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BAB  II 

TINJAUAN  TEORI  DAN  STUDI  PUSTAKA 

2.1 Review  Penelitian  Terdahulu 

Susanti  (2005)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  analisis  sistem  informasi  akuntansi  

pemberian  kredit  (studi  kasus  PD  BPR  BKK  Mojogedung  karanganyar).  Hasil  penelitian 

menunjukan  bahwa  bagian  kredit  masih  mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  melakukan  

penyaluran  dana  berbentuk  kredit  kepada  nasabah  dan  melaksanakan  penarikan  kembali  

beserta  bunga  dan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan.  Rekapitulasi  kas  yang  digunakan  oleh  

bagian  pembukuan  untuk  merekap  pemasukan  dan  pengeluaran. Jurnal  untuk  mencatat  

transaksi  antara  penerimaan  dan  pengeluaran  belum  ada  pemisahan . DTK  belum  ada 

tanda  tangan  bendahara  instansi  terkait,  kasir  dan  pimpinan. Pada  prosedur  angsuran 

pinjaman  bagian  kredit  mempunyai  tugas  membuat  DTK  juga  menerima  uang  angsuran  

dari  nasabah. Sistem  pencatatannya  menggunakan  cash  basis. 

Rimbawa  (2005)  mengungkapkan  bahwa  dalam  melakukan  aktivitas  pemberian  

kredit,  Bank  Jabar  Cabang  Suci  Bandung  telah  mampu  menerapkan  sistem  informasi  

akuntansi  pemberian  kredit  secara  memadai  dilihat  dari  karyawan  yang  kompeten  

dibidang  perkreditan. Hal  tersebut  berdampak  positif  terhadap  aktivitas  kredit, 

minimalnya  kredit  macet,  dan  memudahkan  dalam  pengambilan  keputusan. Penerapan 

SIA  yang  dilakukan  oleh  Bank  Jabar  Cabang  Suci  Bandung  seharusnya  tidak  hanya 

diterapkan  untuk  pemberian  kredit,  diharapkan  kedepannya  penerapan  SIA  dapat  

diterapkan  pada  semua  aspek  alur  perbankan  untuk  hasil  yang  maksimal.  

Salim  (2015)  menyatakan  bahwa  penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  

dalam  mendukung  proses  pemberian  kredit  pada  PT  Bank  Bukopin  Manado  sudah  

dijalankan  dengan  baik  layak  dan  memadai,  pihak  Bank  dapat  mengatasi  kredit  macet  

dan  tidak  mengalami  kerugian  yang  besar. Penerapan  SIA  pada  Bank  Bukopin  Manado  
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tersebut,  telah  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  berdampak  secara  

langsung  terhadap  pengurangan  kredit  macet,  dimana  kredit  macet  merupakan  masalah  

utama  yang  sering  dihadapi  oleh  perbankan.  

Rizaly (2016)  menjelaskan  bahwa  sistem  pemberian  kredit  yang  dilaksanakan  oleh  

PT  Bank  ABC  terdiri  dari  beberapa  prosedur  yaitu  prosedur  permohonan  kredit,  prosedur  

penyelidikan  dan  analisis  kredit,  prosedur  persetujuan  permohonan  kredit,  prosedur  

pencairan  fasilitas  kredit  dan  pelunasan  kredit. Sistem  tersebut  sangat  membantu  dalam  

proses  pemberian  kredit. 

Winduri & Halim,  (2016)  dalam  penelitiannya  tentang  analisis  sistem  informasi  

akuntansi  pemberian  kredit  untuk  meningkatkan  perkreditan  pada  credit  union  (CU)  

Sawiran  Kepanjen. Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  karyawan  belum  kualifikasi  

karyawan  yaitu  memerlukan  tenaga  karyawan  yang  ahli  dalam  bidangnya. Kemampuan  

karyawan  yang  akan  mengoperasikan  harus  sesuai  dengan  bidangnya  demi  terciptanya  

kelancaran  kegiatan  operasional  koperasi  kredit. Selain  itu  formulir  yang  digunakan  dalam  

prosedur  pemberian  kredit  kurang  lengkap,  karena  belum  ada  surat  kuasa  menjual  yang  

dapat  digunakan  untuk  prosedur  pemberian  kredit  kurang  lengkap,  karena  belum  ada  

surat  kuasa  menjual  yang  dapat  digunakan  untuk  menjual  agunan  apabila  terjadi  macet. 

 

2.2 Kajian  Pustaka 

2.2.1 Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA) 

2.2.1.1 Definisi  

Sistem  berasal  dari  bahasa  latin  (systema)  dan  bahasa  yunani  (sustema),  yang  

berarti  suatu  kesatuan  komponen  atau  elemen  yang  dihubungkan  bersama  untuk  

memudahkan  aliran  informasi,  materi  atau  energi. Hall  (2009)  berpendapat  bahwa  sistem  

merupakan  sekelompok,  dua  atau  lebih  komponen  yang  saling  berkaitan  yang  bersatu  
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untuk  mencapai  tujuan  yang  sama.  Romney  dan  Steinbart  (2012:24)  mendefinisikan  

sistem  sebagai  kumpulan  dua  atau  lebih  komponen  yang  saling  terkait  dan  berinteraksi  

untuk  mencapai  tujuan. Tiap  sistem  terdiri  dari  subsistem  yang  lebih  kecil  yang  

mendukung  sistem  yang  lebih  besar.  

Davis  (1985)  menjelaskan  bahwa  Informasi  merupakan  data  yang  telah  diolah  ke  

dalam  suatu  bentuk  yang  berguna  bagi  penerimannya  dan  nyata  atau  berupa  nilai  yang  

dapat  dipahami  untuk  keputusan  sekarang  maupun  masa  depan.  

Sistem  Informasi  Akuntansi  merupakan  susunan  dari  berbagai  dokumen,  alat  

komunikasi,  tenaga  pelaksana,  dan  berbagai  laporan  yang  didesain  untuk  

mentransformasikan  data  keuangan  menjadi  sebuah  informasi  keuangan  (Wijayanto, 2001). 

Romney  (2005)  berpendapat  bahwa  Sistem  Informasi  Akuntansi  merupakan  sumber  daya  

manusia  dan  modal  dalam  organisasi  yang  bertanggung  jawab  untuk  persiapan  informasi  

keuangan  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  mengumpulkan  dan  memproses  berbagai  

transaksi  perusahaan.  Sedangkan  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  menurut  Mulyadi  

(2001:3)  merupakan  organisasi  formulir,  catatan,  dan  laporan  yang  dikoordinasikan  

sedemikian  rupa  untuk  menyediakan  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajmen  

guna  memudahkan  pengelolaan  perusahaan.  

Kesimpulannya,  Sistem  Informasi  Akuntansi  merupakan  sekelompok  komponen  

olah  data  yang  digunakan  oleh  sumber  daya  manusia  dalam  memudahkan  pengelolaan  

manajemen  suatu  perusahaan.  
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2.2.1.2 Tujuan  Sistem  Informasi  Akuntansi 

Tujuan  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  menurut  Mardi  (2014)  yakni  sebagai  

berikut:  

a. Guna  memenuhi  setiap  kewajiban  sesuai  dengan  otoritas  yang  diberikan  kepada  

seseorang  (to  fulfill  obligations  relating  to  stewardship).  Pengelolaan  perusahaan  selalu  

mengacu  kepada  tanggung  jawab  manajemen  guna  menata  secara  jelas  segala  sesuatu  

yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Keberadaan  sistem  

informasi  membantu  ketersediaan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  eksternal  

melalui  laporan  keuangan  tradisional  dan  laporan  yang  diminta  lainnya,  demikian  pula  

ketersediaan  laporan  internal  yang  dibutuhkan  oleh  seluruh  jajaran  dalam  bentuk  

laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  perusahaan.  

b. Setiap  informasi  yang  dihasilkan  merupakan  bahan  yang  berharga  bagi  pengambilan  

keputusan  manajemen  (to  support  decision  making  by  internal  decision  makers).  SIA  

menyediakan  informasi  guna  mendukung  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  pimpinan  

sesuai  dengan  pertanggungjawaban  yang  ditetapkan.  

c. SIA  diperlukan  untuk  mendukung  kelancaran  operasional  perusahaan  sehari-hari  (to  

support  the-day-to-day  operations).  SIA  menyediakan  informasi  bagi  setiap  satuan  

tugas  dalam  berbagai  level  manajemen,  sehingga  mereka  lebih  produktif.  

2.2.1.3 Komponen  dan  Subsistem  Sistem  Informasi  Akuntansi 

Sistem  Informasi  Akuntansi  memiliki  komponen  yang  saling  terkait  dan  berinteraksi  

untuk  mencapai  tujuan. Komponen  tersebut  menurut  Romney  dan  Steinbart  (2012:30)  

yakni:    

a. Orang  yang  menggunakan  sistem  

b. Prosedur  dan  instruksi  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan,  memproses  dan  

menyimpan  data   
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c. Data  tentang  organisasi  dan  aktivitas  bisnis 

d. Software  yang  digunakan  untuk  memproses  data 

e. Infrastruktur  teknologi  informasi  terdiri  dari  komputer,  peripheral  devices,  dan  

perangkat  jaringan  komunikasi  yang  digunakan  dalam  SIA 

Subsistem  SIA  terbagi  menjadi  dua  yakni  subsistem  aktivitas  operasi  dan  aktivitas  

pelaporan  yang  ditunjukkan  oleh  gambar  1.  Subsistem  operasi  merupakan  subsistem  dari  

mulai  terjadinya  aktivitas  transaksi  atau  aktivitas  bisnis  kepada  pendokumentasian  arsip-

arsip  transaksi,  baik  secara  normal  maupun  seacra  elektronik  yang  terdiri  dari  empat  

subsisitem  aktivitas  sebagai  berikut:  

 

a. Subsistem  pendapatan  (revenue  cycle) 

b. Subsistem  pengeluaran  (expenditure  cycle) 

c. Subsistem  produksi  (production  cycle) 

d. Subsistem  keuangan  (finance  cycle) 

Subsistem  penyusunan  pelaporan  dalam  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  disusun  

berdasarkan  masukan  yang  diterima  dari  subsistem  operasional  perusahaan,  pelaporan  

dalam  SIA  penting  artinya  sebagai  alat  dalam  proses  pemberian  kredit  perusahaan. 

Laporan  tersebut  sangat  diperlukan  oleh  manajemen  sebagai  alat  perencanaan  maupun  

pembuat  keputusan,  demikian  juga  pihak  dari  luar   perusahaan  yang  dapat  dijadikan  

sebagai  ukuran  kinerja  perusahaan  selama  periode  akuntansi. Subsistem  Sistem  Informasi  

Akuntansi  digambarkan  pada  gambar  1 dan 2 dibawah  ini: 
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Gambar   2.1 

Subsistem   SIA 
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Gambar 2.2 

Subsistem SIA  

 

 

 

Keterangan: 

a. Input  adalah  segala  sesuatu  yang  masuk  ke  dalam  sistem  dan  selanjutnya  menjadi  

bahan  untuk  diproses. Input  dapat  berupa  hal-hal  yang  berwujud  (tampak  secara  

fisik)  maupun  tidak  berwujud. 

b. Proses  adalah  bagian  yang  melakukan  perubahan  atau  transformasi  dari  masukan  

menjadi  keluaran  yang  berguna  dan  lebih  bernilai. 

c. Output  adalah  hasil  dari  pemrosesan. Pada  sistem  informasi,  keluaran  dapat  berupa  

informasi,  cetakan  laporan  dan  sebagainya. 

2.2.2 Kredit 

2.2.2.1 Definisi  Kredit 

Kredit  berasal  dari  bahasa  Yunani  “Credere”  yang  berarti  kepercayaan,  oleh  karena  

itu  dasar  dari  kredit  adalah  kepercayaan.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  10  tahun  

1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  Perbankan,  

yang  dimaksud  dengan  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  

dipersamakan  dengan  itu,  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.  

Muljono  (2007)  mendefinisikan  bahwa  kredit  adalah kemampuan  untuk  

melaksanakan  suatu  pembelian  atau  mengadakan  suatu  pinjaman  dengan  suatu  janji  

pembayarannya  akan  dilakukan  pada  suatu  jangka  waktu  yang  disepakati.  

2.2.2.2 Unsur-Unsur  dan  Prinsip  Kredit 

Unsur-unsur   kredit   menurut   Thomas   dkk   (2007:14)   sebagai   berikut:  

Input Proses Output 
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a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik 

dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka 

waktu tertentu dimasa yang  akan  datang.  

b. Waktu,  yaitu  masa  yang  memisahkan  antara  pemberian  prestasi  dengan  kontra  

prestasi  yang  akan  datang. Dalam  unsur  waktu  ini,  terkandung  pengertian  nilai  

argo  dari  uang  yaitu  uang  yang  ada  sekarang  lebih  tinggi dari nilai uang yang 

akan diterima pada masa yang  akan  datang.  

c. Degree  of  Risk,  yaitu  suatu  tingkat  risiko  yang  akan  dihadapi  sebagai  akibat  dari  

adanya  jangka  waktu  yang  memisahkan  antara  pemberian  prestasi  dengan  kontra  

prestasi  yang  akan  diterima  kemudian  hari 

d. Prestasi,  yaitu  objek  kredit  yang  tidak  saja  diberikan  dalam  bentuk  uang,  tetapi  juga  

dalam  bentuk  barang  atau  jasa. 

  Prinsip  perkreditan  disebut  juga  sebagai  konsep  6C  (Martono,  2002:57). Pada  

dasarnya  konsep  6C  ini  akan  dapat  memberikan  informasi  mengenai  tekad  baik  dan  

kemampuan  membayar  nasabah  untuk  melunasi  kembali  pinjaman  beserta  bunganya. 

Prinsip   6C  tersebut  antara  lain  adalah: 

a. Character,  Penilaian  character  ini  dapat  mengetahui  sejauh  mana  tingkat  kejujuran  

dan  tekad  baik  calon  debitur  yaitu  kemauan  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajiban  

dari  calon  debitur 

b. Capacity,  Penilaian  capacity  untuk  melihat  kemampuan  dalam  melunasi  kewajibannya  

dari  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  atau  kegiatan  usaha  yang  akan  dilakukan  yang  

dibiayai  dengan  kredit  dari  bank. 

c. Capital,  Penilaian  terhadap  prinsip  capital  tidak  hanya  melihat  besar  kecilnya  modal  

yang  dimiliki  oleh  calon  debitur  tetapi  juga  bagaimana  distribusi  modal  itu  

ditempatkan 
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d. Collateral,  diartikan  sebagai  jaminan  fisik  harta  benda  yang  bernilai  uang  dan  

mempunyai  harga  stabil  dan  mudah  dijual. Jika  pada  dari  peminjam  terkena  

kecelakaan  atau  hal-hal  lain  yang  mengakibatkan  peminjam  tidak  mampu  membayar  

hutangnya,  maka  tindakan  akhir  yang  dilakukan  oleh  bank  adalah  melaksanakan  

haknya  atas  collateral  yang  diikat  secara  yuridis  untuk  menjamin  hutangnya  pada  

bank 

e. Condition  of  Economy,  Pada  prinsip  condition  (kondisi),  dinilai  situasi  dan  kondisi  

politik,  sosial,  ekonomi,  dan  kondisi  pada  sektor  usaha  calon  debitur,  hal  tersebut  

agar  bank  dapat  memperkecil  risiko  yang  mungkin  timbul  oleh  kondisi  ekonomi,  

keadaan  perdagangan  dan  persaingan  di  lingkungan  sector  usaha  calon  debitur  dapat  

diketahui 

f. Constraint, untuk menilai budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan  seseorang 

melakukan bisnis disuatu tempat. Masalah constraint ini agak sukar  dirumuskan  karena  

tidak  ada  peraturan  tertulis  mengenai  hal  tersebut,  dan  juga  tidak  dapat  selalu  

didefinisikan  secara  fisik  permasalahannya. 

 

2.2.2.3 Kolektibilitas  Kredit 

Dalam  praktiknya,  tidak  semua  kredit  yang  telah  diberikan  dapat  berjalan  lancar,  

sebagian  ada  yang  kurang  lancar  dan  sebagian  menuju  kemacetan.  Demi  amannya  suatu  

kredit,  maka  perlu  diambil  langkah-langkah  untuk  mengklasifikasikan  kredit  berdasarkan  

kelancarannya.  Hal  tersebut  sangat  diperlukan  untuk  melakukan  tugas-tugas  pengendalian  

kredit  agar  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Keadaan  pembayaran  pokok  atau  angsuran  

pokok  dan  bunga  pinjaman  oleh  nasabah,  terlihat  pada  tata  usaha  bank  dan  hal  ini  

merupakan  kolektibilitas  dari  kredit. 
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Kolektibilitas  adalah  suatu  pembayaran  pokok  atau  bunga  pinjaman  oleh  nasabah  

sebagaimana  terlihat  tata  usaha  bank  berdasarkan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  

Indonesia  (BI)  No. 32/268/KEP/DIR  tanggal  27  Pebruari  1998,  maka  kredit  dapat  

dibedakan  menjadi: 

a. Kredit  lancar,  yaitu  kredit  yang  pengembalian  pokok  pinjaman  dan  pembayaran  

bunganya  tepat  waktu,  perkembangan  rekening  baik  dan  tidak  ada  tunggakan  serta  

sesuai  dengan  persyaratan  kredit. Kredit  lancar  mempunyai  kriteria  sebagai  berikut: 

1) Pembayaran   angsuran   pokok   dan   bunga   tepat   waktu. 

2) Memiliki  mutasi  rekening  yang  aktif 

3) Bagian   dari   kredit   yang   dijamin   dengan   uang   tunai. 

b. Kredit  kurang  lancar,  yaitu  kredit  yang  pengembalian  pokok  pinjaman  atau  

pembayaran  bunganya  terdapat  tunggakan  telah  melampaui  90  hari  sampai  180  hari  

dari  waktu  yang  telah  disepakati. Kredit  kurang  lancar  mempunyai  kriteria  sebagai  

berikut:  

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang melampaui 90 hari 

2) Frekuensi  mutasi  rendah 

3) Terjadi  pelnggaran  terhadap  kontrak  yang  dijanjikan  lebih  dari  90  hari 

4) Terjadi  mutasi  masalah  keuangan  yang  dihadapi  debitur 

5) Dokumentasi  pinjaman  lemah 

c. Kredit  diragukan,  yaitu  kredit  yang  pengembalian  pokok  pinjaman  dan  pembayaran  

bunganya  terdapat  tunggakan  yang  telah  melampaui  180  hari  sampai  270  hari  dari  

waktu  yang  disepakati. Kredit  diragukan  memiliki  kriteria  sebagai  berikut: 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui 180 hari 

2) Terjadinya  wanprestasi  lebih  dari  180  hari 

3) Terjadi  cerukan  yang  bersifat  permanen 
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4) Terjadi  kapitalisasi  bunga 

5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat  pinjaman 

d. Kredit  macet,  yaitu  kredit  yang  pengembalian  pokok  pinjaman  dan  pembayaran  

bunganya  terdapat  tunggakan  lebih  dari  270  hari,  kredit  macet  memiliki  kriteria  

sebagai  berikut: 

1) Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok yang telah melampaui 270 hari. 

2) Kerugian   operasional   dituntut   dengan   pinjaman   baru. 

3) Jaminan  tidak  dapat  dicairkan  pada  nilai  wajar,  baik  dari  segi  hukum  maupun  

dari  segi  kondisi  pasar 

 

2.2.2.4 Penyebab  Kredit  Macet 

Faktor-faktor  penyebab  kredit  macet  menurut  Kuncoro  dan  Suhardjono  (2002:472)  

adalah  sebagai  berikut: 

a. Faktor  eksternal  bank 

1) Adanya  maksud  tidak  baik  dari  para  debitur  yang  diragukan 

2) Adanya  kesulitan  atau  kegagalan  dalam  proses  likuiditas  dari  perjanjian  kredit  

yang  telah  disepakati  antara  debitur  dengan  bank 

3) Kondisi  manajemen  dan  lingkungan  usaha  debitur 

4) Musibah  (misalnya:  kebakaran, bencana  alam)  atau  kegagalan  usaha.  

b. Faktor  internal  bank 

1) Kurang  adanya  pengetahuan  dan  keterampilan  para   pengelola    kredit. 

2) Tidak  adanya  kebijakan  perkreditan  pada  bank  yang  bersangkutan 

3) Pemberian  dan  pengawasan  kredit  yang  dilakukan  oleh  bank  menyimpang  dari  

prosedur  yang  telah  ditetapkan 

Lemahnya  organisasi  dan  manajemen  dari  bank  yang  bersangkutan. 


