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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, gaya hidup dan kebutuhan masyarakat   semakin 

meningkat dan dihadapkan dengan sebuah pendapatan yang tidak cukup, sehingga 

peminjaman kepada bank cenderung meningkat. Oleh karena itu lembaga keuangan 

memberikan sebuah informasi kepada para nasabah, yang dimana dalam lembaga 

keuangan bank dibagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan non bank (asuransi, penggadaian, perusahaan sekuritas, lembaga 

pembiayaan) yang memiliki peranan penting bagi aktivitas perekonomian. 

Lembaga keuangan non bank bergerak dalam bidang pengkreditan, dalam 

kegiatan usahanya sendiri lembaga keuangan non bank memberikan pinjaman 

kepada nasabah untuk pinjaman sendiri ataupun pemerintah. Dilihat dari segi 

nasabah yang ingin mengajukan permohonan kredit mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Dapat dibuktikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(2017),bahwa tingkat posisi pemberian kredit dari tahun semakin meningkat sebesar 

30.985.2 pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebesar 35.465.1 , pada tahun 2017 

semakin meningkat sejumlah 36.882.1. Jumlah tingkat nasabah dalam pemberian 

kredit dapat dilihat pada tabel 1 

Seiring berkembangnya teknologi dalam memproses pemberian kredit maka 

diperlukan sebuah sistem untuk menganalisis data nasabah yang ingin mengajukan 

permohonan kredit agar terhindar dari resiko kredit bermasalah. 
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Untuk meminimalisirkan resiko terjadinya kredit bermasalah maka bank 

memerlukan sebuah sistem informasi akuntansi yang kuat. Sistem Informasi 

Akuntansi yang kuat menurut Romney et al. (2000) adalah sistem memiliki 7 

karakteristik yaitu Relevan, Reliable, Dapat dipahami, mudah diakses, tepat waktu, 

lengkap, dan dapat diverifikasi. oleh karena itu salah satu upaya untuk 

meminimalisirkan terjadinya kredit bermasalah maka bank melakukan survey 

tempat tinggal calon nasabah dan melihat bukti penunjang seperti identintas 

nasabah. 

Sistem informasi Akuntansi menurut Romney et al. (2000) adalah suatu sistem 

yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan mengolah data untuk 

menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Oleh karena itu bank 

memberikan sebuah solusi kepada calon nasabah yang ingin mengajukan 

permohonan kredit. Kredit Indonesia (1998) 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. 

Pemberian kredit sendiri dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat yang 

dimana dalam Bank Pengkreditan Rakyat sendiri melakukan sebuah transaksi yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip kredit. Prinsip-prinsip kredit tersebut menurut Kasmir 

(2014) terdiri dari prinsip 5c yaitu character, capacity, capital, condition of 
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economy dan collacteral serta sesuai dengan prinsip 7P yaitu personality, party, 

perpose, prospect, payment, profitability, protection. 

Dari lima penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan 

dari peneliti Fibriyanti and Wijaya (2018), Sesiady et al (2018) & Setiawan and 

Bisnis (2015) yang dimana penelitian ini lebih mengacu kepada kesalahan dalam 

struktur organisasi karena tidak adanya pengendalian intern yang terjun secara 

langsung dalam proses ataupun prosedur pemberian kredit, peneliti Hamta (2018) 

& Atmojo (2016) dalam penelitian tersebut lebih mengacu pada resiko dalam kredit 

macet yang dilakukan oleh struktur organisasi dalam proses pemberian keputusan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada BPR Multidhana Bersama Banjarmasin 

ditemukannya sebuah permasalahan kredit macet  pada perusahaan ini, yang 

menyebabkan gagal bayar. Apabila terjadinya gagal bayar yang disebabkan oleh 

nasabah sehingga akan berdampak pada pencatatan dan penerimaan kredit. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang dilakukan oleh 

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Multidhana Bersama Banjarmasin ? 

C. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

C.1Tujuan Penelitian 

Mengetahui system informasi akuntansi pemberian kredit yang telah dilakukan 

oleh Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Multidhana Bersama Banjarmasin 
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C.2Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat membuktikan penerapan sistem informasi akuntansi 

dalam proses pemberian kredit. 
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