
 

 

8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Akuntansi 

 Menurut Ismail (2010 : 2), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam 

melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil 

akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas ke8uangan adalah untuk 

memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para 

pemakai. 

 Harahap (2015 : 4), akuntani adalah seni pencatatan, penggolongan, dan 

pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan 

kejadian-kejadian yang yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk 

menafsirkan hasil-hasilnya. 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam 

ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi piha-pihak intern 

maupun ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan. 

 

2.2 Kredit Bank 

2.2.1 Pengertian Kredit 

 Menurut Jopie Jusuf (2014), Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu 

jani, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. 
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Adapun pengertian kredit yang lain adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemijam 

untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Kredit dinyatakan 

dalam bentuk perjanjian tertukis baik dibawah tangan maupun secara materil.  

 

2.2.2  Fungsi Kredit 

 Fungsi kredit bagi pihak  bank menurut Kasmir(2010 :100) anatara lain : 

1. Meningkatkan Daya guna Uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya 

jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu 

yang berguna. Dengan diberiakannya kredit uang tersebut menjadi berguna 

untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian 

juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. 

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang 

 Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh 

tambahan uang dari daerah lainnya. 

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang 

 Kredit yang diberikan oleh bank dapat dipergunakan untuk di Debitur 

untuk  mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih 

bermanfaat. 
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4. Meningkatkan Peredaran Uang 

Kredit dapat juga menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar. 

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi 

 Dengan diberikannya kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi 

karena  dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 

barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula mambantu 

mengekspor barang dari falam negri ke luar negeri, sehingga dapat 

meningkatkan devisa Negara. 

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Usaha 

Bagipenerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, 

apa lagi bagi si nasabah yang memang pas-pasan dengan memperoleh 

kredit nasabah bergairah dapat memperbesar atau memperluas usahanya. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Kredit 

 Dalam menyalurkan kredit dunia perbankan memiliki beberapa jenis 

kredit. Penentuan kredit, dipilah-pilah kredit sesuai dengan 

kebutuhan,kegunaan,jangka waktu, sektor,dan pertimbangan lainnya. Jenis-jenis 

kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dilihat dari barbagai jenis menurut 

Kasmir(2010 :253-254), yaitu: 

1. Dari Segi Kegunaan  

 Kredit investasimerupakan kredit yang diberikan intuk keperluan investasi, 

misalnya membangun pabrik,rumah,pembelian mesin-mesin, tanah dan 

lainnya.kredit investasi biasanya diberikan untuk jangka panjang.Kredit modal 
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kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan moda kerja, misalnya 

untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji dan biaya lainnya. Kredit modal 

kerja diberikan dalam waktu yang relative pendek dan satu kali siklus operasi. 

2. Dari Segi Tujuan 

 Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan 

suatu proses produksibaik barang maupun jasa, misalnya kredit diberikan untuk 

industri. Kredit konsumtif, merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan 

secara pribadi atau dipakai sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang 

akan digunakan. 

 

2.3 Pertimbangan Kredit 

 Dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan aspek-aspek 

pertimbangan untuk menilai kalayakan suatu usaha yang akan dibiayai oleh kredit 

bank.Secara umum aspek-aspek pertimbangan kredit meliputi: 

1. Aspek umum terdiri dari : 

a. Didalam hal ini diteliti masalah-masalah 

b. Bentuk, nama dan alamat perusahaan 

c. Susunan manajemen 

d. Bidang usaha 

e. Keterangan tentang jumlah pegawai 

f. Kebangsaan 

g. Bank langganan 

2. Aspek Ekonomi/komersial 

a. Pemasaran dan keadaan harga 
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b. Persaingan 

c. Jumlah penjualan 

d. Cara penjualan 

e. Taksiran permintaan dan sebagainya 

3. Aspek Teknis 

a. Bahan baku penolong yang dibutuhkan 

b. Tanah dan tempat parker 

c. Bangunan(Milik sewa,umur dan harga) 

d. Urut-urutan proses produksi 

e. Perincian mesin dan peralatan 

f. Jumlah produksi 

g. Terjadinya tenaga kerja 

4. Aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja 

a. Manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur 

perekonomian setempat  

b. Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek yang bersangkutan 

termasuk sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah. 

 Aspek terakhir yang harus dianalisis yang merupakan aspek yang paling 

penting adalah aspek keuangan. Penilaian terhadap aspek keungan disamping 

akan dapat diketahui likuiditas,solvabilitas,rentabilitas,serta stabilitas usaha, juga 

akan dapat diketahui berapa lama. Suatu investasi akan dapat dikembaliakan dan 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan atau kesimpulan yang diambil 

dalam pemberian kredit didasarkan atas kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
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penelitian aspek keuangan. Jadi, aspek keuangan di dalam pertimbangan kredit 

memegang  peranan penting, yaitu titik berat dalam analisis kredit. 

 

2.4 Kebijaksanaan Pengkreditan 

 Kebijaksanaan pengkreditan bank harus deprogram dengan baik dan benar. 

Program pengkreditan harus didasarkan pasa asas yuridis,ekonomi,dan kehati-

hatian. Kebijaksanaan perkreditan menurut Malayu (2009:92-93), antara lain: 

1. Bankable artinyakredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria: 

a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kreditsesuai 

jadwal dan jangka waktu kredit. 

b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan 

untukpembiayaansebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya. 

2. Kebijaksanaan investasi  

Merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana 

yang bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalambentuk 

investasiprimer dan sekunder, kebijaksanaan risiko, kebijaksanaan 

penyebaran kredit, serta kebijaksanaan tingkat bunga. 

3. Kebijaksanaan Risiko  

Penyaluran kredit ini harus memperhitungkan secara cermat indikator  

yang dapat menyebabkan risiko kredit dan menetapkan cara-cara  

penyelesaiannya.  

4. Kebijaksanaan Penyebaran Kredit 

Kredit ini harus di salurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, 

semua golongan ekonomi dan peminjaman yang banyak  
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5. Kebijaksanaan Tingkat Bunga 

Pemberian kredit ini harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi  

perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat insflasi untuk 

menetapkan besarnya suku bungah kredit. 

6. Pengolongan kolektabilitas kredit  

Kenyataannya tidak semua kredit yang di berikan dapat berjalan secara 

lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. 

Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk 

mengklarifikasikan kredit berdasarkan kelancarananya.  

 Kolektibilitas suatau pembayaran pokok atau bungah pijaman oleh  

nasabah sebagaimana terlihat berdasarkan tata usahabank berdasarkansurat 

keputusan direksi bank indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 februari 

1998 maka kredit dapat di bedakan menjadi :  

1. Kedit Lancar  

 Kredit ini yaitu pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya 

tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta 

sesuai dengan persyratan kredit. Kredit lancar memiliki kriteria sebagai 

berikut :  

a. Pembayaran angsuran pokok dan bungah tepat waktu 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif 

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai 

2. Kredit Kurang Lancar 
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Kredit ini pengembalian pokok pinjamanya atau pembayaran bungah 

terdapat tunggakan telah melampaui 90 sampai 180 hari dari waktu yang 

telah disepakati.Kredit ini mempunyai kriteria sebagai berikut :  

a. Terdapat tunggakkan angsuran pokok dan bungah yang  telah 

melampaui 90 hari 

b. Frekuensi mutasi rendah 

c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 

90 hari 

d. Terjadimutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

e. Dokumentasipinjaman rumah 

3. Kredit yang diragukan 

 Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayran 

bunganyaterdapat tunggakan yang telah melampaui  180 hari sampai 270 

hari dari waktu yang telah disepakati.kredit diragukan memiliki kriteria 

sebagai berikut : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah   

melampaui180 hari 

b. Terjadinyawansprestasi lebih dari 180 hari 

c. Terjadi kapitalisasi bunga 

d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun 

pengikat pinjaman dikeluarkan oleh sebuah PT. BPR. Dengan adanya 

ketentuan ini diharapkan, mekanisme. 
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4. Kredit Macet 

 Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya 

terdapat tunggakan melampaui 27 hari. Kredit macet mempunyai kriteria 

sebagai berikut : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampui 270 hari 

b. Kerugianoperasional dituntut dengan oinjaman baru 

c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum 

maupun dari segi kondisi pasar. 

 

2.5 Pemberian dan Penyaluran 

2.5.1 Pengukuran dan Pengakuan 

1. Penyaluran Kredit 

a. Pada saat PT. BPR menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, maka 

PT. BPR mengakui “kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan 

kepada debitur” sebesarplafon kredit yang diperjanjikan atau dapat ditarik 

sesuaijadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati PT. BPR 

dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit. 

b. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau 

bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaituKredit 

modal kerja yang akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan 

bertambah kembali pada saat diterima setoran Kredit investasi, kredit 

modal kerja plafon menurun, atau kredit konsumsi akan berkurang pada 
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saat dilakukan penarikan dan tetap/tidak bertambah pada saat diterima 

setoran. 

2. Pengakuan bunga 

Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi 

tersebut diakui sebagai penambah Pendapatan Bunga. 

Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit (yang ditanggung oleh PT. 

BPR, jika ada) diamortisasi selama masa kredit secara garis 

lurus.Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang Pendapatan Bunga. 

3. Penyajian 

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi 

provisi serta ditambah biaya transaksi yang belumdiamortisasi. 

Bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan,tetapi 

belum diterima pembayarannya, disajikan dalam postersendiri sebagai 

Pendapatan Bunga yang Akan Diterima. 

Bungakredit non-performing diakui sebagai tagihan 

kontinjensi(pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian). 

4. Pengungkapan 

 Terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan antara lain : 

Jenisdan jumlah kredit berdasarkan penggunaan dan sector ekonomi. 

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan kredit yang 

diberikan dalam tahun yang bersangkutan yangmenunjukkan saldo awal, 

penyisihan yang dibentuk selamatahun berjalan, penghapusan selama 

tahun berjalan dan saldopenyisihan pada akhir tahun. 
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Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan danpenanganan 

kredit bermasalah. 

Kebijakan, manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio 

kredit. 

Besarnya kredit bermasalah (non-performing loans) danpenyisihannya 

untuk setiap sektor ekonomi dan jenis penggunaankredit. 

Saldo kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya.Agunan yang 

diambil alih, menurut nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. 

Ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, 

penghapusbukuan kredit dalam tahun berjalan, kredityang telah dilakukan 

hapus tagih dan saldo akhir tahun. 

 

2.5.2 Kredit Macet 

 Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya 

terdapat tunggakan melampaui 27 hari. Kredit macet mempunyai kriteria  sebagai 

berikut: 

a. Terdapattunggakan angsuran pokok yang telah melampui 270 hari 

b. Kerugianoperasional dituntut dengan oinjaman baru 

c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum 

maupun dari segi kondisi pasar. 

 

2.6 Kredit Bermaslah ( Non Performing Loan ) 

2.6.1 Pengertian Kredit Bermasalah ( Non Performing Loan ) 
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 Debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga/atau 

kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran 

atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian bahwa dapat dikatakan 

kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit bermaslah, meskipun demikian 

tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet (Denico, 2009).Menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2007:31.5) dalam PSAK No.31 (2000), kredit 

bermasalah pada umumnya merupakan kredit yangpembayarannya secara tepat 

waktu sangat diragukan, kredit non-performing loan terdiri atas kredit yang 

digolongkan kurang lancar, dan diragukan,macet. 

Disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana 

nasabah sudah tidak sanggup membyar sebagian atas seluruh kewajibannya 

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian 

potensial kepada bank.Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, 

yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan 

maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima, artinya bahwa bank 

kehilangan kesempatan mendapatkan bunga, yang berakibat pada penurunan 

secara total. 

 

2.6.2 Penilain Kredit Bermasalah (nonperforming loan) 

Pada penelitan ini rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak 

ukurterhadapnilai suatu risiko kredit adalah rasio nonperforming loan. Merupakan 

rasio kredit yang menunjukan jumlah kredit yang disalurkan yang mengalami 

masalah tentang kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya 

membayar angsuran pokok beserta bunga yang akan telah disepakati.Bank  
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Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa 

standar rasio kredit bermaslah (NPL) adalah kurang dari 5% (PBI Nomor 

3/25,2008:59) : 

 

NPL  = Jumlah Kredit BermasalahX 100 

Total Kredi 

Keterangan  : 

 Kredit Bermasalah =  Kurang Lancar + Diragukan +Macet 

Total Kredit = Lancar + Dalam Perhatian Khusus + Kurang              

  Lancar + Diragukan + Macet  

 Sedangkan untuk perhitungan NPL netmenurut Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 12/11DPNP tanggal 31 Maret 2010 dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

NPL  = Kredit Bermasalah – CKPN KreditX 100 

Total Kredit 

Keterangan : 

 Kredit Bermasalah = Kurang Lancar + Riragukan + Macet 

 

2.6.3 Penyajian Kredit Bermasaah. 

 Penyajian kredit bermasalah PT. BPR PADAT GANDA kredit bermasalah 

disajikan sesuai SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) dilaporkan 

sesuai kolektibilitas setelah dikurangi dan penyisihan kerugian penurunan nilai. 

 Bunga kredit non performing diakui sebagai tagihan kontijensi 

(pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian). 

            Ilustrasi Jurnal : 

a. Pada saat pencairan kredit 
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   Db. Kredit yang diberikan 

   Kr. Kas  

   Kr. Provisi diterima dimuka 

b. Kredit Performing 

 Pengakuan bunga 

 Db Pendapatan bunga yang diterima 

   Kr. Pendapatan bunga 

c. Pada saat amortisasi provisi 

 Db. Provisi diterima di muka 

   Kr. Pendapatan provisi 

d. Pada saat penerimaan pembayaran 

 Db. Kas 

Kr. Pendapatan bunga yanga akan diterima 

Kr. Kredit yang diberikan 

e. Kredit  Bermasalah atau macet ataunon Performing 

 

Pengakuan Bunga 

Db. Pendapatan bunga  

(koreksi atas pendapatan bunga yang diakui pada periode berjalan) 

  Db. Pendapatan bunga  

(koreksi atas pendapatan bunga yang diakui pada periode sebelumnya) 

   Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima 
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f. Pendapatan bunga akrual dan pengakuan bunga akrual selanjutnya dicatat 

dalam rekening administratif ( off balance sheet) 

 Db. Tagihan Kontijensi( Pendapatan bunga dalam penyelesaian) 

  Kr. Rekening lawan –Tagihan Kontijensi 

g.      Pada saat amortisasi provisi 

 Db. Provisi diterima di muka 

  Kr. Pendapatan provisi 

h. Pada saat penerimaan pembayaran 

 Apabila pokok kredit masih mempunyai saldo 

  Db. Kas 

   Kr. Kredit yang diberikan 

 Apabila pokok kredit sudah tidak bersaldo 

  Db. Kas 

 Kr. Pendapatan bunga 

Pengurangan catatan atau rekening memorial : 

Db. Rekening lawan -Tagihan Kontijensi 

  Kr.Tagihan Kontijensi (Pendapatan bunga dalam penyelesaian) 

i. Pada saat penghapusan kredit 

Penghapusan kredit : 

 Db. penyisihan kerugian kredit 

   Kr.Kredit yang diberikan 

 Pencatatan rekening memorial : 

  Db. Memorial kredit yang dihapus buku 
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   Kr.Rekening lawan 

Tagihan bunga 

Tetap tercatat pada rekening administratif tagihan Kontijensi-Penadapatan 

bunga kredit dalam penyelesaian 

j. Pada saat menerima setoran dari debitur atas kredit yang telah dihapus 

buku 

 Db. Kas 

  Kr. Pendapatan operasional lainnya 

k. Bersamaan dengan jurnal diatas juga dilakukan pengurangan atas catatan 

rekening memorial : 

 Db. Rekening Lawan-memorial kredit hapus buku 

  Kr. Memorial kredit hapus buku 

 

Contoh Kasus : 

 Pada 1 Januari 2016 SIA melaksanakan akad kredit/meminjam uang di PT. 

BPR PADAT GANDA sebesar 10.000.000 selama 10 bulan bunga 2 % pertahun 

dan provisi 2,5 % pertahun. 

Maka Jurnalnya sebagai berikut : 

Pada saat pencairan kredit 

TGL Uraian Debet Kredit 

1 Jan 2016 Kredit yang diberkan 10.000.000  

 Kas  9.750.000 

 Provisi diterima dimuka  250.000 
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Perhitungan : 

 Provisi = 10.000.000 x 2,5 % 

 Provisi = 250.000 

Kredit  Lancar / Performing 

Pengakuan bunga( di akhir bulan) 

TGL Uraian Debet Kredit 

31 Jan 2016 Pendapatan bunga yang diterima 200.000  

 Pendapatan bunga  200.000 

 

Perhitungan : 

 Bunga = 10 jt x 2 % 

 Bunga = 200.000 

Pada saat amortisasi provisi (di akhir bulan ) 

TGL Uraian Debet Kredit 

31 Jan 2016 Provisi diterima di muka 25.000  

 Pendapatan provisi  25.000 

 

Perhitungan : 

 Provisi = 10.000.000 x 2,5 % 

 Provisi = 250.000 setahun 

 Provisi 1 bulan = 250.000  =  25.000 

      10 bulan 

Pada saat penerimaan pembayaran 
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TGL Uraian Debet Kredit 

01 Feb 2016 Kas 1.200.000  

 Pendapatan bunga yang akan diterima  200.000 

 Kredit yang diberikan (pokok)  1.000.000 

Perhitungan : 

  Bunga = 10.000.000 x 2 % = 200.000 

  Pokok = 10.000.000  =  1.000.000 

   10 bulan 

 Total Pokok ditambah bunga = 1.200.000 

Kredit  Bermasalah/Macet / non Performing 

 Diasumsikan SiA Pada bulan Juni 2016 memiliki kolektibilitas Kurang 

lancar karenatidak melakukan pembayaran selama lebih dari 3 bulan ( lebih dari 

91 hari maka SIA masuk ke dalam golongan kolektibilitas 2 ( kurang lancar), 

Maka jurnalnya adalah sebagai berikut : 

1. Pada saat kredit menjadi non performing 

 Koreksi atas pengakuan bunga/pendapatan bunga 

TGL Uraian Debet Kredit 

30 Juni 

2016 

Pendapatan bunga  

(koreksi atas pendapatan bunga yang 

diakui pada periode berjalan) 

200.000  

 Pendapatan bunga  

(koreksi atas pendapatan bunga yang 

diakui pada periode sebelumnya) 

600.000  

  Pendapatan bunga yang diterima  800.000 

 

 



26 

 

 
 

Pada saat amortisasi provisi 

TGL Uraian Debet Kredit 

30 Juni 2016 Provisi diterima di muka 25.000  

 Pendapatan provisi  25.000 

Pada saat penerimaan pembayaran 

 Diasumsikan Si A Pada tanggal 15 Juli 2016 membayar angsurannya 

sebesar 1 kali angsuran yaitu : 

 

1. Apabila pokok kredit masih mempunyai saldo 

TGL Uraian Debet Kredit 

15 Juli 2016 Kas 1.200.000  

 Kredit yang diberikan (pokok)  1.200.000 

 

2. Apabila pokok kredit sudah tidak bersaldo 

TGL Uraian Debet Kredit 

15 Juli 2016 Kas 1.200.000  

 Pendapatan bunga  1.200.000 

 

3. Pengurangan catatan atau rekening memorial  

TGL Uraian Debet Kredit 

15/07/16 Rekening lawan-Tagihan 

Kontijensi 

1.200.000  

 Tagihan Kontijensi  

(Pendapatan bunga dalam 

penyelesaian) 

 1.200.000 

 

Pendapatan bunga akrual dan pengakuan bunga akrual selanjutnya dicatat 

dalam rekening administratif (off balance sheet) 

30 Juni 

2016 

Tagihan Kontijensi 

(Pendapatan bunga dalam penyelesaian) 

800.000 

 

 

 Rekening lawan –Tagihan Kontijensi  800.000 


