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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepatnya telah 

memasuki segala bidang kehidupan. Sejalan dengan perkembangan zaman, 

komputer berdampak pada persaingan bisnis secara global. Sepanjang manusia 

ingin berinovasi, selama itu pula perkembangan teknologi informasi dan ilmu 

pengetahuan senantiasa berkembang tidak terkecuali bidang ekonomi. Kemajuan 

teknologi sangat membantu kegiatan operasional sebuah perusahaan yang dituntut 

untuk semakin cepat dan canggih. Dengan teknologi informasi dapat diciptakan 

suatu cara yang dapat meningkatkan kemampuan kerja dalam segala hal untuk 

meningkatkan produkivitas. 

Aplikasi teknologi informasi dalam badan usaha mempunyai peran yang 

sangat besar, terutama dalam manajemen dan pengolahan data badan usaha 

tersebut. Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang berbasis 

komputer, akan memenuhi kebutuhan pemakai. Sistem informasi yang baik 

adalah sistem yang sub sistemnya saling menunjang dan dilengkapi dengan 

kecanggihan komputer. 

Pemanfaatan teknologi komputer dalam Sistem Informasi Akuntansi atau 

yang biasa disebut Electronic Data Processing (EDP) akan membantu 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem itu sendiri. Namun kondisi ini dapat 

terpenuhi dengan catatan bahwa software atau aplikasi-aplikasi khusus yang 
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dibuat juga harus memenuhi standart prosedur pengendalian intern yang tepat dan 

benar. Dengan adanya penerapan yang tepat dan benar, akan diperoleh umpan 

balik yang positif bagi Sistem Informasi Akuntansi perusahaan secara 

keseluruhan. Penggunaan teknologi komputer dalam penyampaian informasi 

akuntansi dewasa ini bukan lagi monopoli bagi perusahaan atau instansi yang 

berskala besar dan mampu. (Jurnal Skripsi “Perancangan Sistem Informasi 

Simpan Pinjam Dengan Menggunakan Metode Rapid Application Development 

(RAD)” (Studi Kasus pada PRIMKOP POLWILTABES Semarang). 

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau 

mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan 

dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”. Pengertian kredit 

menurut Teguh Pudjo Muljono (1989) : “Kredit adalah suatu penyertaan uang 

atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada 

pihak lain. Atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan 

memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa 

bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan”.  

Uraian diatas menjelaskan bahwa peranan komputer dan pembuatan 

Sistem Informasi berbasis komputer dirasakan sangat penting bagi Bank BPR 

Mitra Dana Mandiri terutama pada Bagian Kredit. Untuk meningkatkan kinerja 

dalam pengolahan dana kredit modal kerja  menggunakan Microsoft Excel. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul  skripsi 

dengan judul “Sistem Informasi Akuntansi Penerapan Bunga Flat Rate Dalam 

Perhitungan Kredit Modal Kerja Pada Bank BPR Mitra Dana Mandiri”. 
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I.2.  Ruang Lingkup Permasalahan 

 Adapun beberapa tahap yang dilakukan dalam membuat ruang lingkup 

permasalahan adalah :  

I.2.1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:  

1) Penyampaian informasi pengajuan pinjaman kredit dari nasabah serta data 

nasabah untuk modal kerja pada Bank BPR Mitra Dana masih banyak 

terdapat kesalahan-kesalahan. 

2) Pembuatan laporan Peminjaman kredit modal kerja serta pembayaran 

angsuran nasabah dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel 

sehingga proses peminjaman dan pembayaran angsuran dari nasabah 

memakan waktu yang lama. 

3) Belum adanya Sistem Informasi terkomputerisasi untuk menghitung bunga 

pinjaman dari proses data nasabah peminjaman kredit modal kerja yang 

khusus untuk mempermudah pembuatan laporan secara berkala. 

 

I.2.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas timbulah suatu rumusan masalah 

yaitu :  

1) Bagaimana malakukan pengisian data peminjaman kredit modal kerja, 

pembayaran angsuran pada Bank BPR Mitra Dana Mandiri dengan cepat 

dan benar. 



4 

 

2) Bagaimana membuat suatu aplikasi yang mudah dipahami dan bisa 

mempercepat kerja administrasi dalam mengolah data peminjaman kredit 

modal kerja, pembayaran angsuran pada Bank BPR Mitra Dana Mandiri. 

3) Bagaimana mengubah sistem kerja secara cepat dan mudah pada Bank 

BPR Mitra Dana Mandiri. 

4) Bagaimana membuat laporan peminjaman kredit modal kerja dan 

pembayaran angsuran nasabah agar dapat disampaikan tepat waktu. 

5) Bagaimana cara pembuatan sistem yang baru dan mengubah sistem lama 

yang masih di pakai ? 

6) Bagaimana membuat interface yang user friendly. 

 

I.2.3. Batasan Masalah  

  Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang, maka 

perlu dibuat batasan masalah yaitu : 

1. Program Penerapan Bunga Flate Rate dalam Perhitungan Kredit Modal 

Kerja tersebut dirancang dengan menggunakan bahasa Visual Studio 2010. 

2. Database yang digunakan untuk menampung data-data menggunakan  

database MySql. 

3. Data Input yang masuk berupa data nasabah, data peminjaman kredit, data 

angsuran nasabah serta laporan jurnal bulanan. 

4. Data Output yang keluar berupa data nasabah, data peminjaman kredit, 

data angsuran nasabah serta laporan jurnal bulanan. 

5. Laporan yang dirancang yaitu dengan menggunakan Crystal Report.  
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6. Model perancangan yang digunakan untuk pembuatan sistem informasi 

perhitungan kredit modal dengan metode bungan Flate Rate pada Bank 

BPR Mitra Dana Mandiri adalah UML (Unified Modeling Language) 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat 

I.3.1. Tujuan  

  Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Membuat sistem informasi peminjaman kredit modal kerja dan 

pembayaran angsuran pada Bank BPR Mitra Dana Mandiri. 

2) Membangun sistem terkomputerisasi yang baru yang belum pernah 

digunakan sebelumnya. 

3) Memberikan informasi tentang laporan peminjaman kredit modal kerja, 

pembayaran angsuran serta jurnal bulanan pada pimpinan dengan cepat 

dan akurat. 

 

I.3.2. Manfaat 

  Adapun maanfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Memberikan kemudahan pada Bank BPR Mitra Dana Mandiri dalam 

peminjaman kredit modal kerja serta pembayaran angsuran dengan hasil 

yang maksimal sehingga informasi mudah diperoleh. 

2) Meminimalisasikan kesalahan dalam peminjaman kredit modal kerja serta 

pembayaran angsuran. 

3) Memudahkan Bagian Kredit dalam pengerjaan laporan peminjaman kredit 

modal kerja serta pembayaran angsuran. 
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I.4. Metodologi Penelitian 

 Metode merupakan suatu cara atau teknik yang sistematik untuk 

mengerjakan suatu kasus. Untuk itu penulis menggunakan beberapa cara untuk 

memperolehnya, diantaranya : 

1) Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini dilakukan dengan mempelajari teori dasar yang mendukung 

penelitian, pencarian dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan pada 

Bank BPR Mitra Dana Mandiri Medan. Untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan, maka penulis memakai teknik : 

a. Pengamatan Langsung (Observation) 

 Melakukan pengamatan secara langsung ke tempat objek pembahasan 

yang ingin diperoleh yaitu bagian kredit modal usaha dalam 

pengambilan data yang diperlukan pada BPR Mitra Dana Mandiri 

Medan. 

2) Penelitian perpustakaan (Library Research) 

Pada metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan skripsi yang dilaksanakan pada BPR Mitra Dana 

Mandiri Medan yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa 

pendapat dari beberapa buku bacaan. Ini dimaksudkan untuk memberikan 

landasan teori yang kuat melalui buku-buku yang tersedia diperpustakaan, 

yang berhubungan dengan penulisan Laporan Skripsi ini. 
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I.4.1. Analisa Tentang Sistem Yang Ada 

 Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan perancangan 

adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Prosedur Perancangan 

Target: 
Mendapatkan solusi dari masalah yang 

akan dipecahkan yaitu menentukan bunga 

pinjaman modal kerja dengan metode flat 

rate pada Bank BPR Mitra Dana Mandiri 

Analisis Kebutuhan 
Input 

Data nasabah, Data Histori Pinjaman, Data Pinjaman, 

Data Pembayaran Angsuran 

Proses 

Proses Peminjaman Modal Kerja Dengan Metode Flat 

Rate 

Output 

Laporan Data Customer, Laporan Data Histori 

Pinjaman, Laporan Pinjaman, Laporan Pembayaran 

Angsuran. 

Spesifikasi  
1. Sistem Operasi Windows 7 

2. Microsoft Visual Studio. Net 2010 

3. database  MySql Server  

4. Crystal Report 8.0 

Desain &Implementasi  
Desain Aplikasi 

1. Form Data Customer 

2. Form Data  Histori Pinjaman 

3. Form Data  Pinjaman 

4. Form Data Pembayaran Angsuran 

Pengujian 

1. Komputer Minimal P. IV 

2. Hard Disk 250 Gb 

3. RAM 1 Gb 

4. Keyboar/Mouse 

 

Verifikasi 

Validasi 
Hasil Uji Coba program yang 

sudah benar setelah lulus verifikasi 

Finalisasi 

Berhasil 

Tidak Berhasil 
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Keterangan : 

a. Target/Tujuan Penelitian 

Target penelitian dilakukan untuk membuat suatu aplikasi untuk 

memudahkan karyawan khususnya di Bagian Kredit dalam mengolah data  

peminjaman kredit modal kerja  dan pembayaran angsuran serta menghasilkan 

informasi yang lebih akurat. 

b. Analisis Kebutuhan 

Berisi tentang hal-hal yang harus ada pada hasil perancangan agar mampu 

menyelesaikan masalah yang ada sesuai tujuan. Beberapa hal-hal yang harus 

dipenuhi adalah : 

a) Adanya aplikasi yang dijalankan untuk melakukan proses hasil 

pekerjaan perhitungan kredit modal usaha. 

b) Adanya database untuk menyimpan data Nasabah Tetap Maupun 

Tidak Tetap seperti Data Nasabah, Data peminjaman kredit modal 

kerja serta data pembayaran angsuran. 

c) Adanya laporan hasil dari inputan adalah meliputi laporan nasabah, 

laporan peminjaman kredit modal kerja,  laporan pembayaran 

angsuran, serta laporan jurnal bulanan. 

c. Spesifikasi dan Desain 

 Perancangan sistem menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual 

Studio. Net 2010, database MySql. Spesifikasi komputer yang digunakan minimal 

Core I3, RAM 1 Gb serta Sistem Operasi Windows 7. 
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d. Implementasi dan Verifikasi 

Berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan alat serta 

tahapan-tahapan pengujian yang dilakukan untuk masing-masing blok peralatan 

yang dirancang. 

a) Menganalisis beberapa kesalahan yang ada pada sistem yang lama. 

b) Melakukan pengujian aplikasi yang baru untuk meminimalisir 

kesalahan yang ada. 

c) Melakukan perawatan sistem yang baru apabila terjadi kesalahan. 

e. Penerapan Bunga Flate Rate 

Flate Rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode, 

sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman 

tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalikan 

persenatase bunga periode dikali dengan pinjaman. 

f. Validasi 

Berisi langkah-langkah yang dilakukan saat pengujian peralatan secara 

keseluruhan, besaran-besaran yang akan diuji, dan ukuran untuk menilai apakah 

alat sudah bekerja dengan baik sesuai spesifikasi. 

a) Setelah aplikasi perhitungan kredit dibuat maka selanjutnya akan 

dijalankan pada komputer apakah telah sesuai dan berjalan dengan 

baik. 

b) Menjalankan aplikasi perhitungan kredit yang baru untuk di uji pada 

sistem yang lama serta melakukan perawatan sistem. 
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c) Melihat hasil informasi dari aplikasi perhitungan kredit yang dibuat 

dengan spesifikasi komputer yang digunakan. 

g. Finalisasi 

Pada tahapan ini adalah tahapan hasil dari sistem yang sudah dirancang 

dan berjalan dengan rencana. 

 

I.4.2. Bagaimana Sistem Yang Lama Dengan Sistem Yang Akan Dirancang  

Sistem yang lama masih bersifat manual karena ketika seseorang ingin 

memperoleh informasi tentang kredit modal kerja, maka orang tersebut harus 

mencari dibuku laporan untuk mendapatkan informasi kredit modal kerja. 

Berbeda dengan sistem yang akan dirancang, sistem informasi perhitungan modal 

kerja dan data nasabah yang akan dirancang didesain agar mudah dan akurat,  dan 

tidak memakan waktu yang lama. 

 

I.4.3. Pengujian / Uji Coba Sistem Yang Sudah Dibuat  

Metode testing ini digunakan untuk menganalisa suatu identitas sistem 

untuk mendeteksi, mengevaluasi kondisi dan fitur-fitur yang diinginkan dan 

mengetahui kualitas dari suatu sistem yang dilakukan untuk mengeleminisi 

kesalahan yang terjadi saat sistem di terapkan. Penulis menggunakan metode 

Black Box karena metode Black Box dapat mengetahui apakah perangkat lunak 

yang dibuat dapat berfungsi dengan benar dan telah sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan pemrograman telah 

dilakukan secara benar sehingga bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang 
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dikehendaki. Pengujian juga dimaksudkan untuk mengetahui keterbatasan dan 

kelemahan program aplikasi yang dibuat untuk sebisa mungkin dilakukan 

penyempurnaan. 

Dalam hal ini penulis melakukan beberapa pengujian baik pada software, 

hardware maupun sistem yang baru. Pengujian software bertujuan agar aplikasi 

yang di buat sesuai dengan hardware yang akan digunakan. Hardware yang 

digunakan harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan versi software yang 

digunakan agar tidak memerlukan waktu yang lama dalam menjalankan apikasi. 

Sistem yang baru dilakukan uji coba dengan menjalankan aplikasi 

perhitungan kredit yang dibangun dan disesuaikan dengan tujuan penelitian 

berdasarkan batasan masalah yang telah di uraikan sebelumnya. 

1) Software 

a. Sistem Operasi Microsoft Windows 7 

b. Microsoft Visual Studio 2010. 

c. MySQL Server 

2) Hardware 

a. Processor Core I3 

b. Ram 1 GB 

c. Hardisk 360 GB 

d. LCD 14” 

e. Mouse  
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I.5. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian pada Bank BPR Mitra Dana Mandiri Jl. Brigjend. 

Katamso No. 686 Kampung Baru Medan. 

 

I.6.  Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang diajukan dalam skripsi ini adalah   

sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menerangkan teori dasar yang berhubungan dengan 

program yang dirancang serta bahasa pemrograman yang 

digunakan.  

BAB III :  ANALISA DAN DESAIN SISTEM  

 Pada bab ini mengemukakan analisa masalah program yang akan 

dirancang dan rancangan program yang digunakan pada penulisan 

Skripsi ini. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Pada bab ini mengemukakan tentang hasil implementasi sstem 

yang dirancang mencakup uji coba sistem, tampilan serta 

perangkat yang dibutuhkan. Analisa sistem dirancang untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem yang dibuat. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan berbagai kesimpulan yang dapat dibuat          

berdasarkan uraian yang telah disimpulkan, serta saran kepada         

perusahaan.  

 


