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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Suatu pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk memajukan 

kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia untuk dapat mewujudkan suatu pembangunan 

yang berhasil maka diperlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik dan mantap. 

Untuk mencapai hal ini, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah memperbesar 

volume usaha dibidang industri dan jasa, yaitu dengan jalan penambahan suatu investasi 

baru. Hal ini seperti diketahui bersama berarti menyangkut masalah pembelanjaan yang 

ada pada perusahaan atau pada usaha badan lainnya. 

Kenyataan ini mengharuskan mereka untuk mencari dana ekstra guna 

melaksanakan kebijakan investasi tersebut. Maka timbul kebijakan baru, yaitu 

mendapatkan dana dengan meminjam kepada pihak lain, yang salah satunya adalah 

lembaga keuangan seperti Bank. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat 

strategis dalam menunjang kemantapan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh 

fungsi utama bank itu sendiri sebagai suatu lembaga atau wadah yang menghimpun dan 

mengalirkan dana masyarakat agar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia 

secara efektif dan efisien. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan paket Oktober 

1988 (Pakto’88), yang kemudian dipertegas kembali oleh surat keputusan direksi Bank 

Indonesia (23/69/KEP/DIR) tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian 

Kredit.   

Salah satu Bank yang menyalurkan kredit di Indonesia adalah Bank Jabar, 

kegiatan Bank Jabar diantaranya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

tabungan atau simpanan lainnya, sedangkan penyaluran dananya melalui kegiatan 

pemberian kredit. Dengan kredit yang diberikan oleh Bank Jabar maka Bank Jabar 

adalah Bank yang membantu kegiatan pembangunan di bidang perekonomian 
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masyarakat selain itu kredit yang diberikan oleh Bank Jabar dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, dengan jalan memberikan tambahan kredit konsumtif.  

Namun dalam penyaluran dana dalam bentuk kredit tersebut sering timbul 

masalah dikemudian hari, khususnya mengenai kelancaran pengembalian pokok 

pinjaman beserta bunganya. Hal ini akan sangat menganggu kegiatan dan hubungan 

kedua belah pihak, terutama pihak penyalur dana yaitu Bank. Piutang yang tidak tertagih 

ini kita kenal dengan kredit macet. 

Kredit macet yang terjadi terutang disebabkan oleh faktor manajemen bank yang 

tidak tepat, faktor tersebut yaitu pengawasan kredit yang lemah, analisiskredit yang tidak 

akurat, analisis laporan keuangan yang tidak cermat, bank terlalu mengejar target, 

sasaran kredit yang tidak jelas dan pegawai bank yang tidak kompeten. 

Kredit macet dalam jumlah yang sangat besar secara langsung mempunyai 

dampak negatif terhadap pertumbuhan kredit, karena mengakibatkan semakin 

terbatasnya dana dan menimbulkan dampak psikologis yang kurang menguntungkan 

bagi perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus kredit macet yang melanda 

dunia perbankan sudah parah, mengganggu bagi pelaksanaan operasi bank. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperkecil dan 

menghindari terjadinya masalah ini dikemudian hari, pihak bank sudah seharusnya 

melakukan analisis terlebih dahulu secara tepat dan akurat terhadap pihak-pihak yang 

mengajukan permohonan kredit dan terus mengevaluasi dalam rangka melakukan 

penilaian kelayakan pemberian kredit tersebut. 

Salah satu syarat untuk memperoleh kredit ialah debitur menyerahkan laporan 

keuangan, berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dibiayai dapat diketahui : 

1. Berapa besar kebutuhan dana dalam pembiayaan perusahaan. 

2. Kemampuan berkembangnya usaha debitur dalam membayar kreditnya di kemudian 

hari kepada Bank. 

Atas dasar laporan keuangan perusahaan, bank menilai keadaaan finansial perusahaan 

serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. 
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           Melihat kenyataan di atas, jelaslah bahwa pelaksanaan penilaian permohonan 

kredit melalui analisis laporan keuangan sangat diperlukan dan menjadi peranan yang 

sangat penting guna menilai kelayakan suatu perusahaan di dalam memperlakukan 

kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan pemberian kredit agar tidak 

berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan yang akhirnya akan 

membawa kesulitan bagi dunia perbankan itu sendiri. Salah satu kebijakan yang diambil 

adalah dengan memperlakukan penyeleksian secara ketat sebelum suatu bank 

menyetujui penggunaan kredit.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis memilih 

judul sebagai berikut : ” Analisis Laporan Keuangan Dalam Menunjang Efektivitas 

Pemberian Kredit Investasi”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang peneliltian yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis laporan keuangan dilaksanakan oleh bagian Analis Kredit pada 

PT. Bank Jabar. 

2. Bagaimana proses pemberian kredit yang dilakukan oleh bagian Analis Kredit pada 

PT. Bank Jabar. 

3. Bagaimana analisis laporan keuangan dalam menunjang efektivitas pemberian 

kredit. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun maksud dan tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penerapan analisis laporan keuangan di PT. Bank Jabar. 

2. Untuk mengetahui keefektifan pemberian kredit yang dilakukan di PT. Bank Jabar. 

3. Untuk mengetahui seberapa jauh Analisa Laporan Keuangan Berperan dalam 

efektifitas pemberian kredit Investasi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung, yaitu bagi PT. Bank Jabar dimana penulis melakukan penelitian, bagi 

masyarakat, terutama pihak-pihak memerlukan serta bagi penulis sendiri. Adapun 

manfaat tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan dimana hasil penelitian ini dapat berguna bagi usaha pengendalian 

kredit di PT. Bank Jabar. 

2. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana 

ekonomi jurusan Akuntansi pada Universitas Widyatama, serta menambah 

pengetahuan mengenai dunia perbankan khususnya dari segi Akuntansi. 
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3. Bagi pihak lain, terutama yang berkepentingan terhadap penelitian ini, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan input bagi pihak yang meneliti lebih lanjut 

mengenai analisis kredit, sehingga dapat menggunakannya sebagai bahan referensi. 

 

1.5 Kerangka Penelitian 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa maksud pemerintah melakukan 

kebijakan fasilitas kredit adalah untuk memperluas dan meningkatkan usaha. Hal ini 

lebih ditegaskan lagi dalam UU no 10 ( 1998 : 9 )  tentang perbankan yang menjelaskan:  

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “. 

 

 Lalu dipertegas kembali oleh surat keputusan direksi Bank Indonesia 

(23/69/KEP/DIR) tanggal 28 Februari 1991  pasal 1 ayat 2 tentang Jaminan Pemberian 

Kredit. sebagai berikut: 

”Jaminan Pemberian Kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan 

debitur unutk melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan”.   

 
Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan pasal 5, jenis bank terbagi sebagai berikut: 

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksankan 
kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada 
kegiatan tertentu. 

2. BPR, yaitu bank yang menerima simpanan harta dalam bentuk deposito 
berjangka dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.  
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Dari penjelasan tersebut kita melihat bahwa kegiatan pokok Bank adalah 

pemberian kredit, Menurut Undang-undang No.10 tahun1998 pasal 1 ayat 11 tentang 

perbankan memberikan batasan mengenai pengertian kredit, yaitu: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan 
dengan itu, berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

 

Saat ini bank merupakan salah satu lembaga yang paling dikenal masyarakat 

sebagai lembaga pemberian kredit. Dalam pengambilan keputusan mengenai pemberian 

kredit di perlukan manajemen perkreditan yang terorganisir dengan kata lain agar 

keputusan yang diambil dapat bermanfaat dan menguntungkan. Oleh karena itu dalam 

pengambilan keputusan harus diperhatikan penilaian yang seksama sehingga diharapkan 

masalah yang terjadi selama penggunaan kredit juga resiko akibat pemberian kredit 

dapat diminimalisir 

Selanjutnya S.Munawir (2004,236) mengemukakan sebagai berikut: 

“Disamping formula 5C, di dalam pemberian kredit bank akan 
memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk melalui kelayakan 
suatu usaha yang akan diberi kredit oleh bank. Secara umum aspek-aspek 
pertimbangan kredit tersebut meliputi aspek umum, aspek ekonomi atau 
komersial, aspek teknis, aspek yuridis, aspek kemanfaatan kerja, dan aspek 
keuangan”.    

 

Aspek keuangan merupakan hal yang paling penting. Dengan melakukan 

penilaian terhadap aspek keuangan, maka akan diketahui liquiditas, solvabilitas, 

rentabilitas, dan stabilitas usaha. Jadi keputusan yang diambil dalam pemberian kredit 

didasarkan simpulan yang di peroleh dari hasil penelitian aspek. 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan dapat diketahui : 

a) Liquiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat di tagih. 
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b) Solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

apabila perusahaan tersebut diliquidasi, baik kewajiban jangka panjang 

maupaun kewajiban jangka pendek. 

c) Rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. 

d) Stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan 

stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar beban bunga atas hutang-hutang perusahaan tepat pada 

waktunya serta kemampuan perusahaan untuk membayarkan deviden secara 

teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atas krisis 

keuangan. 

Dalam melakukan Analisis laporan keuangan diperlukan data-data informasi 

berupa laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba/Rugi, 

Laporan posisi keuangan perusahaan. Hasil Analisa laporan keuangan tersebut akan 

digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

diterima atau ditolaknya permohonan kredit. 

 Dari urian di atas maka penulis mencoba memberikan sebuah hipotesis bahwa: 

“Apabila Analisis laporan keuangan dilakukan secara memadai, maka akan dapat 

menunjang efektifitas pemberian kredit untuk investasi”. 

 

1.6 Metode Penelitian  

Teknik penelitian yang dilakukan bersifat studi kasus, sedangkan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang berusaha 

mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan 

menganalisisnya. Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek 

yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh data 

dan informasi yang diperlukan dengan cara: 

a) Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menghubungi dan mengadakan wawancara langsung dengnan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

b) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau dan 

mengunjungi bank yang bersangkutan dan penulis melakukan pengamatan secara 

langsung untuk mencatat data maupun informasi yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dibahas. 

c) Kuesioner, suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan 

yang diisi oleh pejabat yang bersangkutan. Penulis membuat pertanyaan yang 

mengacu pada indicator masing-masing variable. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan untuk 

memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian meliputi pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan di PT 

Bank Jabar Cabang Utama Bandung, yang berlokasi di Bandung. Waktu penelitian 

dilaksanakan selama bulan Juni sampai Juli tahun 2006. 

 


