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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan perkenomian yang semakin berkembang membuat kebutuhan 

masyarakat semakin beragam, hal tersebut membuat kredit sebagai produk jasa 

perbankan yang paling diminati masyarakat, hal ini dikarenakan kredit dapat 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Disini Bank sangat berperan 

dalam pemberi pinjaman kredit, Bank mempunyai fungsi sebagai penyedia dan 

penghimpun dana. Namun pemberian kredit dalam dunia perbankan masih 

seringkali terjadi masalah dalam pengembalian kredit yang telah diberikan kepada 

nasabah yang biasa disebut dengan kredit macet. Hal tersebut terjadi karena 

disebabkan kurang ketelitian dalam pemberian kredit. Untuk meghindari resiko-

resiko kredit yang terjadi maka diperlukannya alat yang tepat yaitu dengan 

menerapannya sistem dan prosedur kredit yang baik.  

Terjadinya resiko kredit dapat diminimalisir dengan penerapan sistem 

pemberian kredit yang baik serta memadai. Penerapan sistem dan prosedur 

pemberian kredit diharapkan dapat membantu pelaksanaan pemberian kredit 

sehingga dapat terkendali dan mampu mencegah terjadinya pemberian kredit yang 

tidak sehat. Penerapan sistem dan prosedur perkreditan sangat diperlukan oleh 

nasabah untuk mempermudah memahami dan mengerti syarat - syarat serta 

prosedur dalam proses pengajuan kredit, sedangkan bagi karyawan perusahaan 

yang menangani kredit akan dapat memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas, 
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dan pihak manajemen akan dapat dengan mudah untuk mengambil keputusan 

karena informasi yang diperoleh jelas dan akurat (Widodo, 2014). 

Seiring perkembangan perekonomian di Indonesia, maka banyak 

bermunculan bank-bank yang menawarkan berbagai fasilitas layanan (Lutfiana, 

2012). Bank yang lebih mengutamakan layanan pemberian kredit kepada 

mayarakat dikenal dengan sebutan  Bank Perkreditan Rakyat. Keberadaan KBPR 

Arta Kencana merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi 

memberikan pelayanan perbankan dan membantu dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan memberikan manfaat dalam penghimpunan dana dari masyarakat 

maupun penyaluran dana. KBPR Arta Kencana memiliki komitmen untuk 

memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi 

pengusaha mikro. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas dan gambaran 

umum dari obyek penelitian serta mengingat pentingnya analisis sistem informasi 

akuntansi pemberian kredit yang mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan 

dicapai oleh KBPR Arta Kencana dan menguatkan sistem dan prosedur pemberian 

kredit agar berjalan sesuai yang diinginkan perusahaan maka dari itu peneliti 

bermaksut melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem dan Prosedur 

Pemberian Kredit Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Arta Kencana Madiun”. 

B. Rumusan Masalah  

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 
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Penerapan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit yang ada pada KBPR Arta 

Kencana Madiun” ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti sebatas proses pemberian kredit, 

sehingga untuk aktifitas diluar proses pemberian kredit tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

D.  Tujuan Penelitian 

  Dari rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk 

Menganalisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada KBPR 

Arta Kencana Madiun. 

E. Manfaat Penelitian  

  Manfaat yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Dari Aspek Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

atau pembanding bagi penelitian selanjutnya yang dapat memberikan 

tambahan informasi pengetahuan yang berkaitan dengan sistem pemberian 

kredit. 

2. Manfaat Dari Aspek Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi untuk 

kemajuan perusahaan bagi pengelola pada KBPR Arta Kencana khususnya 

mengenai sistem pemberian kredit. 


