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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1    Pengertian Bank 

Bank yang kita kenal sekarang bermula dari Italia yaitu tepatnya di kota 

Venezia dan Genoa, orang-orang mengandalkan transaksi jual beli serta 

pertukaran uang yang dikelola oleh suatu perusaahaan. Perusahaan tersebut 

sekarang dikenal dengan “money Changer”. Setelah lama, perusahaan 

melakukan perluasan usaha disamping pertukaran uang juga menerima 

penyimpanan uang, dimana si penyimpan uang diberi surat bukti simpanan. 

Setelah mengalami perkembangan dengan istilah “Bank”. Dan sekarang, bank 

telah mengalami perkembangan yang sangat hebat. Bank dianggap sebagai motor 

utama penggerak perekonomian dan lembaga keuangan yang paling kecil dalam 

risiko kerugian. 

Pertumbuhan perekonomian suatu bangsa memerlukan pola pengolahan 

sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta 

dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga 

perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi 

ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, 

khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam 

menggerakkan roda perekonomian suatu negara. 

Salah satu landasan hukum sistem perbankan di Indonesia adalah Undang-

undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan (1998:30) yang memberikan 

definisi sebagai berikut: 

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
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2.1.1 Fungsi dan Tujuan Bank 

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 pasal 3, fungsi utama perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. 

Dana yang dihimpun oleh bank adalah dalam bentuk simpanan, yaitu dana 

yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan 

dengan itu. Sedangkan dana yang disalurkan oleh bank adalah dalam bentuk 

pemberian kredit. 

Sesuai UU No.7 tahun 1992 pasal 4, perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak.   

 

2.1.2 Jenis Bank 

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.  

 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu 

berhubungan dengan aktivitas keuangan baik penghimpunan uang masyarakat 

maupun sebaliknya penyaluran uang masyarakat. 

 

 

 

 



 

 

 

12

 

2.2   Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses akuntansi 

yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dalam proses akuntansi didefinisikan 

berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi di dalam 

perusahaan dan melalui pengukuran, pencatatan, penggolongan dan 

pengikhtisaran sedemikian rupa sehingga hanya informasi yang relevan dan 

saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan mampu memberikan 

gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan perusahaan, akan 

digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan, dinyatakan bahwa: Laporan keuangan 

meliputi neraca, perhitungan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan 

catatan atas laporan keuangan. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan keuangan, 

berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut  IAI (2002;2), yaitu 

”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, 
laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa car 
seperti misalnya : laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, 
dan laporan lain seperti materi penjelasan yang merupakan bagian 
integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul 
dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 
misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 
pengungkapan pengaruh perubahan harga”.   
   
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu, 

yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.   

Menurut S.Munawir (2004;5) pengertian laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

“Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan 
perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan modal dimana 
neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang 
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dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu sedangkan 
perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai 
oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan 
laporan perubahan modal menunjukkan sumber-sumber 
penggunaan dana atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan 
modal” 
 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Pada dasarnya laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan 

informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Menurut IAI (2002; 4), tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan 
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 
dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 
menunjukkan pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas 
penggunaan-penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 
kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu 
laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang 
meliputi: 
a) Aktiva 
b) Kewajiban 
c) Ekuitas 
d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan 
e) Arus kas 
Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat 
dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan 
dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal 
waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas”. 
 
Selain mempunyai beberapa tujuan, penyusunan laporan keuangan juga 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pemakai laporan 

keuangan. Beberapa kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk: 

1. Penanam Modal (Investor), penanam modal berisiko dan penasehat mereka 

berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari 

investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk 

membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual 
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investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar deviden. 

2. Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam memberi balas jasa, manfaat pensiun 

dan kesempatan kerja..  

3. Pemberi Pinjaman (kreditur), pemberi pinjaman tertarik pada informasi 

keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman 

serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya, pemasok dan kreditur usaha lainnya 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan 

apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur 

usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama 

mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan perusahaan 

6. Pemerintah,    pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah 

kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak 

dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik 

7. Masyarakat, perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara. Misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
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8. Manajemen, manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap 

informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam 

melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan 

keputusan.   

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh oleh pihak yang tidak 

berkepentingan langsung dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Konsultan dan para analis keuangan 

Konsultan dan para analis keuangan yang bekepentingan dalam memberikan 

nasehat kepada investor dan calon investor dalam mengambil keputusan 

investasi, maupun dalam menilai prospek investasi perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

2. Ahli Hukum 

Berkepentingan dalam memberi nasihat hukummngenai pembagian 

keuntungan dan deviden ataupun perjanjian-perjanjian lain. 

 

2.2.3 Bentuk dan Penyajian laporan Keuangan   

Supaya laporan keuangan dapat mencapai tujuannya, maka cara 

penyajiannya harus berdasarkan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum. 

Di Indonesia cara penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan secara sistematis mengenai aktiva, hutang, dan 

modal perusahaan pada periode tertentu.  

Menurut S.Munawir (2004;13) mengenai neraca adalah sebagai berikut : 

“Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan 

gambaran mengenai posisi keuangan pada saat tertentu”.     

 
Bentuk atau susunan neraca tiap-tiap perusahaan tidak sama, tergantung dari 

tujuan-tujuan yang akan dicapai tetapi bentuk neraca yang umum digunakan 

adalah sebagai berikut. 
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a. Bentuk perkiraan T/account form, dimana semua aktiva terletak sebelah 

kiri (debet) sedangkan hutang dan modal terletak sebelah kanan (kredita) 

b. Bentuk laporan report form, dimana semua aktiva terletak disebelah atas 

sedangkan hutang dan modal terletak di bawahnya. 

c. Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan 

perusahaan, bentuk seperti ini bertujuan agar kedudukan atau posisi 

keuangan yang dikehendaki nampak dengan jelas, misalnya modal kerja 

netto atau modal perusahaan. 

Neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu Aktiva, Hutang dan Ekuitas. Disini 

akan dijelaskan secara ringkas ketiga komponen utama neraca  

a. Aktiva 

Menurut IAI (2002; 13), aktiva adalah: 

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”.   

 
Penyajian aktiva dalam neraca disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya 

sebagai berikut: 

1) Aktiva Lancar 

Aktiva lancar adalah kas/bank dan sumber-sumber lain yang dapat 

diharapkan dicairkan menjadi uang kas/bank, dijual atau dipakai habis 

dalam satu tahun dalam siklus kegiatan normal perusahaan jika 

melampaui satu tahun. 

2) Investasi jangka panjang 

Merupakan bentuk penyertaan jangka panjang atau yang dimaksudkan 

untuk mengusai perusahaan lain. 

3) Adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau 

dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi 

perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka 

kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun. Penyusunan aktiva tetap harus dilakukan secara layak 
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berdasarkan taksiran nilai manfaatnya. Aktiva tetap dinyatakan 

sebesar nilai buku, yaitu harga nilai manfaatnya. Aktiva tetap 

dinyatakan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi dengan 

penyusutan. 

4) Aktiva Tidak Berwujud 

Adalah kekayaan perusahaan yang secara phisik tidak tampak, tetapi 

merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang 

termasuk dalam intangible fixed assets ini antara lain meliputi : Hak 

Cipta, Merk Dagang, Biaya Pendirian, Lisensi, Goodwill. 

b.  Kewajiban/Hutang 

Menurut IAI (2002; 13) kewajiban adalah: 

“Kewajiban merupakan hutang perusahaan yang timbul dari 
peristiwa masa lalu, penyesuaiannya diharapkan mengakibatkan 
arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung 
manfaat ekonomi”. 
 
Hutang lainnya dicatat sebesar nilai jatuh temponya yaitu nilai dari 

pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan untuk menyelesaikan 

hutang tersebut. Pengelompokkan hutang sangat penting karena dari 

jumlah komposisi hutang kita dapat mengukur likuiditas perusahaan yaitu 

dengan cara membandingkan hutang lancar yang dimilikinya. 

Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Kewajiban Lancar 

Meliputi hutang yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu 

tahun atau kurang dari satu tahun dengan menggunakan sumber-

sumber yang merupakan aktiva lancar atau dengan menimbulkan 

hutang lancar lainnya. 

2) Kewajiban Jangka Panjang 

Hutang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau 

penyelesaiannya tidak menggunakan sumber-sumber yang merupakan 
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aktiva lancar digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban jangka panjang meliputi; obligasi, hipotik, pinjaman gadai. 

3) Kewajiban lain-lain 

Adalah hutang yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam 

kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang disajikan dalam 

kelompok kewajiban lain-lain. Kewajiban lain-lain meliputi 

pendapatan yang ditangguhkan, uang jaminan jangka panjang yang 

diterima dari langganan, hutang pada direksi atau perusahaan afiliasi. 

4) Hutang yang Disubordinasi 

Merupakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan perjanjian 

subordinasi, dimana pinajaman ini baru dapat dibayar kembali apabila 

perusahaan telah melunasi kewajiban tertentu.   

5) Kewajiban Bersyarat 

Merupakan kewajiban yang memungkinkan timbulnya tergantung 

pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang 

akan datang, dan dengan demikian pada tanggal neraca belum terdapat 

kepastian mengenai ada atau tidaknya kepastian tersebut. 

c.   Ekuitas/Modal 

Menurut IAI (2002: 13), ekuitas adalah: 

“Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban“.  

  
Pada perusahaan yang berbentuk perseroan, ekuitas terdiri dari: 

1) Modal Saham 

Meliputi saham preferent, saham biasa dan perkiraan tambahan modal 

disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari 

sumbangan, dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal 

disetor. 

2) Agio Saham  

Yaitu kelebihan selisih antara nilai jual saham dengan nilai nominal. 
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3) Laba Ditahan 

Merupakan akumulasi hasil usaha periodik dengan 

mempertimbangkan deviden dan korelasi laba rugi tahun lalu. 

 

2.   Ikhtisar Laba rugi 

Merupakan suatu laporan yang mencerminkan suatu kegiatan perusahaan 

untuk suatu periode tertentu dan melaporkan laba atau rugi netto yang merupakan 

hasil operasional atau kegiatan tertentu. 

Pengertian Laba-Rugi menurut S.Munawir (2004;26) adalah sebagai berikut : 

“Laporan Laba Rugi merupakan salah satu laporan yang sistematis 

tentang penghasilan, biaya, rugi laba, yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan selama periode tertentu”. 

 
Laporan laba-rugi menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk: 

1) Menilai keberhasilan operasi perusahaan dan efisiensi manajemen dalam 

mengelola kegiatan operasinya. 

2) Membuat estimasi jumlah di masa yang akan dating, sebagai akibat 

keberhasilan operasi perusahaan. 

3) Menilai profitabilitas dari modal yang ditanamkan oleh pemilik dalam 

perusahaan 

4) Menentukan apakah modal akan ditanam oleh para pemilik dikelola dan 

dilindungi keamanannya dengan baik oleh manajemen di dalam menjalankan 

usahanya.  

Bentuk laporan laba rugi yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk Single Step  

Yaitu bentuk laporan laba rugi yang menggabungkan semua 

penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu 

kelompok, sehingga untuk menghitung laba rugi bersih hanya 

memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total penghasilan dan 

total biaya. 
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2. Bentuk Multiple Step 

Yaitu bentuk laporan laba rugi yang memberikan gambaran yang lebih 

terperinci sehingga terlihat jelas perinciaanya dari pendapatan dan 

biaya. 

 

2.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut S.Munawir (2004:9) laporan keuangan mempunyai beberapa 

keterbatasan yang penting yaitu: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tetap, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

atau niali rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli  

(purchasing power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang 

dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit 

yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan disebabkan kenaikan harga jual 

barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. 

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 

 

2.3    Analisis Laporan Keuangan     

Suatu laporan keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna 

apabila tidak dilakukan suatu analisis terhadapnya. Laporan keuangan baru dapat 

memberikan informasi yang berguna mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu 

perusahaan apabila dipelajari, diperbandingkan dan dianalisis. 
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Sejalan dengan itu S. Munawir (2004;31), menyatakan: 

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 
memperoleh informasi sehubungan dengan posisi dan hasil-hasil yang 
telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan 
tersebut akan berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila data 
tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih dan analisis 
lebih lanjut sehingga diperoleh data yang akan dapat mendukung 
keputusan yang akan diambil”. 
 
Jadi informasi ataupun data yang terdapat dalam laporan keuangan bisa 

berguna apabila dianalisis. Dengan kata lain laporan keuangan suatu perusahaan 

perlu dianalisis karena dengan analisis tersebut akan diperoleh semua jawaban 

yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan dengan hasil-hasil yang 

dicapai oleh perusahaan yang besangkutan. 

 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah 

diperoleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih 

berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabil;a data tersebut 

diperbandingkan untuk dua periode atau lebih serta dianalisis lebih lanjut 

sehingga dapat diperoleh suatu data yang akan mendukung keputusan yang akan 

diambil. 

 Menurut  Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty (2002;52), berdasarkan definisi 

Leopord A.Breinstein analisis laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai 

berikut:  

“Analisis laporan keuangan adalah proses yang penuh pertimbangan 
dalam rangka membantu dan mengevaluasi posisi keuangan dan hasil 
operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan 
utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin 
mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang”. 
 

Menurut S.Munawir (2004:35) pengertian analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

“Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau 
mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan 
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(trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta 
perkembangan perusahaan yang bersangkutan”. 

 

Selain itu, untuk hasil suatu hasil analisis yang memuaskan dan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing pengguna (users), maka sebelum para analis 

melakukan suatu analisis terhadap laporan keuangan, terlebih dahulu mereka 

harus dapat memahami laporan keuangan yang disajikan. 

2.3.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan   

Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk melihat hubungan dari 

berbagai pos-pos didalam suatu laporan keuangan yang merupakan dasar untuk 

dapat menginterprestasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan 

sesuai dengan kebutuhan para pemakai laporan keuangan. 

Menurut SAK (2002;2), “para pemakai laporan keuangan sangat bervariasi 

dan mereka juga membutuhkan informasi yang berbeda-beda pula yang terdiri 

dari : (a) Investor (b) Karyawan (c) Pemberi Pinjaman (d) Pemasok dan (e) 

Pelanggan (f) Pemerintah (g) Masyarakat”. 

Dengan  demikian, untuk para analis yang mempunyai kepentingan 

terhadap perkembangan suatu perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui 

suatu analisis laporan keuangan atas informasi-informasi yang terdapat dalam 

neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan 

dalam berbagai cara seperti laporan arus kas/laporan arus dana dan laporan 

perubahan ekuitas pemilik/pemegang saham.   

     

2.3.3 Jenis-jenis Analisis Laporan Keuangan 

Penafsiran dari analisis laporan keuangan merupakan suatu cara untuk 

menilai keadaan keuangan dan potensi perusahaan. Melalui analisis laporan 

keuangan ditelaah hubungan dan kecenderungan komponen neraca maupun 

komponen laba-rugi   
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Jenis laporan keuangan dipandang dari penganalisis ialah: 

1. Analisis ekstern, analisis ini dilakukan oleh pihak diluar perusahaan, sehingga 

informasi yang diperoleh terbatas hanya pada informasi yang tercantum pada 

laporan keuangan perusahaan. 

2. Analisis intern, analisis ini dilakukan oleh pihak yang berada dalam 

perusahaan sehingga dapat diperoleh informasi yang lengkap. 

 Jenis analisis laporan keuangan dipandang dari cara melakukan analisis 

ialah: 

1. Analisis Statis (analisis vertikal/analisis struktural), melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan satu periode tertentu, dengan membandingkan 

satu pos dengan laporan keuangan satu periode tertentu, dengan 

membandingkan satu pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan 

tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 

pada saat itu saja. Disebut analis statis, karena kesimpulan yang diperoleh 

untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya.  

Disebut analisis vertikal karena membandingkan satu pos dengan total 

kelompok dimana pos itu berada. 

Disebut analisis struktural, karena menganalisis struktur dari suatu kekayaan, 

contohnya struktur permodalan perusahaan. 

2. Analisis dinamis (analisis horizontal/analisis trend), menganalisis dengan cara 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa 

saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. 

Disebut analisis dinamis, karena analisis ini meliputi beberapa periode 

tertentu. 

Disebut analisis horizontal, karena analisis ini meliputi dilakukan dengan cara 

membandingkan angka-angka dari pos-pos tertentu selama beberapa periode 

tertentu secara berturut-turut dari kiri ke kanan pada garis yang sama. 

Disebut analisis trend, karena menganalisis perubahan-perubahan pos yang 

ada pada laporan keuangan selama beberapa periode tertentu secara berturut-

turut. 



 

 

 

24

 

  Sebelum mengadakan analisis terhadap suatu laporan keuangan, 

penganalisis harus memahami laporan keuangan dan aktivitas perusahaan, serta 

latar belakang dari data keuangan, karena itu harus mempelajari dan menelaah 

secara menyeluruh dan kalau perlu penyusunan data keuangan disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan disesuaikan juga dengan tujuan 

analisisnya. 

Dengan mempelajari data keuangan secara menyeluruh, penganalisis akan 

memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut cukup jelas 

menggambarkan semua data keuangan yang relevan dan disusun sesuai prinsip 

akuntansi yang diterima secara umum serta menggunakan metode penelitian yang 

tepat sehingga penganalisis memperoleh laporan keuangan yang dapat 

dibandingkan. 

Setelah penganalisis memahami atau melakukan penyusunan kembali 

laporan keuangan, kemudian dilakukan analisis dan penafsiran dengan 

menggunakan teknik analisis yang tepat sesuai tujuan analisis. 

 

2.3.4 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan dari suatu teknik analisis ialah untuk menyederhanakan data 

sehingga dapat dimengerti. Teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis 

laporan keuangan ialah : 

1. Analisis perbandingan laporan keuangan 

Dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih. 

Bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi, dan melakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap perusahaan tersebut. Dengan melakukan 

perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode akan diketahui sifat 

dan kecenderungan perubahan yang terjadi dalam perusahaan. 

Perbandingan ini ditunjukkan dalam: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah rupiah 

b. Kenaikan dan penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio 

d. Kenaikan dan penurunan dalam prosentase 
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e. Dinyatakan dalam prosentase dari total 

2. Analisis trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan  perusahaan  

Tujuannya untuk mengetahui tendensi/kecenderungan keadaan keuangan 

perusahaan. Untuk menganalisis laporan keuangan yang lebih dari tiga tahun 

digunakan angka indeks, semua data laporan keuangan yang dianalisis 

dihubungkan dengan indeks tersebut yang dinyatakan dalam prosentase. 

Dipergunakan tahun dasar sebagai dasar pengukurannya, biasanya data 

laporan keuangan tahun yang paling awal dianggap sebagai tahun dasar. 

Setiap pos dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai tahun dasar 

indeks 100, sedangkan pos-pos yang sama pada periode yang dianalisis 

dihubungkan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan yang dipilih 

sebagai tahun dasar. Jumlah rupiah setiap pos dalam periode yang dianalisis 

dibagi dengan jumlah rupiah dari pos yang sama dalam laporan keuangan 

tahun dasar.    

3. Laporan dengan prosentase/komponen 

Digunakan untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap total aktivanya. Struktur permodalan dan komposisi pembiayaan 

yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

Untuk memperoleh ukuran yang dapat digunakan sebagai perbandingan, 

maka laporan keuangan disajikan dalam prosentase-prosentase, yaitu 

prosentase dari masing-masing pos pasiva terhadap total pasivanya dan pos 

laba rugi terhadap total penjualan netto. Dengan memahami laporan dalam 

prosentase yang menunjukkan prosentase dari total aktiva yang telah 

diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva, dan membandingkan 

terhadap rata-rata perusahaan yang sejenis akan diketahui apakah investasi 

dalam suatu aktiva telah melebihi batas-batas yang umum (over invesment) 

atau masih terlalu kecil (under invesment). 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Adalah untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja, 

sebab-sebab perubahan modal kerja dalam periode tertentu. 
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Analisis ini penting bagi penganalisis intern dan ekstern, karena modal kerja 

ini sangat erat hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-hari dan 

menunjukkantingkat keamanan (mergin of safety). Dengan analisis sumber 

dan penggunaan modal kerja dapat diketahui bagaimana perusahaan 

mengelola dana yang dimilikinya, dan untuk mengetahui perubahan unsur-

unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja dimulai dari penyusunan neraca yang disusun atas 

dasar dua neraca pada saat yang berbeda, sehingga dapat diketahui perubahan 

yang terjadi pada masing-masing pos neraca. Berdasarkan laporan neraca, 

disusun laporan sumber dan penggunaan dana. 

5. Analisis sumber dan Penggunaan kas 

Untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas dan mengetahui 

sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

Sumber dan penggunaan kas menunjukkan perubahan kas selama satu periode 

dan menerangkan sebab terjadinya perubahan kas tersebut selama satu 

periode dan menerangkan sebab terjadinya perubahan kas tersebut dengan 

menunjukkan sumber-sumber kas dan penggunaannya. 

Analisis terhadap sumber dan penggunaan kas dapat digunakan untuk 

memperkirakan kebutuhan kas atau arus kas dimasa yang akan dating. Bagi 

bank berdasarkan analisis ini dapat menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar bunga atau mengembalikan pinjamannya.   

S. Munawir (2004;161), menyatakan bahwa: 

”Bagi eksternal analisis, penyusunan laporan sumber dan penggunaan 
kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam 
laporan keuangan yang diperbandingkan antara dua waktu atau akhir 
periode serta informasi-informasi yang lain yang mendukung perubahan 
tersebut”. 
 

6. Analisis rasio 

Dipakai untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca 

maupun ikhtisar laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan 

tersebut. Rasio menggambarkan suatu hubungan matematis antara suatu 

jumlah lain, penggunaan alat analisis berupa rasio dapat menjelaskan baik dan 
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buruk posisi keuangan perusahaan terutama bila angka rasio ini dibandingkan 

dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar. 

Karena di Indonesia belum ada standar rasio yang ditetapkan, maka 

penganalissi dapat membuat standar rasio. Munawir (2004;66-67), 

menyebutkan langkah-langkah untuk membuat standar rasio sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan laporan keuangan dari perusahaan yang dapt 
diperbandingkan (homogen dalam operasi dan data yang seragam 
dalam arti keseragaman kebijakan keuangan, penilaian aktiva, dan 
metode depresiasi, serta menggambarkan atau mewakili kelompok 
yang homogen dalam aktivitasnya maupun jenis perusahaannya) 
dalam industri. 

2. Menghitung angka rasio yang dipilih untuk tiap-tiap perusahaan 
dalam industri. 

3. Menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai yang 
terendah dan menghapuskan rasio extreme (terlalu tinggi atau teralu 
rendah). 

4. Menghitung rata-rata hitungannya atau menentukan meannya”. 
 

7.    Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis)  

Dipakai untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari satu periode ke periode lainnya atau perbandingan laba kotor satu 

periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. 

8.    Analisa Break Even 

       Dipakai untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh 

perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugiaan tetapi juga tidak 

untung. Dengan analisa break even ini akan diketahui berbagai tingkat 

keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.   

 

2.3.5  Klasifikasi Rasio 

Rasio menggambarkan suatu hubungan antara satu jumlah dengan jumlah 

yang lain. Dengan menggunakan analysis rasio ini akan dapat memberikan 

gambaran kepada penganalysis tentang posisi keuangan suatu negara 

Penggolongannya rasio yang baik ialah disesuaikan dengan tujuan analisis 

untuk menganalisis laporan keuangan, maka rasio-rasio tersebut dapat 

diklasifikasikan: 
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1. Rasio Likuiditas 

Ialah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, terdiri dari 

rasio: 

a) Current Rasio 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

            Total current ratio 
= X   100% 
           Total current liability 
 

b) Cash Ratio 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera 

harus dipenuhi dengan yang tersedia dalam perusahaan dan surat berharga 

yang dapat diuangkan        

            Cash+  marketable securities 
=                X   100% 
                Total current liability 

 

c) Quick Ratio (Acid Test Ratio) 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang 

segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid (quick assets) 

           Total current assets - Inventory 
=                X   100% 
                Total current liability 

 

d) Working Capital to Total Assets Ratio 

Merupakan likuiditas dari total aktiva dan posisi modal harga (netto) 

            Total current assets – Total current liabilites 
=                                         X   100% 
                           Total current liability 
 

2. Ratio Leverage 

Ialah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, terdiri dari rasio: 
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a) Total Debt to Equity Ratio  

Menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutang. 

                   Total debt 
= X   100% 
               Owner’s equity 
 

b) Total Debt to Total Assets 

Menunjukkan bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan 

hutang, atau merupakan bagian dari aktiva yang digunakan untuk 

menjamin hutang. 

                   Total debt 
= X   100% 
                 Total assets 
 

c) Long term Debt To Equity Ratio 

Menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang disajikan 

jaminan untuk hutang jangka panjang. 

             Long Term debt 
= X   100% 
             Owner’s Equity 
 

d) Debt Service Coverage 

Menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi bunga dan pokok 

pinjaman yang telah jatuh tempo, dengan menggunakan laba setelah 

pajak. 

                 Earning before interestand tax (EBIT) 
=                                         X   100% 
             Interest expense x   cicilan 
                                         Interest tax 
 

e) Tangible Asset Debt Coverage 

Menunjukkan besarnya aktiva tetap tangible yang digunakn untuk 

menjamin hutang jangka panjang setiap rupiahnya. 
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          Total assets - intangibles  - Total current debt 
=                                         X   100% 
                                   Long term debt 

 

f) Time Interest Earned Ratio 

Menunjukkan besarnya keuntungan untuk membayar bunga hutang 

jangka panjang. 

                 Earning before interestand tax (EBIT) 
=                                         X   100% 
                          Long term debt interest 

 

3. Ratio Activities 

Yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

dalam mengelola sumber-sumber dana, terdiri dari rasio: 

a) Total Asset Turnover 

Menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan harta, 

pada periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk 

menghasilkan revenue.     

                  Net sale 
=  
               Total Assets 
 

b) Receivable Turnover 

Merupakan kemampuan dana yang tertanam pada piutang berputar dalam 

periode tertentu.   

           Net sales on credit 
=  
          Average receivable 
 

c) Average Collection Turnover 

Jumlah periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. 

            Average receivable  
=  
          Net sales on credit 
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d) Inventory Turnover 

Merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam inventory beputar 

pada suatu periode tertentu, atau likiuiditas dari inventory dan 

kecenderungan adanya overstock. 

           Cost of goods sold 
=  
          Average inventory 
 

e) Working Capital Turnover 

Merupakan kemampuan modal kerja (netto) berputar dalam suatu periode 

tertentu atau petunjuk dari siklus kas perusahaan. 

                 Net sales 
=  
          Working Capital 
 

f) Manufacturing Expense Control (MEC) 

Menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya operasional. 

           Sales manufacturing expense 
=                X   100% 
                        Net sales 
 

g) Administrative Expense Control (AEC) 

Menggambarkan efisiensi perusahaan khususnya dalam pengelolaan 

administrasi. 

               Administrative expense 
=                X   100% 
                        Net sales 

 
4. Profitability Ratio 

Ialah rasio yang menunjukkan hasil akhir kebijaksanaan dan keputusan, 

terdiri dari rasio: 

a) Gross Profit Margin 

Menunjukkan laba bruto setiap rupiah penjualan  

               Gross profit on sales 
=                X   100% 
                        Net sales 
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b) Operation Income Ratio 

Merupakan laba operasi sebelum bunga dan pajak (net operating income) 

yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. 

         Earning before Interest and tax 
=                X   100% 
                        Net sales 

 

c) Operating Ratio 

Merupakan biaya operasi setiap rupiah penjualan 

      Cost of goods sold  + General administrative expense  
=                                                X   100% 
                                      Net sales 
 

d) Net Profit Margin (Sales Margin) 

Menunjukkan keuntungan netto setiap rupiah penjualan  

               Earning after tax   
=    X   100% 
                        Net sales 

 
e) Return on Invesment (ROI) 

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan. 

               Earning after tax   
=    X   100% 
                      Net assets 

 

f) Return on Equity (ROE 

Merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keunutngan netto. 

               Earning after tax   
=    X   100% 
                Owner’s Equity 
 

g) Return on Sales 

Digunakan untuk mengetahui sensitivitas perusahaan terhadap perubahan 

harga jual pada tingkat ongkos dan biaya lain tetap. 
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               Earning after tax   
=    X   100% 
                Owner’s Equity 
 

h) Return on Average Total Assets 

Digunakan untuk memilih investasi dalam proyek yang akan dibiayai 

dengan penyertaan oleh calon nasabah. 

                                   Earning after tax 
=                                         X   100% 
              Total assets – Accumulation depreciation 

 

Metode dan teknik analisis yang digunakan kesemuanya itu adalah 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis 

laporan keuangan dan setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu 

sebagai dasar pengambial keputusan bagi pihak yang membutuhkan. 

 

2.4    Efektivitas 

2.4.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut Arens dan Loebbecke (2000;798) menyebutkan: 

“Efectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 
effecincy refers to the resources used to achieve these objective”.   
 

Dan menurut Komaruddin (1994;269) efektivitas adalah: 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 
keberhasilan ( atau kegagalan ) kegiatan manajemen dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tercapainya tujuan 
manajemen ( dalam arti manajemen yang efektif ) tidak selamanya 
disertai efisiensi maksimum, dengan perkataan lain, manajemen yang 
efektif tidak selalu disertai manajemen yang efisien. Tercapainya 
tujuan mungkin hanya dapat dilakukan dengan pemborosan. Karena 
itu keberhasilan manajemen tidak boleh hanya diukur oleh efektivitas 
tapi diukur pula oleh efisiensi”. 
 
Jadi dapat disimpulakan bahwa efektivitas adalah pencapian sasaran yang 

berkaitan denga tujuan yang telah ditetapkan. 
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Penilaian tentang efektivitas adalah meliputi penyidikan apakah hasil atau 

manfaat yang dicapai dari program atau aktivitas yang ditetapkan telah 

dilaksanakan secara efektif.  

 

2.4.2 Kriteria Efektivitas   

Kriteria dapat diartikan sebagai tolok ukur atau bahan perbandingan. 

Dengan adanya kriteria manajemen dapat menetapkan apakah suatu kondisi 

dikatakan menyimpang atau tidak. Dan apabila ada penyimpangan maka harus 

ditentukan apakah penyimpangan itu positif atau negatif. 

Ada beberapa sumber yang dapat dipakai oleh analisis dalam 

mengembangkan kriteria: 

a. Kinerja masa lalu ( Historical Performance ) 

Kriteria ini didasarkan pada hasil-hasil actual dari pelaksanaan operasi 

perusahaan. Kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah pelaksanaan 

menjadi lebih baik atau lebih buruk melalui perbandingan. Keuntungan 

dari kriteria ini mudah diperoleh.  

b. Perbandingan dengan perusahaan sejenis ( Comparable Performance ) 

Sama seperti penentuan kriteria pertama yaitu melalui perbandingan, 

namun pada kriteria ini yang digunakan sebagai pembanding adalah  

perusahaan sejenis. Keuntungan dari kriteria ini adalah bersifat obyektif, 

memungkinkan unutk membandingkan hasil periode yang sama dengan 

kondisi dan teknologi yang sama. Kelemahan dari kriteria ini adalah 

seberapa jauh kesamaan perusahaan yang melakukan analisis dan 

bagaiman memperoleh informasi  yang dibutuhkan serta bagaimana 

keandalannya.    

c. Standar-standar yang terukur ( Engineered Standard ) 

 

 2.5   Perkreditan 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan perkataan yang asing bagi 

masyrakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarkat dikota-kota 

besar, tetapi sampai di desa-desapun kata kredit sudah sangat populer.    
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Istilah kredit berasal dari kata yunani (credere) yang berarti kepercayaan 

(truth). Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Seorang atau suatu 

badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit 

(debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang 

telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa. 

Dengan demikian prestasi dan kontra prestasi dapat berbentuk sebagai 

berikut: 

1. Barang terhadap barang 

2. Barang terhadap uang 

3. Barang terhadap jasa 

4. Jasa terhadap jasa 

5. Jasa terhadap uang 

6. Jasa terhadap barang 

7. Uang terhadap uang 

8. Uang terhadap jasa 

9. Uang terhadap barang 

2.5.1 Pengertian Kredit 

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi 

diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.  

Raymond P Kent (1999;13), menyatakan bahwa:  

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran aau kewajiban 

untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu 

yang akian datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. 

Pengertian kredit yang menjadi dasar perkreditan di Indonesia tercantum 

dalam Undang-undang pokok perbankan No. 10 (1998;4), sebagai berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 

dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. 
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Dari pengertian kredit di atas terdapat suatu prestasi berupa penyerahan 

uang atau dapat juga berupa barang, prestasi inilah yang menjadi tagihan pihak 

pemberi pinjaman.  

 

2.5.2 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit Perbankan dalam kehidupan ekonomi menurut Kasmir 

(2003;107) adalah : 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika 

uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna unutk 

menghasilkan barang atau jasa 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 satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tanbahan 

uang dari daerah lainnya. 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang. 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk 

mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau 

bermanfaat. 

4. Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan 

jumlah barang yang beredar. Kredit untuk peredaran barang biasanya untuk 

perdagangan atau kredit ekspor impor.  

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang 
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yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor 

barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan divisa 

negara.  

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha 

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, 

apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan 

memperoleh kredit nasabah bergairah untuk daoat memperbesar atau 

memperluas usahanya. 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk 

membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, 

sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.   

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian 

kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, 

sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia. 

  

2.5.3  Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta 

kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-

benar terwujud sehingga kredit yang diberikan sesuai sasaran dan terjamin 

pemberian kredit tersebut tepat waktu sesuai perjanjian. 

Karena penghasilan bunga dari kedit-kredit yang diberikan merupakan 

tulang punggung dari pendapatan bank, serta untuk terjaminnya kelancaran 

pengembalian pokok, maka sudah sewajarnya apabila pembeian kredit tersebut 

memerlukan perhitungan-perhitungan yang teliti sesuai prinsip-prinsip pemberian 

kredit.    

Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Lembaga Pengembangan 

Perbankan Nasional dapat digolongkan menurut formula 5C, 7P dan 3R adapun 
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penjelasan untuk analisis dengan 5C S. Munawir (2004;235-236) menurut adalah 

sebagai berikut: 

1. Character 

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu 

adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak 

ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai 

rasa tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, 

kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. 

2. Capacity 

Yang dimaksud capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur 

mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha 

yang akan atau sedang dilakukannya. Jadi jelaslah bahwa penilaian capacity 

dialakukan untuk menilai sampai sejauh mana hasil yang diperoleh calon 

debitur dalam mengelola perusahaannya untuk melunasi hutang-hutangnya 

pada waktunya.  

3. Capital 

Yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal 

ini kelihatan kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai 

penyedia dana. Namun demikain halnya dalam kaitan bisnis yang murni, 

semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan 

secara rasional hal ini tentu tidaklah mengherankan, sebab seorang debitur 

yang telah menanamkan dannanya dalam proposisi yang besar dibandingkan 

dengan kredit yang diperolehnya dari bank akan melakukan usahanya dengan 

penuh kesungguhan. Kemampuan modal sendiri ini akan merupakan benteng 

yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar, misalnya dalam 

situasi pasar modal dengan tingkat suku bunga yang tinggi.     

4. Collateral 

Yang dimaksud dengan collateral ini yaitu barang-barang jaminan yang 

diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang 

diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha 
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yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana 

debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. 

Jaminan juga dapat dipakai sebagai alat pengaman dalam menghadapi 

kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang saat 

kredit tersebut dilunasi. 

5. Condition of Economy 

Yang dimaksud codition of economy yaitu situasi dan kondisi politik, 

ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang 

kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari 

perusahaan untuk memperoleh kredit.Codotion of economy  sanagt penting 

untuk diketahui apabila kredit tersebut diberikan unutk perusahaan-

perusahaan di luar negeri. 

Penilaian dengan prinsip 7P menurut Kasmir (2003;119-120) adalah 

sebagai berikut: 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari 

maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku 

dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party 

Yaitu mengklarifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan 

tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah 

dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang 

berbeda daari bank. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, 

konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.  
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4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan 

atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini 

penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki 

prospek, bukan hanya bank yang rugi tapi nasabah.  

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikkan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin 

banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika 

salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi dari sektor lainnya.   

6. Profability 

Untuk menganalisis bagaimana perusahaan mencari laba. Profability diukur 

dari periode ke periode apakah akan tetap saama atau akan semakin 

meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau 

jaminan asuransi. 

 Sedangkan penilaian prinsip 3R menurut Hadiwidjaja dan Rivai 

Wirasasmita (2000;39) adalah sebagai berikut: 

1. Return/Returning (Hasil yang dicapai) 

Hasil yang diperkirakan (diestimasikan ) dapat dicapai untuk pengusaha calon 

debitur, diukur oleh analis akan mencukupi untuk mengembalikan  kredit 

beserta bunganya.  

2. Repayment (Pembayaran kembali) 

Pembayaran kembali oleh debitur harus sudah dapat diramalkan oleh analis. 

Hal ini ada hubungannya dengan rencana penetapan jadwal pengembalian 

kreditnya.  

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung resiko) 

Hal ini sangat memerlukan sorotan analisi. Pengendalian analis, dikaitkan 

dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, apakah ia akan 
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mampu menutupi seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang 

tidak diperkirakan semula. Untuk menutupinya akan nampak suatu 

kemudahan untuk kemudian hari, bila ada: 

- Jaminan, dan/atau 

- Asuransi  

2.5.4 Kredit Investasi 

Salah satu jenis kredit yang diberikan bank adalah kredit investasi. 

Mengenai pengertian kredit Investasi akan dikemukakan sebagai berikut: 

Menurut Kasmir (2000;76) pengertian kredit investasi adalah: 

“Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk 
keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru 
dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih 
lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama 
suatu perusahaan”. 
 
Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan (2000;214) pengertian kredit 

investasi adalah: 

“Kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan 

penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha 

ataupun mendirikan suatu proyek baru”. 

 

Ciri-ciri kredit investasi: 

a. Diperlukan untuk penanaman modal 

b. Mempunyai penanaman modal yang terarah dan matang 

c. Waktu penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang 

Sehubungan dengan cirri-ciri di atas, maka pada umumnya jumlah uang 

dalam  kredit investasi relatif besar dan jangka waktunya lama. Hal ini akan 

menyangkut resiko atas pemberian kredit, maka bank harus memperlihatkan 

prinsip-prinsip dalam pemberian kredit.    
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 2.6  Hubungan Analisis Laporan Keuangan  Dalam Menunjang Efektivitas 

Pemberian Kredit Investasi 

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan landasan yang penting dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, terutama dalam keputusan pemberian kredit. 

Dalam setiap pengambilan keputusan, baik pihak kreditur maupun manajemen 

ataupun pihak pemilik perusahaan senantiasa dituntut untuk mempertimbangkan 

aspek likuiditas, rentabilitas perusahaan yang bersangkutan, dan kondisi 

keuangan perusahaan itu hanya dapat dilihat dari laporan keuangan, yang 

meliputi neraca serta laba rugi. 

Selain itu juga laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban pihak 

manajemen yang selanjutnya merupakan sumber informasi bagi pihak pemilik, 

karyawan, pemerintah maupun pihak kreditur (bank). Dari uraian diatas tampak 

jelas sekali manfaat laporan keuangn dalam mengambil keputusan kredit. Selain 

itu dengan analisi laporan keuangan maka resiko kredit macet apat dikendalikan 

perusahaan.     


