  

Pemutus tingkat wilayah  

Komite Rekondisi kredit  Komite kredit  

Pemutus tingkat direksi Pemutus tingkat Group 

Head 

Kategori C1 / C2 Kategori B Kategori A 

 

 Khusus untuk calon nasabah debitur berupa perusahaan yang di restrukturisasi dalam 

jangka waktu 2 Tahun terakhir oleh kreditur lain kewenagan memutuskan kreditnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Limit kredit  Wewenang memutus kredit  

>RP 2 M – Rp 15 M • Group head middle commercial  

• Group head commercial risk 
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management 

>RP 15 M – Rp 100 M • Direktur Commercial Banking 

• Direktur Risk management 

>RP 100 M – Rp 1 T • Wakil Direktur utang 

• Direktur Commercial Banking 

• Direktur Risk Mangement 

>RP 1 T • Komisaris utama atau 2 

komisaris 

• Direktur utama 

 

Keputusan kredit existing tanpa tambahan limit yang berkaitan dengan perpanjangan 

jangka waktu, penukaran agunan tambahan, penarikan agunan tambahan dan perubahan 

syarat kredit pengaturan dapat dilihat sebagai berikut : 

Limit kredit Wewenang memutus kredit 

>RP 2 M – Rp 25 M • CBC manager 

• Regional risk manager 

>RP 25M – Rp 100 M • Group head middle commercial  

• Group head commercial risk 

management 

>RP 100 M – Rp 500 M • Direktur Commercial Banking 

• Direktur Risk management 
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4.2.4 Blok Laporan  

  PT Bank Mandiri (Perero)Tbk setelah memproses permohonan kredit yang 

dilanjutkan dengan proses analisis sampai dengan persetujuan kredit menggunakan dan 

menghasilkan banyak sekali laporan-laporan yang digunakan dalam tahapan-tahapan 

perkreditan tersebut antara lain : 

1. Laporan keungan berupa laba-rugi, neraca, dan cash flow.  

 (Laporan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan debitur dalam  hal 

pengembalian pinjaman). 

2. Laporan permohonan kredit.(terlampir)  

 (Laporan yang diajukan oleh pemohon kredit).  

3. Laporan Analisis kredit. 

 Dalam menganalisa kondisi usaha nasabah diperlukan dokumen-dokumen 

 perkreditan yang harus dilengkapi yaitu: 

• Spread sheet: menyajikan analisa post performance laporan keungan 

nasabah secara financial. 

• Customer executive summary: menyajikan informasi yang jelas dan 

ringkas tentang nasabah. 

• Laporan kontak dan kunjungan nasabah: berisi dokumentasi atas hasil 

kunjungan atau kontak dengan nasabah 

• Check list dokumen: menyajikan check list tentang dokumen-dokumen 

yang telah diserahkan oleh nasabah. 
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• Hasil rating/ scoring terhadap nasabah-nasabah sehingga diketahui resiko 

dari masing-masing nasabah. 

• Laporan penilaian agunan: merupakan taksiran dan pendapat atas nilai 

yang wajar dari asset yang dijadikan agunan kredit. 

4. Laporan persetujuan Kredit.  

 (Laporan yang dibuat komite kredit atau bagian persetujuan kredit bahwa  kredit 

layak untuk diberikan). 

5. Laporan pencairan kredit.  

 (Laporan yang dibuat komite kredit atau bagian persetujuan kredit bahwa  kredit 

layak untuk diberikan). 

6. Laporan pengawasan kredit.  

 (Laporan yang di buat oleh bagian pengawasan bahwa  kredit yang 

 diberikan di gunakan untuk hal-hal yang benar sesuai dengan yang  diperjanjikan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 92
PENGARUH SISTEM..., Muhammad Taufik Pane, Ak.-IBS, 2009



 

 

4.2.5 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan Bank Mandiri 

A. Analisis Internal Control Bank Mandiri  

    Bank mandiri telah memiliki sistem, internal control, dan manajemen perkreditan yang 

baik dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik di 

dalam menjalankan kelangsungan usahanya. Hal ini terungkap dari adanya: 

1. Pemisahan fungsi unit kerja dalam proses kredit 

 Fungsi business dilaksanakan oleh businees unit. Fungsi risk management 

 dilaksanakan oleh risk management unit dan fungsi operation dilaksanakan 

 oleh credi  operation unit masing-masing unit kerja bersifat  independen  

dalam pengambilan keputusan di bidang perkreditan  pejabat  kewenangan 

di credit risk management unit dan businees unit  memiliki kewenangan yang 

sama dalam memutuskan kredit.  

2. Pemisahan unit kerja restrukturisasi dan unit kerja pemberi kredit 

  Untuk menjamin obyektivitas, restrukturisasi kredit di lakukan oleh unit  kerja 

yang terpisah dari unit kerja pemberi kredit. Unit kerja yang  dimaksud adalah 

credit recovery unit. 

3. Four eyes principle 

 Dalam pengambilan keputusan atas suatu fasilitas kredit merupakan 

 persetujuan dan tanggung jawab bersama antara businees unit dan credit  risk 

management berdasarkan kewenangan sesuai segmen bisnis masing- masing. 
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Prinsip ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi  manajemen resiko dan 

prinsip prudential banking sehingga tujuan  penyaluran kredit jelas. 

4. Prinsip one obligor  

 Melihat bahwa satu group perusahan di mana masing-masing anak  perusahaannya 

memiliki fasilitas kredit dari Bank Mandiri dapat  dipandang sebagai satu 

kesatuan obligor. Hal ini dilandasi asumsi bahwa  risiko satu debitur atau 

perusahaan dipengaruhi oleh risiko groupnya  secara keseluruhan dan sebaliknya.  

5. Prinsip penetapan dan penilaian kolektibilitas kredit  

 Tata cara penilaian kualitas kredit (kolektibilitas) suatu debitur mengacu  kepada 

ketentuan BI. Yang pelaksananya secara otomatis oleh sistem atau  manual. CBC 

dan CRM wajib menilai kolektibilitas kredit dari waktu ke  waktu secara 

konsekuen penetapan dan penilaian kolektibilitas kredit yang  merupakan status 

risiko dan kualitas dari fasilitas kredit debitur dapat  dinilai dari: 

• Prospek usaha,  

• Kinerja atau performance debitur  

• Kemampuan membayar  

 Pengukuran resiko kredit di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. dengan 

 menggunakan Rating  sytem dan Scoring system. 
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B. Analisis  pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas proses 

pemberian kredit pada Bank Mandiri  

    Penerapan sistem informasi akuntansi perkreditan di Bank Mandiri dilakukan secara 

disiplin untuk memastikan pertumbuhan bisnis berlangsung secara wajar dan sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian, tidak bertentangan dengan ketentuan dan norma-norma 

praktek perbankan yang berlaku yang disesuaikan dengan kemampuan bank. 

    Penerapan sistem informasi akuntansi perkreditan dilakukan mulai dengan melengkapi 

kebijakan operasional perusahaan, meningkatkan kerangka kerja pengawasan internal, 

memperbaiki kualitas dan akurasi data serta pengembangan teknologi informasi dan 

prinsip pengenalan nasabah atau yang umum disingkat menjadi (KYC) melalui perbaikan 

etos kerja serta pengembangan kompetensi dan integritas SDM untuk meningkatkan risk 

awareness organisasi. Pengelolaan dan penanganan risiko yang efektif dibantu oleh 

Komite Manajemen Risiko yang secara berkala menganalisa dan membahas profil risiko 

yang dihadapi bank. Penerapan sistem informasi akuntansi perkreditan  ini dilakukan 

secara bersama dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (prinsip GCG) 

dilakukan dengan pembentukan Komite Audit dan Pemantau Risiko yang berada dalam 

pengawasan Dewan Komisaris. 

    Komite Kredit yang berada di dalam Bank Mandiri bertujuan untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip prudential serta memitigasikan risiko 

terjadinya default dalam pembayaran kredit. Bank Mandiri menerapkan setiap 

pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas kredit dilakukan melalui komite atau 

panitia kredit sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Team komite kredit  

terdiri dari CBC Manager  dan Regional risk management. 
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Komite pemutus kredit yang ada di Bank Mandiri terbagi menjadi : 

1. Komite Kredit pemutus tingkat wilayah  

 (Team terdiri dari CBC Manager dan Regional risk management) 

2. Komite Kredit pemutus tingkat Group Head  

 (Team terdiri dari GH Commercial Banking dan GH Commercial risk) 

3. Komite kredit pemutus tingkat direksi   

    Dari sisi prosedur permohonan kredit, Bank Mandiri dalam memproses permohononan 

kredit yang diajukan oleh masyarakat menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia dengan menganalisa tahapan-tahapan permohonan kredit. Seperti 

menganalisa Aspek hukum, Keuangan (Saat Ini), Pemasaran, Teknologi atau Sosekdal, 

Manajemen dan Keuangan (Proyeksi). Namun hanya saja tehnis yang berbeda, 

dikarenakan mengikuti Kebijakan Perkreditan masing-masing bank yang berbeda-beda 

dan merupakan rahasia bank.  

    Data yang menunjukan Efektivitas Sistem informasi akuntansi perkreditan pada PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk : 

1. Waktu yang dibutuhkan dalam hal pencairan kredit di  PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk hanya membutuhkan waktu kurang lebih  2 minggu. 

2. Adanya penerapan Sistem informasi akuntansi perkreditan mengakibatkan 

pertumbuhan kredit mengalami pertumbuhan kredit Rp 20,859 Triliun atau 

tumbuh 17,7% dari Rp 117,671 Triliun pada 2006 menjadi Rp 138,530 Triliun 

pada 2007. Pertumbuhan kredit tersebut mendorong laba bersih Bank Mandiri 

meningkat 79,51% dari Rp 2,42 triliun pada 2006 menjadi Rp 4,35 triliun. Selain 

itu, peningkatan laba juga di dorong oleh cost of fund yang menurun secara 
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signifikan dari 6,4% pada 2006 menjadi 4,6% di 2007.Adapun target 

pertumbuhan kredit tahun 2008 mencapai 22% target tersebut cukup tinggi dari 

pertumbuhan kredit 2007 karena rasio kredit bermasalah (NPL) Bank Mandiri 

sudah membaik, bahkan jauh di bawah 5 % yang di tetapkan oleh BI.  

3. Rasio Profitabilitas PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk. 

Return On Asset (ROA)  2007 2008 

 
= EBIT         X   100% 
   Total Aktiva 
 

=3,081,009* 100% 

265,021,871 

= 1,16 % 

=3,760,609  * 100% 

304,680,488 

= 1,23 % 

Return On equity (ROE)  2007 2008 

=2,609,226 * 100% = Net Profit       X 100% 

        Equity 

 

             

=2,139,201 * 100% 

26,949,164 

=7,93 % 

27,710,710 

= 9,41 % 

 (ROA) Yaitu perbandingan antara laba bersih sebelum pajak (EBIT) 

dengan total aktiva. Makin besar rationya maka makin baik, karena 

menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. 

 (ROE) Yaitu merupakan perbandingan dari laba bersih setelah pajak 

dengan modal yang dimiliki. Makin besar rationya maka makin baik, 

karena menunjukan kemampuan untuk menghasilkan laba  
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C. Analisis pengaruh sistem informasi akuntansi perkreditan dalam menunjang 

peningkatan  profitabilitas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

    PT Bank Mandiri (Persero)Tbk membukukan pertumbuhan kredit Rp 20,859 Triliun 

atau tumbuh 17,7% dari Rp. 117,671 Triliun pada 2006 menjadi Rp 138,530 Triliun pada 

2007. Sebenarnya pertumbuhan kredit diseluruh unit bisnis mencapai Rp 24,52 Triliun, 

jika tidak memperhitungkan penurunan kredit di unit pengelola Non-Performing loan 

(NPL) Adapun komposisi portofolio kredit berdasarkan jenisnya : 

Jenis kredit  Tahun2007 
Corporate Banking  Rp   8,72 triliun 
Commercial Banking Rp . 7,10 triliun 

Rp.  4,95 triliun Micro&Retail Bangking 
Rp.  1,91 triliun Treasury&International Banking  
Rp.  3,15 triliun Consumer Banking 

Total Kredit  Rp.24,52 triliun 
    Kenaikan tingkat penyaluran kredit ini di ikuti dengan membaiknya tingkat NPL di 

akhir tahun 2007 menjadi 1,5% dari tahun 2006 sebesar 5,9%. Membaiknya rasio NPL ini 

disebabkan oleh peningkatan volume kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. 

Sepanjang tahun 2007 tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran terhadap batas 

maksimum pemberian kredit. Penyaluran kredit dilakukan dengan tetap memperhatikan 

ketentuan dari Bank Indonesia. 

    Pertumbuhan kredit di lakukan secara hati-hati, melalui pengembangan produk-produk 

untuk mengoptimalkan jaringan usaha bank. Selain itu pertumbuhan kredit mendorong 

laba bersih Bank Mandiri meningkat 79,51% dari Rp 2,42 Triliun pada 2006 menjadi Rp 

4,35 Triliun. Peningkatan laba juga didorong oleh cost of funds yang menurun secara 

signifikan dari 6,4% pada 2006 menjadi 4,6% di 2007. 
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4.3 Kesesuaian dengan Landasan Teori 

    Dari data penelitian yang penulis temukan di objek penelitian pada PT.Bank Mandiri 

(Persero) Tbk , penulis menemukan berbagai kesesuaian data dengan teori-teori yang 

penulis kemukakan pada bab dua dari penulisan skripsi ini. Antara lain kesesuaian 

tersebut adalah : 

1. Definisi kredit yang di utarakan oleh narasumber. 

2. Jenis-jenis kredit yang ada di Bank mandiri Umumnya sama yang terdapat pada 

Bank Umum lainnya. 

3. Struktur Organisasi Kredit. 

4. Tingkat Kolektibiltas kredit. 

5. Indikator Kredit Bermasalah. 

6. Penyelesaian Kredit Bermasalah 

    Pada hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan   adanya 

penerapan sistem informasi akuntansi perkreditan dengan menggunakan program yang 

tepat dan cepat. Pihak Bank Mandiri menerapkan sistem informasi akuntansi perkreditan 

aplikasi tersebut ditunjang dengan program yang tepat dan mudah di dalam memberikan 

informasi data nasabah untuk dapat di terapkan di dalam praktek sesungguhnya agar 

mampu menghasilkan keputusan kredit yang tepat dan menguntungkan bagi pihak bank.  

Selain itu dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi perkreditan yang efektif 

dan benar berpengaruh tehadap peningkatan profitabilitas PT Bank Mandiri yang 

mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. 
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    Dengan kinerja keuangan yang semakin membaik dan keberhasilan berbagai program 

transformasi bisnis dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri bertekad untuk 

memasuki tahapan strategis menjadi salah satu bank terkemuka di kawasan regional Asia 

Tenggara (Regional Champion Bank). Visi strategis tersebut di awali dengan tahapan 

mengembangkan kekuatan di semua segmen nasabah untuk menjadi universal bank yang 

mendominasi pasar perbankan domestik (Domestic Power House), dengan fokus pada 

pertumbuhan segmen consumer dan commercial. 

Dengan menguasai pasar Indonesia sebagai fastest growing market di Asia Tenggara, 

Bank Mandiri berada dalam posisi lebih menguntungkan di banding pesaing pesaing 

regional.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk.  telah memiliki manajemen yang baik, hal ini 

dapat dilihat dari  struktur organisasi Bank Mandiri telah memiliki berbagai 

macam komite yang mengawasi setiap bagian yang berbeda. Hal ini memudahkan 

pengawasan dan akan memberikan solusi yang tepat karena setiap komite tersebut 

akan berkonsentrasi lebih kepada bidang-bidang yang menjadi tanggung 

jawabnya, temasuk dalam hal manajemen kredit.  

2. PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. sudah menerakan dan memanfaatkan Sistem 

Informasi Akuntansi Perkreditan secara baik, yaitu dengan Bank Mandiri Rating 

System (BMRS) dan Small Medium Enterprise Scoring System (SMESS) yang 

memudahkan, mengefektifkan dan mengefisienkan di dalam proses pemberian, 

dokumentasi, administrasi, dan  pengawasan kredit. 

3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Perkreditan pada PT. Bank Mandiri 

(Persero)Tbk  berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas yang tercermin 

dalam perhitungan ROA tahun 2007 1,16% pada tahun 2008 meningkat menjadi 

1,23%dan ROE tahun 2007 7,93% pada tahun 2008 meningkat menjadi 9,41%. 

 5.2 Saran 

1. Memberikan continous learning kepada para karyawan agar dapat selalu meng-

update kemampuan dan pengetahuan tentang perkembangan kredit, 
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perkembangan trend ekonomi, trend industri, maupun pengetahuan lainya yang 

dapat mendukung terlaksananya pemberian kredit dengan baik serta konsultan 

dan financial advisor yang handal dalam memberikan saran dan solusi 

manajemen keungan maupun strategi bisnis pada nasabah. 
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	PENDAHULUAN 
	1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
	    Keadaan ekonomi di Indonesia saat ini yang penuh persaingan dan kondisi yang tidak menentu menyebabkan bank-bank umum berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber dana bank yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Penghasilan bunga dari penyaluran kredit ini merupakan pendapatan utama bank. Dalam prakteknya kebijakan bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga SBI menjadi patokan dalam bank umum untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga penyaluran kredit. Kebijakan Bank Indonesia ada 2 yaitu kebijakan kontraktif meningkatkan tingkat suku bunga SBI dan kebijakan ekspansif menurunkan tingkat suku bunga SBI. Ketika suku bunga SBI meningkat maka bank-bank umum akan meningkatkan suku bunga kredit untuk menyeimbangkan peningkatan dari SBI begitu juga apabila terjadi penurunan.  
	    Kondisi perekonomian bank-bank umum belum bisa dikatakan membaik, namun kondisi tersebut tidak menyebabkan perkembangan penyaluran kredit bank-bank umum menurun. Ini bisa dilihat dari penyaluran kredit pada tahun 2002 sampai tahun 2005 yang terus mengalami peningkatan. Jenis kredit yang disalurkan oleh bank-bank umum antara lain: kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi dan kredit channeling. Diantara kredit yang diberikan ada yang mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu kredit modal kerja. Kredit ini dianggap dapat memberikan penghasilan dalam keadaan ekonomi yang sedang lesu, di mana kredit ini bergerak pada perluasan usaha bukan menambah usaha baru.  
	    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, 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. Adapun faktor lain mempengaruhi jumlah modal yaitu pembagian dividen yang tidak seimbang dengan laba ditahan. 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 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.    
	    Dengan keadaan tersebut di mana pembagian laba yang tidak seimbang dan meningkatnya NPL dan beban dapat mempengaruhi pertumbuhan 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 dapat menambah jumlah modal.  
	    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.   
	    Pengalokasian dana yang tidak efisien menyebabkan penyaluran kredit berkurang. Jumlah dana pada modal berkurang sehingga dana yang akan disalurkan pada periode berikutnya ikut turun. Keadaan seperti ini akan menghambat kegiatan operasional bank itu sendiri dan juga menurunkan pendapatan bank. Dalam perkembangan penyaluran kredit tidak jauh berbeda dengan perkembangan kredit pada bank-bank umum. Tetapi peningkatan ini tidak diikuti dengan perkembangan peningkatan modal, hal ini bisa saja pengalokasian dana yang tidak tepat terutama pada penyaluran kreditnya. Menurunnya ekuitas akan mempengaruhi penyaluran kredit pada periode berikutnya.  
	    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 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.  
	    Dengan adanya sistem informasi akuntansi perkreditan  ini  di dalam hal segala pencatatan maupun proses akuntansinya, terutama di dalam hal penghasil profit bagi bank, diharapkan segala pencatatan, pengawasan kredit dapat berjalan dengan baik yang akan menunjang tingkat pencapaian profit yang dihasilkan oleh suatu bank. Permasalahan dokumentasi yang kurang baik mengenai persetujuan kredit timbul sebagai alasan utama jika terjadinya kredit macet. 
	    Dengan permasalahan yang di sebutkan di atas maka penulis mengambil judul “PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERKREDITAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.)” Pengaruh penyaluran kredit sangat mempengaruhi  kegiatan perputaran dana dalam suatu bank. Dalam permasalahan di atas juga di dapat peningkatan beban operasional juga akan mempengaruhi modal bank. 
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