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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

melakukan penelitian dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dalam 

meningkatkan pengendalian intern pemberian kredit studi kasus pada BPR LSE 

Manggala Batam. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Kesimpulannya bahwa proses sistem informasi akuntansi telah sesuai dengan 

prosedur pemberian kredit karena perusahaan telah efektif dalam mengelola 

kredit dan terdapat sistem pengembalian piutang yang berjalan dengan 

semestinya karena terhindar dari resiko kredit macet. 

Setiawan and Bisnis (2015) mengimplementasikan sistem informasi 

akuntansi peminjaman dan pembayaran angsuran studi kasus pada BPR 

Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan metode waterfall. Dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini adanya pengaruh yang signifikan antara sistem 

dalam proses pemberian kredit dapat dibuktikan dengan proses penginputan data 

dan pengangsuran nasabah yang tidak selektif karena masih menggunakan 

microsoft word dan excel yang menyebabkan data tersebut menjadi tidak rapi 

dan terjadinya keterlambatan dalam proses peng inputan dalam proses ini juga 

membutuhkan pengendalian agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan tersebut. 

Sesiady et al (2018) melakukan penelitian dengan menganalisis sistem dan 

prosedur pemberian kredit modal kerja dalam mendukung pengendalian studi 

kasus pada BPR Nusamba Wlingi. Dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit  ini belum 
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efektif karena masih banyak kesalahan-kesalahan dalam perangkapan tugas 

struktur organisasi dimana account officer yang merangkap tugas dari SID dalam 

proses pengecekkan berkas yang menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan 

dan tidak adanya pengecekkan secara mendadak yang menyebabkan 

penyimpangan setiap transaksi yang dilakukan, oleh karena itu perusahaan ini 

membutuhkan seorang audit dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

Atmojo (2016) menganalisis sistem pendukung keputusan pemberian kredit 

Studi Kasus pada BPR Prima Kredit Mandiri. Dimana dapat disimpulkan bahwa 

prosedur dalam pemberian kredit telah berjalan dengan efektif tetapi terdapat 

permasalahan berupa adanya kredit macet dalam sistem yang tanpa adanya relasi 

dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, relasi dalam pemberian kredit 

sendiri memunculkan tidak adanya kejujuran dalam analisa kelayakan kredit 

sehingga terjadinya simpang siur data yang tidak sesuai dengan fakta. 

Fibriyanti and Wijaya (2018) melakukan penelitian sistem dengan 

pengendalian intern dalam pemberian kredit studi kasus pada BPR daerah 

Lamongan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian kredit 

telah berusaha menciptakan sistem yang terstruktur dalam pengendalian intern 

tetapi tersrtuktur tersebut tidak membuahkan hasil yang efektif dalam bidang 

usaha karena tidak adanya pemantauan secara langsung kepada para nasabah 

atas usaha yang yang mereka kelola. 
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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.  

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Sistem Informasi Akuntansi 

a. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney and Steinbart (2016) menyatakan bahwa sistem 

informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi 

pengambil keputusan. 

Menurut Widjajanto (2001) sistem informasi akuntansi adalah 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam 

pengelolaan. 

b. Komponen dari Sistem informasi Akuntansi 

Menurut Romney and Steinbart (2016) ada enam komponen dari 

SIA, yaitu: 
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1) Orang yang menggunakan sistem. 

2) Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data. 

3) Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 

4) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 

5) Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat 

peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam 

SIA. 

6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan 

data SIA. 

c. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut  Widjajanto (2001) sistem informasi akuntansi adalah 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam 

pengelolaan. 

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai 

berikut : 

1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur 

organisasinya. 
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3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. 

4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi. 

 

Gambar 2.1 Subsistem SIA 
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Gambar 2.2 Subsistem SIA 

Mulyadi (2001) menjelaskan model sistem yang dilakukan dalam 

proses sistem informasi akuntansi: 

1) Input merupakan analisis yang berhubungan dengan mengmbil data 

transaksi yang berhubungan seperti dokumen ataupun formulir 

2) Proses merupakan analisis yang berhubungan dengan struktur 

organisasi 

3) Output berhubungan dengan lapora yang akan disajikan 

2. Bank Pengkreditan Rakyat 

  Menurut Indonesia (1998) tentang Perbankan:  

  Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

3. Kredit  

a. Pengertian Kredit 

Menurut Indonesia (1998) tentang perbankan:  

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
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pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Menurut Kasmir (2014) kredit merupakan analisis yang digunakan 

untuk menilai layak tidaknya suatu kredit yang dikucurkan oleh lembaga 

keuangan yang berupa bank. 

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan 

atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai 

unsur-unsur kredit.  

b. Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2014) adalah:”  

1) Kepercayaan 

Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan 

diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan 

datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana 

sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah 

baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang 

kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.  

2) Kesepakatan  

Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 
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3) Jangka waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka 

waktu menengah atau jangka panjang. 

4) Risiko  

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin 

panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula 

sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang 

disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak 

disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha 

nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.  

5) Balas Jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk 

bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu 

perusahaan. 
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c. Tujuan Kredit 

Tujuan Kredit Menurut Kasmir (2014) tujuan utama pemberian 

kredit: 

1) Mencari keuntungan 

Bertujuan untuk memperoleh hasil dan pemberian kredit. 

2) Membantu usaha nasabah  

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana , baik dana 

investasi maupun dana untuk modal kerja 

3) Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak yang melakukan kredit  maka akan 

semakin baik karena banyak kredit akan meningkatkan suatu sektor. 

d. Formulir ataupun Dokumen Pemberian Kredit 

Menurut Suhardjono (2004) dokumen pemberian kredit dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu dokumen primer dan dokumen 

sekunder.Dokumen yang dipersyaratkan oleh bank atau biasa disebut 

dengan dokumen primer: 

1) Dokumen yang berkaitan dengan identitas atau legalitas debitur seperti 

fotocopy KTP, past photo,identintas usaha, bukti kepemilikan agunan. 

2) Dokumen yang dibuatkan oleh bank berkaitan dengan permohonan, 

analisa dan evaluasi kredit, negosiasi, rekomendasi dan persetujuan 

kredit, dokumen pengikatan agunan (sertifikat hak tanggunagan, akte 

pengikatan hak tanggungan, hipotik, surat pengikatan hak tanggungan, 
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sertifikat jaminan, gadai), dokumen pencairan kredit, dokumen 

pengajuan hak klaim asuransi. 

3) Dokumen dari pihak ketiga seperti polis asuransi, dokumen yang 

menunjukkan kepemilikan aset. 

Sedangkan dokumen sekunder adalah dokumen dilur dokumen 

primer. 

1) Pemenuhan oleh nasabah seperti laporan keuangan nasabah, informasi 

keuangan nasabah. 

2) Dokumen yang dibuat oleh bank seperti dokumen laporan penilaian 

agunan, laporan kunjungan nasabah, salinan rekening biaya kredit 

3) Dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga seperti laporan perusahan, 

laporan keuangan audit, referensi bank. 

Formulir yang digunakan dalam pemberian kredit: 

1) Formulir pengajuan kredit yang akan diisi oleh seorang nasabah atau 

calon debitur 

2) Surat pernyataan adalah pernyataan tertulir para nasabah mengenai 

kesanggupan membayar dengan cara pemotongan gaji secara langsung 

melalui rekening ataupun pembayaran secara langsung. 

3) Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari calon 

nasabah  sebagai pelimpahan wewenang dalam memotong gaji ataupun 

penghasilan ataupun guna membayar angsuran kredit 
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4) Formulir pencairan adalah form yang berisikan jumlah dana, tanggal 

pencairan dan tanggal jatuh tempo 

e. Fungsi Kredit 

Fungsi Kredit Bank menurut Latumaerissa (2014) 

1) Meningkatkan daya guna dari uang  

 Para pemilik modal dapat meminjamkan scara langsung 

uangnya kepada para pengusaha yang membutuhkan, dan juga dapat 

menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan yang akan 

disalurkan kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan 

produksi/usahanya. 

2) Meningkatkan daya guna dari barang 

 Dengan mendapat kredit, pengusaha dapat memproses bahan 

baku menjadi barang jadi. Disamping itu, kredit dapat meningkatkan 

peredaran barang dengan penjualan secara kredit maupun dengan 

membeli suatu barang dan menjualnya ke tempat lain. 

3) Sebagai alat stabilisasi ekonomi 

Kredit digunakan pemerintah untuk menekan laju inflasi, dengan cara 

melaksanakan kebijakan uang ketat melalui pemberian kredit yang 

selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat 

nonspekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif 

dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, dengan tujuan 
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meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negri dan 

untuk diekspor 

 

4) Meningkatkan kegairahan masyarakat 

Bantuan kredit bank akan mengatasi kekurangmampuan pengusaha di 

bidang permodalan, sehingga pengusaha dapat meningkatkan usahanya 

5) Meningkatkan pendapatan nasional 

Dengan bantuan kredit dari bank, pengusaha dapat memperluas 

usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru, yang menyerap tenaga 

kerja 

6) Meningkatkan hubungan internasional 

Negara-negara yang telah maju dan mempunyai cadangan devisa dan 

tabungan yang tinggi, dapat memberi bantuan dalam bentuk kredit 

kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. 

f. Jenis-Jenis Kredit 

Berbagai macam jenis usaha, menyebabkan terdapatnya kebutuhan 

dana. Kebutuhan dana yang berbagai macam menyebabkan jenis kredit 

juga berbagai macam. Menurut Kasmir (2014) menjelaskan berbagai 

macam jenis-jenis kredit diantaranya : 

1) Menurut Jangka waktu 

a) Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan) 
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 Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Kredit 

jangka pendek dapat berbentuk: 

(1) Kredit rekening koran yaitu kredit yang diberikan bank kepada 

nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan hanya 

mengambil pada saat dibutuhkan. 

(2) Kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan penjual kepada 

pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, 

baru menerima pembayarannya kepada pembeli 

(3) Kredit pembeli yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada 

pembeli penjual, pembeli memberikan uangnya terlebih dahulu 

sebagai pembayaran baru kemudian menerima barang 

(4) Kredit wesel apabila perusahaan mengeluarkan surat 

pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar 

sejumlah uang tertentu lalu surat wesel dapat diuangkan 

kepada pihak bank. 

(5) Kredit Eksploitasi yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk 

biaya current operation suatu perusahaan 

b) Kredit Jangka Menengah 

 Yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun 

kecuali kredit untuk tanaman musiman. Contohnya seperti 

pembelian kendaraan bermotor. 
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c) Kredit Jangka Panjang 

 Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit 

jangka waktu ini seperti kredit investasi yang bertujuan menanam 

modal perusahaan untuk melakukan rehabilitasi. 

2) Menurut Tujuan 

a) Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai 

pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memebri kepuasaan 

langsung terhadap kebutuhan pemohon dan sumber pembayaran 

berasal dari penghasilan ataupun gaji pemohon. 

b) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan 

produktif dalam arti dapat meningkatkan baik guna bentuk,tempat, 

waktu dan kepemilikan. 

c) Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan membiayai 

pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama contohnya 

mesin,tanah,kendaraan dan sebagainya. 

d) Kredit modal kerja yaitu kredit yang ditunjukkan untuk membiyai 

keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau 

beberapa kali produksi. 
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e) Kredit Likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan 

konsumtif tapi secara langsung tidak bertujuan produktif tetapi 

membantu perusahaa dalam kesulitan likuiditas. 

 

3) Menurut bentuk jaminan 

a) Kredit dengan Jaminan  

 Kredit tersebut dapat berupa barang berwujud ataupun barang 

tidak berwujud. Jaminan para kredit tersebut dapat terdiri atas: 

(1) Jaminan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap 

(dapat begerak).  

(2) Jaminan pribadi, yaitu perjanjian dimana suatu pihak 

menyanggupi pihak lain (kreditur) bahwa dapat menjamin 

pembayarannya suatu utang apabila terutang (kreditur) tidak 

menepati janjinya. 

(3) Jaminan efek – efek saham, obligasi dan sertifikat yang 

didaftar bursa efek 

b) Kredit tanpa jaminan 

 Kredit ini tanpa berupa jaminan barang dan orang tertentu. Kredit 

ini dilihat dengan melihat usaha serta loyalitas atau nama baik 

debitur. 
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4) Kredit Berdasarkan Sektor Usaha 

a) kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai dalam sektor 

perkebunan      atau pertanian yang berupa jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

b) Kredit Indrustri kredit untuk membiayai bidang indrutri baik kecil, 

menegah dan berskala besar 

c) Kredit pendidikan untuk membangun sarana dan prasana 

pendidikan 

d) Kredit pertambangan yaitu kredit yang diberikan untuk usaha-

usaha tambang. 

g. Prinsip-prinsip Kredit 

  Menurut Kasmir (2014) Dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam 

pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh 

debitur yaitu:”  

1) Prinsip 5C 

a) Character (watak/kepribadian) 

  Character atau watak daripada calon peminjam merupakan salah 

satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian 

kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon 

peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu 

memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi 
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utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus 

mempunyai reputasi yang baik.  

b) Capacity (kemampuan) 

  Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana 

kemampuan menjalankan usaha daripada calon peminjam. 

Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa 

kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau 

penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.  

c) Capital (modal) 

  Asaz capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan 

bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang 

dimaksud dengan struktur permodalan di sini ialah ke likuiditan 

daripada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam 

bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) 

ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, 

misalnya bangunan pabrik dan sebagainya. Biasanya jika jumlah 

modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan 

kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan 

sejenis.  

d) Condition Of economy (kondisi perekonomian) 

  Asaz kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam 

pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan 
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keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi 

pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan 

usaha calon peminjam dan bagimana prospeknya dimasa yang akan 

datang.  

e) Collateral (Jaminan atau agunan) 

  Ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon 

peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata 

terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk 

menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.  

f) Constraits 

  Constraints merupakan faktor hambatan berupa faktor -faktor 

sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang 

menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. 

2) Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut: 

a) Personalitiy 

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya 

sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, 

emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu 

masalah. Personality hampir sma dengan character dari 5 C. 

b) Party  

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 
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karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan 

tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari 

bank. Kredit untuk pengusaha lembah sangat berbeda denga kredit 

untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga 

dan persyaratan lainnya. 

c) Perpose  

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan 

kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau 

untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan. 

d) Prospect  

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 

atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit 

yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang 

akan rugi akan tetapi juga nasabah. 

e) Payment 

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber 

penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu 

usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. 
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f) Profitability  

 Untuk menganalisis bagaimana kemapuan nasabah dalam mencari 

laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetap 

sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit 

yang akan diperolehnya dari bank. 

 

 

 

g) Protection 

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh 

bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

3) Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi: 

a) Aspek Hukum  

 Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-

dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitor, seperti akte 

notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat 

lainnya. 

b) Aspek Pasar dan Pemasaran 

 Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di 

masa yang akan datang. 

c) Aspek Keuangan 
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 Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam 

membiayai dan mengelolausahanya. Dari aspek ini akan tergambar 

berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan 

diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan. 

d) Aspek Operasi/Teknis 

 Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasiusaha dan 

kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan 

prasarana yang dimilikinya. 

e) Aspek Manajemen 

 Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

h. Prosedur Pemberian Kredit 

 Menurut Tampubolon (2004) prosedur pemberian kredit harus 

menekankan proses penilaian kredit yang berfokus pada resiko yang 

terkait antara lain pada jenis usahanya, besarnya limit yang diberikan dan 

lamanya jangka waktu peminjaman. Oleh karena itu diperlukan prosedur 

pemberian kredit: 

1) Tahap Persetujuan Kredit 

 Sebelum melakukan permohonan kredit akan dinilai, penjabat kredit 

harus memastikan bahwa permohonan kredit tersebut telah sesuai 

dengan kebijakan resiko kredit. Penilaian kredit harus dilakukan 
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dengan melakukan analisis yang rinci mengenai posisi keuangan dan 

kemampuan untuk melunasi peminjaman kredit. 

2) Tahap Pencairan Kredit 

 Setelah sebuah kredit disetujui, baik sebelum atau sesudah sebuah 

transaksi pencairan kredit dilakukan, pejabat yang terpisah dari satuan 

kerja pemutus kredit harus melakukan pengkajian ulang (review). 

Dalam melakukan pengkajian ini bank dapat menyusun dan 

menggunakan check list untuk keperluan. Misalnya dalam 

penstrukturan kredit jangka waktu, penetapan bunganya, kelengkapan 

dokumen kredit, keberadaan kolateral dan syarat-syarat lain yang telah 

disepakati akan sebelum pencairan kredit, yang belum disediakan 

pada saat kredit dianalisis dan harus dipenuhi sebelum memberi 

persetujuan kredit 

3) Pengkajian ulang Kredit (internal credit review) 

a) Bank membutuhkan fungsi IRC dan team pelaporan yang efisien 

dalam mengelola berbagai portofolio kredit yang ada fungsi IRC 

dikenal dengan Loan Review yang dilaksanakan oleh penjabat ahli 

dan independen dari pejabat pemberi kredit. Tugas pengkajian 

ulang ini harus dilakukan secara berkala, baik perfasilitas kredit 

maupun untuk keseluruhan portofolio kredit. 

b) Pejabat Loan review memeriksa kelengkapan dokumentasi kredit, 

kolateral benar ada, baik fisik maupun nilainya dan telah diikat 
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secukupnya. Fungsi yang dilakukan ini akan mengurangi 

permasalahan dalam kredit bermasalah 

c) Dalam kebijakan dan prosedur kredit harus ditetapkan cakupan 

loan review ini, misalnya kredit-kredit yang limitnya diatas 5 

milyar yang telah jatuh waktu lebih dari 30 hari, kredit dengan non 

accrual basis, kredit kepada inflasi, kredit yang kolateralnya 

diambil ahli akan diperiksa 100% setahun sekali, tetapi kredit 

diluar kriteria tersebut hanya diperiksa secara random. 

 

4) Pengadministrasian Kredit 

 Administrasi kredit merupakan komponen kritis dalam memelihara 

keamanan dan kesehatan sebuah bank. Fungsi ini mencangkup 

pemeliharaan file kredit agar tetap mutakhir, mendapat informasi 

keuangan terkini, mengirimkan pemberitahuan kepada debitur untuk 

memperpanjang fasilitas kreditnya dan menyiapkan berbagai 

dokumen seperti perjanjian kredit 

 


