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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Triwahyuniati 

(2008) berjudul Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit 

di PT Bank Haga Cabang Semarang bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara analitis tentang pelaksanaan 

analisis pemberian kredit untuk mengurangi resiko 

kredit macet. Dalam menganalisis data penelitian ini, 

metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif 

yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analitis. 

Priyanto (2009) melakukan penelitian di PD BPR-BKK 

Baki bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 

kredit terhadap peningkatan pendapatan para pedagang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif kuantitatif. 

Rachman (2011) melakukan penelitian di PT. Karya 

Lancar Mandiri Dinamika Kendari yang bertujuan untuk 

mengetahui penerapan sistem akuntansi penjualan kredit. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Metode ini merupakan penyajian data yang 

berasal dari masalah yang dihadapi perusahaan, dari 

masalah-masalah itu dilakukan analisis dengan 

menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori-teori 

yang ada.  
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2.2. Penelitian Sekarang 

Penelitian yang dilakukan di UD. Jelita Klaten ini 

bertujuan untuk memberikan usulan batas kredit pada 

sistem penjualan produk kapas sehingga uang kas 

perusahaan dapat tetap terjaga dan proses bisnis dapat 

berjalan dengan lancar. Metode yang diterapkan untuk 

menentukan batasan kredit ini adalah dengan menggunakan 

metode simulasi terhadap posisi keuangan perusahaan 

dengan bantuan software Microsoft Excel. 

Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dan 

penelitian sekarang dapat dilihat secara lengkap pada 

Tabel 2.1 berikut ini. 
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Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Deskripsi Triwahyuniati (2008) Priyanto (2009) Rachman (2011) Penulis (2013) 

Topik 

Penelitian 

Kredit Kredit Kredit Kredit 

Lokasi 

Penelitian 

PT Bank Haga Cabang 

Semarang 

PD BPR-BKK Baki 

Sukoharjo 

PT. Karya Lancar 

Mandiri Dinamika 

Kendari 

UD. Jelita Klaten 

Tujuan 

Penelitian 

Mendeskripsikan 

pelaksanaan pemberian 

kredit untuk mengurangi 

resiko kredit macet 

Mengetahui pengaruh 

pemberian kredit 

terhadap peningkatan 

pendapatan pedagang 

Mengetahui 

penerapan sistem 

akuntansi penjualan 

kredit 

Memberikan usulan 

batasan kredit pada 

sistem penjualan 

produk kapas 

Metode 

Penelitian 
Analisis Kualitatif Deskriptif Kuantitatif Analisis Deskriptif 

Simulasi dengan 

bantuan software 

Microsoft Excel 

2007 

Hasil 

Penelitian 

Resiko kredit macet 

rendah 

Pendapatan pedagang 

meningkat 

Sistem akuntansi 

penjualan kredit 

yang memadai 

Batas kredit yang 

diijinkan 

 


