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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pemberian kredit berperan cukup penting dalam kegiatan 

operasional suatu bank, salah satu kegiatannya yang sangat penting dengan 

penerapan sistem pemberian kredit yang baik dalam usaha bank dibidang 

pemberian jasa pengkreditan kepada nasabah.Sistem dan prosedur pemberian 

kredit yang diterapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses 

pengajuan kredit bagi para debitur, serta memberi pedoman yang jelas atas 

syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Dalam hal ini sangat diperlukan sistem 

pemberian kredit yang baik agar nasabah dapat dengan mudah memahami 

prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan kredit. 

Pada saat ini, industri perbankan mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, dalam rangka mengimbangi adanya perkembangan pada industri 

perbankan wajib untuk mengadakan suatu pemrosesan informasi akuntansi 

yang lebih baik, hal ini dilakukan agar menghasilkan informasi yang 

berkualitas untuk memenuhi kebutuhan penggunanya.Perkembangan dibidang 

perekonomian makin hari menunjukkan peranan yang cukup penting dan 

makin menentukan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Pemberdayaan usaha kredit yang sedang berkembang saat ini merupakan 

langkah yang cukup strategis dalam meningkatkan kehidupan perekonomian 

yang ada, khususnya dapat menyumbangkan lapangan pekerjaan dan dapat 

mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan, hal ini dapat kita lihat 
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bahwa pihak yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari 

lembaga keuangan atau bank dalam bentuk pinjaman yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

Perusahaan harus menerapkan sistem informasi yang handal dalam hal ini 

membutuhkan ketelitian, keakuratan, dan terstruktur, karena untuk 

menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dibutuhkan perancangan 

sistem yang matang.Dengan adanya peranan sistem informasi akuntansi yang 

memadai dalam proses pemberian kredit di dalam perbankan dapat 

menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh perbankan itu sendiri. Dalam 

setiap perusahaan wajib memberikan suatu informasi  yang direncanakan 

untuk menghasilkan informasi yang digunakan bagi para penggunanya. 

Sebelum memberikan pinjaman kredit kepada nasabah, bank harus 

melakukan penilaian dengan seksama, mengingat bahwa dana yang disalurkan 

bukan hanya dari pihak bank itu sendiri tetapi juga dari dana masyarakat 

sehingga sangat diperlukan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang lebih 

lanjut dan akurat. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 

akan dapat menurunkan kredit bermasalah, sehingga dalam pemberian kredit 

harus mengikuti tahap-tahap yang tepat sehingga terhindar dari kredit 

bermasalah. 

Dalam menganalisis persyaratan atau kebijakan terhadap pengajuan kredit 

dari nasabah, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang benar-benar 

sesuai dengan kebijakan yang ada dalam pengajuan kredit. Pemberian kredit 

yang tidak dikelola dengan baik dan mengabaikan prinsip kehati-hatian, maka 
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akan menyebabkan kinerja operasional bank menjadi buruk sehingga 

berpengaruh kepada kelangsungan kinerja bank dikemudian hari, oleh karena 

itu perlu diterapkan kebijakan pengawasan kredit yang baik kepada nasabah. 

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian 

kredit yang dijalankan dalm pengelolaan pemberian kredit kepada para 

nasabahnya. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang manjamin 

hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada nasabah agar 

dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah 

ditentukan. Untuk itu pengurus sebuah lembaga keuangan harus dapat 

menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggota-anggotanya 

bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat 

disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya sehingga lembaga 

keuangan tersebut perlu melakukan beberapa prosedur pemberian kredit yang 

baik. 

Kegiatan pengkreditan yang paling sering terjadi adalah kendala dalam 

pemberian kredit seperti kredit macet dan juga terdapat kemungkinan kendala-

kendala lainnya. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses 

pemberian kredit biasanya bank membutuhkan sistem pengkreditan, sistem 

pengkreditan yang baik akan membantu kegiatan operasional bank secara 

efektif dan efisien, serta untuk mengendalikan timbulnya kredit bermasalah 

atau kredit macet. 

Sistem informasi akuntansi yang memadai dalam proses pemberian kredit 

kepada nasabah akan dapat menunjang pelaksanaan pemberian kredit. Dengan 



4 
 

demikian dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat 

terkendali dan mampu mencegah pemberian kredit secara tidak sehat.  

PT.BPR Delta Malang sebagai salah satu bank pengkreditan rakyat yang 

menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan 

kembali kepada individu dalam bentuk kredit. Dengan adanya penyaluran 

dana modal kerja kredit kepada masyarakat ini diharapkan dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan. Lembaga ini didirikan pemerintah untuk membantu 

penyediaan modal bagi golangan usaha kecil dan menengah untuk 

menciptakan usaha, kredit yang diberikan yaitu berupa kredit umum dan 

kredit pegawai. 

Tujuan dari adanya BPR membantu golongan ekonomi lemah khususnya 

pengusaha kecil, memberi pinjaman guna menjalankan usaha-usaha, dan 

menambah pendapatan asli daerah. Sistem pemberian kredit pada PT.BPR 

Delta Malang meliputi beberapa tahapan yaitu meliputi tahap permohonan 

kredit, wawancara, survey, analisa kredit, pencairan kredit administrasi kredit 

dan pengawasan kredit. PT.BPR Delta Malang tentunya memiliki tingkat 

resiko yang dihadapi, resiko tersebut bisanya berupa kredit macet. Meskipun 

kredit macet tidak dapat dihindari, tetapi pada pihak bank sendiri harus dapat 

meminimalkannya agar tidak melebihi standar kesehatan PT.BPR Delta 

Malang sendiri. 
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Berdasarkan uraian diatas yang telah disampaikan, dalam penulisan tugas 

akhir ini, penulis akan memilih judul “Analisis sistem informasi akuntansi 

pemberian dan pelunasan kredit (studi kasus pada PT.Bank 

pengkreditan rakyat delta Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem informasi pemberian kredit pada PT.Bank Pengkreditan 

Rakyat Delta Malang ? 

2. Bagaimana sistem informasi pelunasan kredit kepada nasabah PT.BPR 

Delta Malang dilihat dari input, proses dan output? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis efektivitassistem informasi pemberian kredit pada PT. 

Bank Pengkreditan Rakyat Delta Malang 

2. Untuk menganalisis sistem informasipelunasan kredit kepada nasabah 

PT.BPR Delta Malang dilihat dari input, proses dan output. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 



6 
 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan  untuk akses 

kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pembelajaran mengenai 

masalah yang sama dan sarana pengembangan ilmu pengetahuan. 

  


