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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan judul “Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Atas Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Divisi Simpan 

Pinjam Unit Batu.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem informasi 

akuntansi atas pemberian kredit dan efektivitas sistem informasi akuntansi yang ada pada 

Danamon Simpan Pinjam Unit Batu. 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dan teknik analisis yang digunakan berdasarkan tahapan sistem informasi 

akuntansi atas pemberian kredit yang meliputi ketentuan dan persyaratan pemberian kredit, 

struktur organisasi dalam hubungannya dengan pemberian kredit, dokumen/ formulir yang 

digunakan dalam pemberian kredit, prosedur pemberian kredit, dan laporan yang dihasilkan dari 

aktivitas pemberian kredit. 

Hasil penelitian ini menggambaran bahwa sistem informasi akuntansi pada Danamon Simpan 

Pinjam Unit Batu dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya 

pemberian nomor urut tercetak terhadap prosedur pemberian kredit yang dilakukan, yang tidak 

menutup kemungkinan terjadi penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit. 

Berdasar kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan hal yang perlu diperhatikan Danamon 

Simpan Pinjam Unit Batu, yaitu: Formulir atau dokumen dalam pemberian kredit yang belum 

bernomor urut tercetak sebaiknya dilakukan pemberian nomor urut tercetak, sehingga dapat 

mengurangi tingkat kecurangan atau penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit juga 

sebagai salah satu alat kontrol terhadap dokumen-dokumen kredit.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan judul “Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi Atas Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Divisi Simpan 

Pinjam Unit Batu.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem informasi 

akuntansi atas pemberian kredit dan efektivitas sistem informasi akuntansi yang ada pada 

Danamon Simpan Pinjam Unit Batu. 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dan teknik analisis yang digunakan berdasarkan tahapan sistem informasi 

akuntansi atas pemberian kredit yang meliputi ketentuan dan persyaratan pemberian kredit, 

struktur organisasi dalam hubungannya dengan pemberian kredit, dokumen/ formulir yang 

digunakan dalam pemberian kredit, prosedur pemberian kredit, dan laporan yang dihasilkan dari 

aktivitas pemberian kredit. 

Hasil penelitian ini menggambaran bahwa sistem informasi akuntansi pada Danamon Simpan 

Pinjam Unit Batu dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya 

pemberian nomor urut tercetak terhadap prosedur pemberian kredit yang dilakukan, yang tidak 

menutup kemungkinan terjadi penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit. 

Berdasar kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan hal yang perlu diperhatikan Danamon 

Simpan Pinjam Unit Batu, yaitu: Formulir atau dokumen dalam pemberian kredit yang belum 

bernomor urut tercetak sebaiknya dilakukan pemberian nomor urut tercetak, sehingga dapat 

mengurangi tingkat kecurangan atau penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit juga 

sebagai salah satu alat kontrol terhadap dokumen-dokumen kredit.  

 


