
 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagaimana resiko suatu bisnis, kredit bermasalah merupakan bagian 

dari resiko bisnis perbankan, dimana kondisi debitur sudah tidak mampu lagi 

membayar angsuran pokok berikut bunganya atau melunasi kewajiban kreditnya 

karena berbagai macam sebab. Oleh karena itu setiap bank harus siap 

menghadapi hal tersebut dan wajib berusaha semaksimal mungkin untuk 

mencegah dan mencari pemecahannya bilamana resiko itu muncul. 

Dalam kondisi tertentu dimana terhadap debitur dengan kredit bermasalah 

seperti di atas sudah sangat sulit ditagih lagi dan upaya perbaikan maupun 

penyelamatan secara efektif juga tidak dapat diharapkan, maka kebijakan 

mandatory write off atau kewajiban penghapusbukuan atas kredit macet seperti 

itu merupakan tindakan yang akan ditempuh oleh bank. Sebagai contoh, pada 

tahun 2001 saja Bank BRI telah menghapusbukukan kredit bermasalah dengan 

jumlah sekitar Rp. 400 miliar, yang tersebar di sektor korporasi, menengah, ritel, 

dan mikro, dari total kredit bermasalah sebanyak Rp. 1,635 triliun 

(www.smeindonesia.com, 2001). Hal ini merupakan strategi yang memang harus 

dilakukan oleh pihak manajemen guna menekan angka non-performing loan 

(NPL). Namun demikian, hak tagih atas kredit tersebut tetap berlaku, artinya 

tindakan tersebut bukan merupakan penghapusan hak penagihan bank kepada 

debitur, meskipun secara akuntansi fasilitas kredit debitur telah dihapus bukukan 

dari neraca bank. 



 

Penghapusbukuan kredit macet pada dasarnya merupakan tindakan 

akuntansi berupa pemindahbukuan saldo kredit macet dari pos aktiva neraca 

atau intra komptabel (on balance sheet) ke pos administratif atau ekstra 

komptabel (off balance sheet) dalam rangka memperbaiki penyajian keragaan 

aset bank. Penghapusbukuan kredit macet bersifat sangat rahasia dan secara 

yuridis tidak menghapuskan atau membebaskan kewajiban debitur, sehingga 

terhadap kredit macet yang sudah dihapusbukukan tersebut tetap menjadi 

tagihan bank (kreditur). Oleh sebab itu atas kredit macet yang sudah 

dihapusbukukan diperlukan pengelolaan administrasi secara baik dan tertib, 

sama halnya seperti terhadap kredit intra komptabel. 

Pengelolaan dan administrasi kredit macet yang sudah dihapusbukukan 

(lazim disebut kredit ekstra komptabel) di seluruh Kantor Cabang BRI sampai 

saat ini segala sesuatunya masih dikerjakan secara manual, yakni seluruh data 

dan transaksi kredit macet yang telah dihapusbukukan dicatat dan disimpan 

pada buku register ekstra komptabel, yang dalam pelaksanaannya terindikasi 

masih belum dilakukan secara baik dan tertib.  

Dengan kondisi pengelolaan seperti itu terdapat beberapa kelemahan 

maupun kerawanan yang dapat menyebabkan timbulnya kendala dan 

permasalahan antara lain : 

1. Data dan informasi kredit ekstra komptabel menjadi sulit didapat, kurang 

akurat dan sering terlambat dalam memenuhi kebutuhan manajemen, baik 

untuk kepentingan intern BRI maupun untuk memenuhi permintaan pihak 

ekstern. 



 

2. Pengawasan atas sisa kewajiban debitur dan mutasi setoran dari kredit 

ekstra komptabel sangat lemah, hal mana dapat menjadi penghambat upaya 

penagihan kembali. 

3. Jumlah kewajiban BRI kepada pihak ekstern (seperti PT. Askrindo, khusus 

untuk kredit ekstra komptabel yang telah diajukan klaim asuransinya ke PT. 

Askrindo)  tidak dapat diketahui secara pasti. 

4. Monitoring terhadap status dan kelengkapan dokumen-dokumen (seperti 

bukti agunan) dari kredit ekstra komptabel sangat lemah. 

5. Fungsi kontrol atas data dan transaksi kredit ekstra komptabel belum built in 

system sehingga dapat membuka dan meningkatkan peluang tindakan 

penyimpangan bagi petugas. 

6. Sistem dan prosedur administrasi kredit ekstra komptabel menjadi tidak 

seragam atau inkonsistensi antar Kantor Cabang BRI. 

7. Secara akumulatif, kelemahan dan kerawanan di atas pada akhirnya 

berpotensi untuk menghambat kelancaran operasional dan menimbulkan 

kerugian finansial bagi Bank BRI. 

Melihat beberapa ancaman kendala dan permasalahan di atas, dapat 

dinyatakan bahwa dasar penyebabnya antara lain diakibatkan oleh teknis 

pengelolaan dan kualitas informasi kredit ekstra komptabel yang belum didukung 

dengan penerapan teknologi dan manajemen sistem informasi. Dengan demikian 

untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut, manajemen 

Bank BRI memandang perlu adanya upaya perbaikan terhadap aktivitas 

pengelolaan dan kualitas informasi kredit ekstra komptabel melalui pendekatan 



 

sistem dan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis komputer. Hal ini 

dapat ditempuh dengan cara mengembangkan suatu sistem informasi dan 

otomasi pengelolaan kredit ekstra komptabel dalam kerangka subsistem 

penunjang pada Sistem Aplikasi Induk BRI (BRINETS). Cara ini juga sekaligus 

dapat menggantikan fungsi buku register kredit eksta komptabel dan mengurangi 

pekerjaan manual di seluruh Kantor Cabang BRI. Untuk itu pengembangan 

prototipe sistem informasi kredit ekstra komptabel merupakan kegiatan tahap 

awal dalam mewujudkan upaya tersebut.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang ada, dapat dikembangkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana memahami sistem pengelolaan kredit ekstra komptabel yang 

sedang berjalan di Bank BRI ? 

2. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan merancang sistem informasi 

kredit ekstra komptabel untuk menunjang fungsi pengelolaan kredit ekstra 

komptabel di Bank BRI? 

3. Bagaimana bentuk prototipe sistem informasi kredit ekstra komptabel yang 

sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk :  



 

1. Melakukan investigasi terhadap sistem pengelolaan kredit ekstra komptabel 

yang sedang berjalan di Bank BRI. 

2. Melakukan analisis dan rancang bangun sistem informasi kredit ekstra 

komptabel untuk memenuhi kebutuhan sistem pengelolaan kredit ekstra 

komptabel di Bank BRI. 

3. Membuat prototipe sistem informasi kredit ekstra komptabel berbasis 

komputer berdasarkan hasil analisis dan rancang bangun yang diusulkan.  
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