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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh 

Rimbawa (2005), dalam penelitihan terhadap sistem informasi akuntansi 

pemberian kredit pada Bank Jabar Cabang Suci Bandung. menyimpulkan 

bahwa dalam melakukan aktivitas pemberian kredit, Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung telah menerapkan sistem informasi akuntansi pemberian kredit 

secara memadai dilihat dari pencatatan dan dokumen-dokumen yang 

digunakan telah dicatat dengan lengkap. 

Surjanto (2008), dalam penelitian pada Perum Pegadaian Cabang 

Lawang Malang. Diperoleh hasil bahwa prosedur pemberian kredit dan 

pelunasan angsuran kredit yang digunakan PT Pegadaian Cabang Lawang 

Malang pada dasarnya cukup baik dan dilaksanakan sesuai prosedur yang 

ditetapkan oleh manajemen, namun masih adanya perangkapan tugas dalam 

pembagian tugas dimana bagian kasir merangkap sebagai bagian administrasi. 

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT Pegadaian Cabang Lawang 

Malang belum cukup memenuhi sistem pengendalian intern yang baik, hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya perangkapan tugas pada bagian kasir. 

Setianingsih (2009), mengevaluasi sistem akuntansi pemberian dan 

pelunasan kredit pada Perum Pegadaian Cabang Karanganyar. Diperoleh hasil 
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bahwa sistem pemberian dan pelunasan kredit dari Perum Pegadaian Cabang 

Karanganyar sudah cukup baik. Dilihat dari formulir surat bukti kredit yang 

digunakan telah sesuai dengan prinsip dasar yang melandasi perancangan 

formulir. Namun berkaitan dengan formulir yang digunakan belum terdapat 

nomor urut tercetaknya sehingga harus menambahkan nomor urut dengan 

pena sesuai dengan nomor urut yang tercetak di surat bukti kredit. 

Tri Winarto (2010), mengevaluasi sistem pemberian dan pelunasan 

kredit pada Koperasi Harum Desa Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten 

Pati. diperoleh hasil bahwa ada beberapa kekurangan dan kelemahan pada 

sistem pemberian dan pelunasan kredit yang digunakan. Meskipun demikian, 

tidak sedikit pula kebaikan yang dapat dirasakan pada sistem pemberian dan 

pelunasan kredit di Koperasi Harum Desa Kuniran Kecamatan Batangan 

Kabupaten Pati. Sebagai contoh kebaikannya adalah sudah terdapat srtuktur 

organisasi yang jelas dengan adanya pemisahan antar bagian. Serta sudah 

dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang mempunyai wewenang untuk 

mengadakan pemeriksaan pada setiap bagian. Sedang kelemahannya adalah 

masih terdapat bagian yang mempunyai fungsi ganda, yaitu manajer juga 

berperan sebagai bagian kredit. Kemudian dokumen- dokumen yang 

digunakan dalam transaksi pemberian kredit, pembayaran angsuran dan 

pelunasan kredit tidak memiliki nomor urut tercetak. 

Aprianingsih (2010), mengevaluasi sistem pemberian sampai dengan 

pelunasan kredit pada PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar. Disimpulkan, 

bahwa ada beberapa kekurangan dan kelemahan. Meskipun demikian tidak 
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sedikit pula kebaikan yang dapat dirasakan pada PD BPR BKD Kabupaten 

Karanganyar. Sebagai contoh sudah terdapat struktur organisasi yang jelas 

dengan adanya pemisahan antar bagian. Serta dokumen yang digunakan oleh 

PD BPR BKD Kabupaten Karanganyar sudah cukup memadai dan otorisasi 

telah dijalankan dengan baik oleh pihak yang berwenang. Sedang 

kelemahannya adalah masih ada fungsi ganda yaitu Seksi Administrasi Kredit 

terkadang juga melakukan penelitian atau analisis kredit yang seharusnya 

merupakan tanggung jawab dari Seksi Analisis Kredit. Serta kasus kredit 

bermasalah masih sering terjadi karena pada fungsi analisis kredit kurang 

berhati-hati dan kurang teliti dalam memberikan keputusan pemberian kredit. 

Febrihana (2010), mengevaluasi sistem pemberian dan pelunasan kredit 

pada PD. BPR BKK Karangmalang Sragen. Dalam penelitian tersebut 

diperoleh hasil bahwa ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Sebagai contoh 

untuk kelebihannya adalah bank telah memiliki struktur organisasi yang 

memisahkan secara tegas masing- masing bagian dalam hal pembagian tugas, 

kedudukan, wewenang dan tanggung jawabnya. Serta setiap tahapan transaksi 

pemberian dan pelunasan kredit melibatkan lebih dari satu bagian sesuai 

tanggung jawab masing- masing. Sedang kelemahannya adalah pemberian 

nomor urut yang belum tercetak pada setiap dokumen yang digunakan 

sehingga dapat mengakibatkan penyalahgunaan dokumen oleh pejabat bank 

terkait. Serta bagian kredit terkadang masih menerima uang angsuran 

pinjaman dari debitur untuk diserahkan pada fungsi kasir. 
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Amalia (2012), mengevaluasi sistem pemberian dan pelunasan kredit 

pada BPR Ekha dharma Magetan. Diperoleh hasil bahwa dikemukakan 

beberapa kelebihan dan kelemahan. Sebagai contoh kelebihannya adalah 

adanya pemisahan fungsi antara fungsi kredit, fungsi kasir, fungsi 

penyimpanan dan fungsi pencatatan. Dalam proses pemberian dan pelunasan 

kredit bank melibatkan lebih dari satu bagian yang sesuai dengan tanggung 

jawab masing-masing bagian. Sedangkan kelemahannya adalah dokumen 

yang belum memiliki nomor urut tercetak dapat menyebabkan adanya indikasi 

penyalahgunaan dokumen oleh pejabat bank terkait. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan ini adalah: 

1. Menggunakan Dasar Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia 

sebagai pertimbangan dalam menerapkan prosedur dan kebijakan 

perkreditan. 

2. Sama-sama mengevaluasi Sistem informasi akuntansi pada pemberian dan 

pelunasan kredit. 

3. Menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara studi kasus. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan ini adalah: 

1. Penelitian ini memberikan alternatif pemecahan masalah dengan 

membandingkan Sistem informasi akuntansi secara teori dan yang 

diterapkan oleh PT Pegadaian. 
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2. Status perusahaannya telah menjadi Perseroan Terbatas (PT). 

3. Penelitian ini dilakukan pada PT Pegadaian Kantor Cabang Tlogomas 

Malang. 

B. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan Teori Tentang Sistem Akuntansi 

a. Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Romney and Steinbart (2014) menjelaskan bahwa sistem 

adalah rangkaian dari dua kata atau lebih komponen-komponen yang saling 

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. 

Suatu sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu 

dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu (Mulyadi, 2001:2). 

Penulis menyimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen, 

dimana komponen satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan 

bekerjasama, sehingga akan mencapai tujuan tertentu. 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan-catatan, dan 

laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 

perusahaan (Mulyadi, 2001:3). 

Sistem akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, 

tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang di desain untuk 
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mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan yang 

dibutuhkan manajemen (Nugroho Widjajanto, 2001:5). 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem 

akuntansi adalah sekumpulan formulir, catatan-catatan, dan berbagai laporan 

yang saling berhubungan guna menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen perusahaan. 

Gambar 1 

Siklus Sistem Informasi Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi, 2002) 

b. Tujuan Pengembangan Sistem Akuntansi 

Dalam organisasi perusahaan diperlukan pengembangan suatu sistem 

yang telah diterapkan sebelumnya. Menurut Mulyadi (2001:19) tujuan 

pengembangan sistem akuntansi untuk: 

1) Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru 

Interuksi dan prosedur 

proses Output Input 

Interuksi dan prosedur 
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2) Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 

3) Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern 

4) Mengurangi biaya krerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi 

c. Unsur-unsur Sistem  Akuntansi 

Menurut Mulyadi (2001:3) unsur-unsur yang terkandung dalam suatu 

sistem akuntansi meliputi: 

1) Formulir 

Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam dan 

mencatat terjadinya transaksi. Dokumen merupakan dasar dari pencatatan 

sistem akuntansi. 

2) Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan serta data 

lainnya. Pencatatan jurnal didasarkan pada formulir yang ada. 

3) Buku Besar 

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat di jurnal sebelumnya. 

Rekening dalam buku besar ini disediakan dengan unsur-unsur informasi 

yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 
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4) Buku Pembantu 

Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci 

data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu di buku besar. 

5) Laporan 

Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran (output) sistem 

akuntansi dan berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar 

monitor komputer. Contoh laporan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, 

laporan harga pokok penjualan, laporan daftar umur piutang, laporan 

daftar piutang yang akan dibayar, dan laporan daftar saldo persediaan yang 

lambat penjualannya. 

Untuk menjamin perlindungan, integritas, dan kelancaran jalannya suatu 

sistem informasi, maka diperlukan beberapa cara yang perlu dirancang 

perusahaan: 

a) Penggunaan sistem pengelolaan catatan 

b) Penerapan pengendalian akuntansi 

c) Pengembangan rancangan induk sistem informasi 

d) Pembuatan rencana darurat dalam hal sistem informasi gagal 

menjalankan fungsinya 
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e) Penerapan prosedur seleksi karyawan 

f)   Pembuatan dokumen lengkap 

g) Perlindungan dari bencana api dan putusnya aliran listrik 

h) Pembuatan sistem penunjang untuk mengantisipasi kegagalan sistem 

akuntansi yang digunakan dan pembuatan tempat penyimpanan data di 

luar perusahaan sebagai cadangan (back-up) 

i)   Pembuatan prosedur pengamanan dan penggunaan alat-alat pengamanan 

serta pengendalian akses ke dalam sistem informasi 

d. Fungsi Sistem Akuntansi 

Fungsi sistem akuntansi sebagai alat yang digunakan untuk mengolah 

data pada suatu kesatuan ekonomis sebagai patokan dasar yang dibedakan 

oleh manajemen agar tidak tersesat dalam mengambil langkah-langkah 

penyusunan kegiatan kerja dan mengawasi usahanya dengan tujuan terbentuk 

suatu laporan-laporan yang akurat untuk menilai kegiatan operasinya. 

e. Komponen-komponen Sistem Akuntansi 

1) Manusia adalah pelaku yang menjalankan sistem 

2) Transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai 

masukan, lalu diproses sehingga menghasilkan informasi 

3) Prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan 

transaksi atau kegiatan perusahaan 
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4) Dokumen yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana 

pencatatan pada saat transaksi 

5) Peralatan adalah suatu alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan 

pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan. 

Gambar 2 

Informasi dan keputusan sebuah sistem 

   

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Hariningsih, Sistem Informasi Akuntansi, 2006) 

f. Karakteristik Sistem Akuntansi 

1) SIA melaksanakan tugas yang diperlukan, SIA hanya melakukan tugas 

yang diperlukan oleh pemakai informasi saja. 

2) Berpegang pada prosedur yang relatif standar, SIA bekerja sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang mengikuti standar perusahaan. 

3) Menangani data terinci, data yang ditangani SIA merupakan data yang 

sudah jelas dan lengkap. 

INPUT PROSES 

Dicatat 

Disimpan 

Dikeluarkan 

Diproses 

Dsb 

OUTPUT Decision 

Marketing 

Pengambilan 

Keputusan 

Pengendalian 
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4) Berfokus historis, data yang ditangani lebih difokuskan pada data yang 

telah dimiliki perusahaan sebelumnya. 

5) Menyediakan informasi pemecah masalah, SIA bertugas menyediakan 

berbagai macam informasi dalam pemecah suatu masalah untuk lebih 

memudahkan dalam penyelesaian. 

2. Tinjauan Teori Tentang Kredit  

a. Pengertian Kredit  

Kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu Credere yang artinya 

kepercayaan. Kalangan perbankan selain menggunakan istilah kredit juga 

sering menggunakan istilah pinjaman yang artinya adalah kredit dalam bentuk 

uang atau sesuatu yang dapat memberikan penundaan pembayaran atau 

pelunasan. 

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 merumuskan 

“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 meminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau 

pembagian hasil keuntungan”. 

Kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang 

yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain. Atau juga memberi 

pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan 



19 
 

 
 

nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan 

bagi pihak yang bersangkutan (Muljono, 1993:45). 

Penulis menyimpulkan bahwa kredit adalah pemberian uang atau 

tagihan atau yang sejenisnya kepada pihak lain dengan perjanjian pinjam 

meminjam yang dibuat antar dua belah pihak, dimana peminjam berkewajiban 

untuk mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunga atau imbalan 

sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. 

Sedangkan pelunasan kredit dapat diartikan sebagai pembayaran atau 

pengembalian uang atas pemberian pinjaman, pengembalian uang tersebut 

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, yaitu perjanjian 

pinjam meminjam, dimana pihak pemberi pinjaman akan memperoleh 

tambahan nilai dari apa yang dipinjamkan. Tambahan nilai yang diperoleh 

pihak peminjam tersebut dengan bunga pinjaman. 

b. Unsur-unsur Kredit 

Unsur kredit merupakan dasar atau landasan yang digunakan pihak 

pemberi pinjaman dalam pemberian kredit kepada pihak peminjam. Sehingga 

diperoleh keyakinan bahwa peminjam akan melunasi kreditnya sesuai dengan 

perjanjian yang dibuat sebelumnya. Unsur-unsur dalam perkreditan terdiri 

dari: 

1) Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi pinjaman bahwa 

peminjam nantinya akan benar-benar mengembalikan pinjamannya 
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sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di masa yang akan 

datang. 

2) Tenggang Waktu 

Suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam 

unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang 

yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima 

pada masa yang akan datang. 

3) Tingkat Resiko 

Pemberian kredit mengakibatkan tingkat resiko yang bermacam-

macam. Semakin lama dan besar pemberian kredit, semakin tinggi 

tingkat resikonya, yaitu resiko todak dilunasi, oleh karena itu 

diperlukan jaminan untuk meminimalis tingkat resiko yang terjadi. 

4) Prestasi 

Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan 

ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-

transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali dijumpai 

dalam praktik perkreditan. 
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c. Fungsi Kredit 

Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani 

kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong dan 

melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang 

kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Firdaus dan Ariyanti (2009:5) menjabarkan lebih rinci fungsi-fungsi 

kredit sebagai berikut: 

1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-

jasa 

Andai kata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, 

maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat 

terus berlangsung. 

2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle 

Terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang 

berlebihan (Y>E) dan golongan yang kekurangan (Y<E), maka dari 

golongan yang berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak 

digunakan (idle). Dana yang idle tersebut jika dipindahkan atau lebih 

tepatnya dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan, maka akan 

berubah menjadi dana efektif. 
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3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah salah satu jenis kredit yang 

diberikan kepada Bank Umum (commercial bank), yaitu Kredit 

Rekening Koran. Dalam kredit R/K, begitu perjanjian kredit 

ditandatangani dan syarat-syarat kredit telah terpenuhi, maka pada 

dasarnya pada saat itu telah beredar uang giral baru di masyarakat 

sejumlah kredit R/K tersebut. 

4) Kredit sebagai alat pengendalian harga 

Dalam hal ini jika diperlukan adanya peluasan jumlah uang yang 

beredar pada masyarakat, maka salah satu caranya ialah dengan jalan 

mempermudah dan mempermurah pemberian kredit perbankan kepada 

masyarakat. 

5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/ faedah/ 

kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada 

Bantuan permodalan yang berupa kredit, maka seorang pengusaha 

baik industriawan, petani dan lain sebagainya bisa memproduksi atau 

meningkatkan produksi dari potensi-potensi dimilikinya. 

d. Jenis-jenis Kredit 

Beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. 

Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi 
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beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan yang diinginkan oleh 

nasabah dalam prakteknya yang diberikan bank umum. 

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari beberapa segi, menurut 

Kasmir (2002:109) antara lain: 

1) Kredit dari segi tujuan 

a) Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan untuk 

memperlancar jalannya proses konsumtif 

b) Kredit Produktif, merupakan kredit yang diberikan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi 

c) Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan untuk 

membeli barang-barang untuk dijual lagi 

2) Kredit ditinjau dari sudut jangka waktu 

a) Kredit Jangka Pendek, kredit yang jangka waktunya 1 tahun 

b) Kredit Jangka Menengah, kredit yang jangka waktunya antara 1 

sampai dengan 3 tahun 

c) Kredit Jangka Panjang, kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 

tahun 
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3) Kredit dengan jaminan kebendaan 

Benda yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat 

dan dihaki oleh seseorang. Untuk jaminan kebendaan ini biasanya 

dibedakan pula menjadi. 

a) Benda Bergerak, misalnya mobil, sepeda motor, dll 

b) Benda Tidak Bergerak, misalnya tanah, rumah, dll 

e. Prosedur Umum Perkreditan 

Secara umum prosedur perkreditan menurut Suyatno (1995:69) terdiri 

dari: 

1) Permohonan Kredit, mencakup: 

a) Permohonan baik untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit 

b) Permohonan tambahan suatu jenis fasilitas kredit 

c) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa lalu kredit yang 

telah berakhir jangka waktunya 

d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan atau 

pengunduran jadwal angsuran dan lain-lainnya. 

2) Penyelidikan Kredit, mencakup: 

a) Penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 

- Wawancara dengan permohonan kredit atau debitur 
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- Pengumpulan dana yang berhubungan dengan permohonan kredit 

yang dianjurkan oleh nasabah 

- Pemeriksaan atau penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban 

mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya 

yang diperoleh 

- Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang 

telah dilakukan 

b) Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 

- Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek-

aspek, baik keuangan atau non keuangan untuk mengetahui 

kemungkinan dapat atau dapat pertimbangan suatu permohonan 

kredit. 

- Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian 

dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari 

permohonan kredit nasabah. 

3) Keputusan persetujuan dan penolakan permohonan kredit 

a) Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan untuk 

mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dapat 

dilakukan oleh bagian kredit dari calon kreditur. 
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b) Penolakan permohonan kredit dapat dilakukan untuk permohonan-

permohonan kredit yang nyata secara teknis dianggap memenuhi 

syarat. 

4) Pencairan kredit 

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan 

menggunakan kredit yang telah disetujui kreditur. Dalam praktek 

pencairan kredit berupa pembayaran uang tunai. 

5) Pelunasan fasilitas kredit 

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban hutang 

nasabah terhadap kreditur pada waktu yang telah ditentukan, sehingga 

terhapusnya ikatan perjanjian kredit yang telah dilakukan. Perhitungan 

semua kewajiban hutang nasabah yang harus segera diselesaikan 

sampai dengan tanggal pelunasan, meliputi: hutang pokok, hutang 

bunga, denda-denda jika ada, biaya asuransi dan biaya administrasi 

lainnya. 

f. Alur pemberian kredit 

Menurut Yusuf (2000:47),alur pemberian kredit dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Nasabah mengajukan permohonan kredit pada kepala bagian kredit. 

2. Apabila kredit tersebut layak maka permohonan diteruskan. Kabang 

kredit mengumpulkan data usaha apa yang akan dilakukan nasabah dan 
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meninjau jaminan apa yang akan diberikan. Jika permohonan tidak 

layak maka ditolak permohonan kredit tersebut. 

3. Apabila jumlah kredit yang diajukan sesuai dengan jumlah jaminan 

yang diajukan maka layak diberikan, kemudian kredit tersebut 

dianalisa, Apabila jumlah kredit yang diajukan tidak sesuai, maka 

permohonan ditolak. 

4. Setelah menganalisa kredit, kemudian dibuatkan proposal kredit. 

5. Proposal kredit yang diajukan kepada direktur telah disetujui, maka 

dibuatkan data lengkap (surat perjanjian kredit). 

6. Nasabah telah mengumpulkan data pelengkap yang dapat meningkatkan 

kredit dan jaminannya. 

7. Nasabah ke bagian administrasi kredit untuk mencairkan dananya. 

8. Kredit telah cair dan siap diambil oleh nasabah untuk menjalankan 

usahanya. 

Secara sistematis alur pemberian kredit dapat disajikan sebagai berikut: 
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Gambar 3 

Diagram Alur Pemberian Kredit 
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(Sumber: Yusuf Dalam Maulana, 2009) 
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g. Syarat-syarat Pelunasan Kredit pada PT Pegadaian 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melunasi barang 

gadai adalah: 

1) Membawa Surat Bukti Kredit (SBK) asli 

2) Membawa bukti pendukung dan diperlihatkan kepada kasir, yaitu KTP 

atau SIM yang masih berlaku. 

3) Jika yang menebus bukan yang bersangkutan, maka harus mengisi dan 

menandatangani pernyataan pengalihan hak yang terdapat dibelakang 

surat bukti kredit asli dilengkapi dengan fotocopy KTP atau SIM yang 

berlaku. 

h. Macam-macam Pelunasan Kredit PT Pegadaian 

Jika dirinci lebih jauh lagi pelunasan kredit yang terjadi pada PT 

Pegadaian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pelunasan penuh dan 

pelunasan gadai ulang. Berikut penjelasan mengenai macam-macam 

pelunasan kredit pada PT Pegadaian: 

1) Pelunasan Penuh 

Pelunasan penuh adalah pembayaran kembali Uang Pinjaman 

(UP) yang dilakukan oleh nasabah terhadap pinjamannya yang telah 

jatuh tempo sebesar pokok pinjaman ditambah Sewa Modal (SM). 

2) Pelunasan Gadai Ulang 
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a) Ulang Gadai (UG) 

Ulang gadai adalah nasabah memperbarui kredit dengan 

membayar sewa modal ditambah biaya Penyimpanan dan Asuransi 

(PA). 

b) Nyicil (N) 

Nyicil adalah nasabah memperbarui kredit dengan membayar 

Sewa Modal (SM) ditambah biaya Penyimpanan dan Asuransi (PA) 

dan mengurangi atau mencicil sebagian uang pinjaman. 

c) Tebus Sebagian 

Tebus sebagian adalah nasabah menebus sebagian barang gadai 

rangkap dengan cara membayar sewa modal seluruhnya ditambah 

biaya Penyimpanan dan Asuransi (PA) dan membayar uang 

pinjaman barang gadai yang ingin di tebus. 

d) Minta Tambahan (MT) 

Minta tambahan adalah nasabah meminta tambahan uang 

pinjaman sepanjang didukung nilai agunan yang memenuhi. 

Apabila besarnya uang pinjaman semula lebih kecil daripada 

besarnya uang pinjaman yang seharusnya, maka diusahakan diberi 

tambahan setelah nasabah membayar Sewa Modal (SM) dan biaya  

Penyimpanan dan Asuransi (PA). 
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i. Pengendalian Pelunasan Kredit 

Pengendalian pelunasan bertujuan untuk mencegah terjadinya 

kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi dalam transaksi pelunasan barang 

gadai, berikut pengendalian pelunasan yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian: 

1) Pemeriksaan Pelunasan, yaitu memeriksa keabsahan Surat Bukti Kredit, 

mencocokkan perhitungan sewa modal, mencocokkan antara kitir 

dwilipat dengan asli, tiap akhir jam pelayanan dicocokkan dengan 

jumlah pelunasan. 

2) Memusnahkan kitir Surat Bukti Kredit, yakni kitir dwilipat dan asli 

dimusnahkan dibawah tanggung hawab pengisi buku gudang. 

3) Menyimpan Surat Bukti Kredit, yaitu Surat Bukti Kredit asli yang 

sudah dilunasi akan disimpan dan berda dibawah tanggung jawab 

pimpinan cabang. 

4) Barang yang sudah keluar, yang dimaksud disini adalah apabila 

penyimpanan atau pemegang gudang dalam mengeluarkan barang gadai 

maka barang pelunasan yang tertinggal diberi tanda salah dikeluarkan, 

selanjutnya pihak PT Pegadaian menyelesaikan baik-baik dengan 

nasabah yang tertukar barang gadainya. 

 


