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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia  bisnis  adalah  fenomena  yang  mencakup  berbagai  bidang,  diantaranya  hukum,  

ekonomi,  dan  politik. Dalam  kehidupan  masyarakat  aktifitas  yang  dilakukan  manusia  

pada  dunia  bisnis  tidak  terlepas  dari  aktivitas  perbankan  dari  segi  pelayanan. Menurut 

undang-undang  No.10  tahun  1998  tentang  perbankan,  pengertian  bank  yaitu  badan  usaha 

yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan 

kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan 

taraf  hidup  rakyat  banyak.  

Dunia  usaha  khususnya  sektor  usaha  kecil  dan  menengah  menjadi  salah  satu  

potensi  yang  harus  dikembangkan  dalam  rangka  mendorong  pencapaian  tujuan  nasional  

yang  berkaitan  dengan  peningkatan  dan  pemerataan  hidup  masyarakat. Kondisi  ini  

mengharuskan  setiap  pengusaha  baik  kecil  maupun   menengah  melakukan  upaya  demi  

menstabilkan  atau  lebih  meningkatkan  eksistensi  usahanya. Salah  satu  masalah  yang  

umumnya  menjadi  penghambat  adalah  masalah  permodalan  usaha  kecil  dan  menengah. 

Menurut  Hasibuan  (2006),  Bank  merupakan  faktor  penting  yang   berperan  dalam  

hal  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  suatu  bangsa  karena  bank  adalah: 

a. Pengumpul  dana  dari  masyarakat  yang  kelebihan  dana  dan  penyalur  kredit  kepada

masyarakat  yang  membutuhkan  dana.

b. Tempat  menabung  yang  efektif  dan  produktif  bagi  masyrakat.

c. Pelaksana  dan  memperlancar  lintas  pembayaran  dengan  aman,  praktis  dan  ekonomis.

d. Penjamin  penyelesaian  perdagangan  dengan  menerbitkan  letter  of  credit.

e. Penjamin  penyelesaian  proyek  dengan  menerbitkan  bank  garansi.
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Berdasarkan  pejelasan  tersebut,  bahwa  salah  satu  peranan  penting   perbankan  

adalah  menghimpun  dari  masyarakat  yang  kelebihan  dana  dan  menyalurkan  kepada  

masyarakat  yang  kekurangan dana. Dalam  hal  ini  maka  kegiatan  bank  adalah  memberikan  

kredit. Pemberian  kredit  dapat  menimbulkan  resiko  kredit  yaitu  adanya  kredit  macet. 

Resiko  terjadinya  kredit  macet  merupakan  resiko  utama  dari  perbankan  yang  berkaitan  

dengan  pemberian  kredit. Kredit  macet  memberikan  dampak  yang  kurang  baik  bagi  

negara,  masyarakat,  dan  perbankan  di  Indonesia. Terjadinya  kredit  macet  dapat  disebabkan  

oleh  kedua  belah  pihak  baik  kreditur  maupun  debitur  dan  kemungkinan  adanya  pengaruh  

negoisasi  dari  calon  debitur  dengan  petugas  bank. 

 Lancarnya  penyaluran  kredit  kepada  masyarakat  bergantung  pada  peranan  bank  

itu  sendiri  dan  kesadaran  dari  pihak  debitur  untuk  menyelesaikan  kredit  sesuai  dengan  

perjanjian  yang  telah  disepakati. Dengan  adanya  penyaluran  kredit  yang  efisien  maka  

diharapkan  kebutuhan  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  dapat  terpenuhi  dan  resiko  

tidak  membayar  (macet)  menjadi  kecil. Terkait  dengan  resiko  tersebut,  bank  dapat  

menghindari  permasalahan  dengan   alat  yang  tepat  dalam  pemberian  kredit.  

Sistem  Informasi  Akuntansi  adalah  sistem  yang  berfungsi  untuk  mengumpulkan  

data,  menyimpan  data  tentang  aktivitas  transaksi  keuangan  dan  memproses  data  menjadi  

informasi  yang  dapat  digunakan  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Manfaat  dari  

adanya  penerapan  sistem  informasi  akuntansi  ini  bisa  sebagai  alat  untuk  mengontrol  

aset  yang  ada  pada  perbankan  dan  sebagai  alat  dalam  proses   pemberian  kredit. Dengan  

adanya  sistem  informasi  akuntansi  maka  perbankan  tersebut  diharapkan  dapat  melindungi  

aset  dan  memberikan  fasilitas  kredit  yang  baik  bagi  para  nasabahnya. 

Pemberian  kredit  kepada  calon  debitur  dilakukan  melalui  proses  pengajuan  kredit  

dan  proses  analisis  pemberian  kredit  terhadap  kredit  yang  diajukan. Bank  dapat  melakukan  

analisis  permohonan  kredit  calon  debitur  apabila  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  bank  
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telah  terpenuhi. Selain  kelengkapan  data  pendukung  permohonan  kredit,  bank  juga  

melakukan  penilaian  kelengkapan  dan  kebenaran  informasi  dari  calon  debitur  dengan  

cara  petugas  bank  melakukan  wawancara  dan  kunjungan  ke  tempat  usaha  debitur. Tujuan  

dari  analisis  kredit  adalah  menilai  mutu  permintaan  kredit  baru  yang  diajukan  oleh  calon  

debitur. 

Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  sebagai  subsistem  Sistem  Informasi  Manajemen  

(SIM)  dalam  bidang  keuangan  yang  berbasis  pada  komputer  dan  sekarang  dikenal  dengan  

istilah  Sistem  Informasi  Akuntansi  atau  SIA.  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  

merupakan  suatu  kerangka  pengkoordinasian  sumber  data  untuk  mengkonversi  input  

berupa  data  ekonomi  menjadi  keluaran  berupa  informasi  keuangan. Manfaatnya  digunakan  

untuk  melaksanakan  kegiatan  suatu  entitas  dan  menyediakan  informasi  akuntansi  bagi  

pihak-pihak  yang  berkepentingan.  

Pada  organisasi  kecil  yang  hanya  mengolah  data  keuangan  saja,  SIA  hampir  

mewakili  semua  SIM. Pada  organisasi  yang  besar  SIA  merupakan  subsistem  yang  terbesar  

dari  SIM. Scott  (2004)  memberikan  angka  sekitar  sepertiga  sampai  dengan  setengah  dari  

total  transaksi  yang  diproses  adalah  transaksi  akuntansi  untuk  organisasi  yang  besar  dan  

untuk  organisasi  yang  kecil  70%  atau  lebih  dari  transaksi  kebanyakan  adalah  transaksi  

akuntansi.  Sistem  informasi  akuntansi  bertujuan  untuk  menyediakan  informasi  yang  

diperlukan  dalam  pengambilan  keputusan  yang  dilaksanakan  oleh  aktivitas  yang  disebut  

pemrosesan  informasi.  

Bank  Pengkreditan  Rakyat  (BPR)  merupakan  lembaga  keuangan  bank  yang  menerima  

simpanan  hanya  dalam  bentuk  deposito  berjangka,  tabungan,  dan  bentuk  lainnya  yang  

dipersamakan  dan  menyalurkan  dana  sebagai  usaha  BPR. BPR  merupakan  lembaga  resmi  

yang  diatur  berdasarkan  Undang-Undang   No 7  tahun  1992  tentang  perbankan  dan  

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No .10  tahun  1998. Dalam  Undang-
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Undang  tesebut  secara   jelas  disebutkan  ada  dua  jenis  bank  yaitu  Bank  Umum  dan  BPR. 

BPR  befungsi  bukan  untuk  menyalurkan  kredit  kepada  para  pengusaha  mikro,  kecil  dan  

menengah,  tetapi  juga  menerima  simpanan  dari  masyarakat  menggunakan  prinsip  3T,  yaitu  

Tepat  Waktu,  Tepat  Sasaran,  Tepat  Jumlah,  karena  proses  kreditnya  yang  relatif  cepat,  

persyaratan  lebih  sederhana  dan  sangat  mengerti  akan  kebutuhan  nasabah. 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan   diatas,  maka  penelitian  ini  berjudul  

“Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  pada  proses  Pemberian  

Kredit  Konsumsi  (Studi  Kasus  PT. Bank  Pengkreditan  Rakyat  ( BPR)  Dau  Anugerah  

Malang”.  

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  rumusan  masalah  yang  dapat  disusun  

yaitu  “Bagaimanakah  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  Pada  Proses  

Pemberian  Kredit  Konsumsi   PT.  Bank  Pengkreditan  Rakyat  (BPR)  Dau  Anugerah  

Malang ?”. 

1.3 Pembatasan  Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  maka  batasan   masalah  

pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini  hanya  dibatasi  pada  penelitian  Sistem  Informasi  

Akuntansi  pada  Proses  Pemberian  Kredit  Konsumsi  PT. Bank  Pengkreditan  Rakyat  (BPR)  

Dau  Anugerah  Malang. 

1.4 Tujuan  Penelitian 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penerapan  

Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  pada proses Pemberian  Kredit  Konsumsi  PT. Bank  

Pengkreditan  Rakyat  (BPR) Dau  Anugerah   Malang.  

1.5 Manfaat  Penlitian  

a. Bagi  Perusahaan 
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Manfaat  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperoleh  hasil  yang  berguna  bagi  

perusahaan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  pentingnya  SIA  sebagai  alat  bantu  

dalam  menunjang  efektivitas  pemberian  kredit. Sehingga,  dapat  dijadikan  bahan  

masukan  yang  berarti  bagi  perusahaan.  

 

 

b. Bagi  Akademisi 

Penelitian  diharapkan  mampu  menjadi  tambahan  wawasan  ilmu  dan  sebagai  

media  untuk  perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  sistem  

informasi  akuntansi  (SIA).  

c. Bagi  Pembaca  dan  Lainnya 

Diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  referensi,  menambah  wawasan,  

pengetahuan  dan  pemahaman  terbatas   mengenai  judul  yang  diteliti. 

 


