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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Peranan dan Analisis 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2001;854 ), pengertian peranan 

yaitu : 

“Peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu 

peristiwa”. 

Menurut Komarudin (1994;768) dalam bukunya “Ensiklopedia Manajemen”, 

peranan dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 
manajemen. 

2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 
 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:189) pengertian analisis sebagai 

berikut : 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil”. 

 Jadi menurut penulis pengertian peranan yang berkenaan dengan judul 

skripsi ini yaitu pola pikir yang diharapkan dapat menyertai suatu status dan 

fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada 

padanya. 

 

2.2 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 
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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 UU No. 10 

tahun 1998 tentang perbankan (2004;139) 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”. 

 
2.2.1 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. 

Berdasarkan 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.   
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Berdasarkan UU di atas maka penulis mencoba menyimpulkan fungsi dan 

tujuan bank dapat dikelompokan menjadi empat, yaitu : 

a. Bank dilihat sebagai penerima 

Yaitu bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat, 

pengertian ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi 

perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga. 

b. Bank dapat dilihat sebagai pemberi kredit 

Yaitu bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. 

c. Bank sebagai perantara 

Yaitu bank sebagai mediator dalam perkreditan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam lalu lintas pengiriman uang atau 

transfer, inkaso, dll. 

d. Bank untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

Yaitu dengan menyalurkan dananya bank dapat membantu masyarakat 

yang kekurangan dana, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat dapat 

meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian taraf hidup masyarakat 

tersebut lebih baik dari sebelumnya. 

 

2.2.2 Jenis Bank 

Menurut H.Maluyu S. P. Hasibuan (2001;30) definisi Bank Sentral yaitu : 

“Bank sentral adalah Bank Indonesia yang dimiliki oleh negara dan 
merupakan badan hukum yaitu (a) bank yang mengatur, menjaga, dan 
memelihara kestabilan nilai rupiah; (b) mendorong kelancaran 
produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna 
meningkatkan taraf hidup rakyat”. 
 
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 melaksanakan 

kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada 

kegiatan tertentu. 
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2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan harta 

dalam bentuk deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang disamakan 

dengan itu.  

Adapun kriteria pendirian Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan oleh : 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Badan hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga 

Negara Indonesia; 

3. Pemerintah daerah; atau 

4. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksudkan dalam angka (1), (2) 

dan (3). 

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/ DIR tanggal 

12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dikatakan bahwa modal 

disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sekurang-

kurangnya sebesar : 

1. Dua miliar rupiah untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di 

DKI Jakarta, dan kabupaten/kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi 

dan Karawang. 

2. Satu miliar rupiah untuk Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan 

diwilayah ibukota provinsi di luar wilayah yang disebut dalam huruf 

(a). 

3. Lima ratus juta rupiah oleh Bank Perkreditan Rakyat yang didrikan 

diluar wilayah yang disebut dalam huruf (a) dan (b). 

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. 

 

2.3   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 
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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. 

 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Dalam PSAK No.1 tahun 2004 dinyatakan bahwa: Laporan keuangan 

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

catatan atas laporan keuangan.   

Menurut  Sofyan Syafri Harahap (2002:105) dalam bukunya “Analisis 

Kritis atas  Laporan Keuangan” mengungkapkan tentang laporan keuangan 

adalah : 

“Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atas jangka waktu 

tertentu”. 

 
2.3.2 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 dalan PSAK (2004;12), tujuan dari laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Serta menunjukkan 
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 
suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan 
yang meliputi: 
a) Aktiva 
b) Kewajiban 
c) Ekuitas 
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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. Pemakai Internal 

� 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.  

� 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.  

2. Pemakai Eksternal 

� Pemberi Pinjaman (kreditur) , pemberi pinjaman tertarik pada informasi 

keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah 

pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

� 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. 
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� Investor, penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan 

dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang 

mereka lakukan. 

� Pemasok, pemasok usaha lainnya akan tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

� Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung perusahaan. 

� Masyarakat, perusahaan dapat mempengaruhi anggota masyarakat dalam 

berbagai cara. 

 

2.3.3 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 Munawir (2000;13) mengenai neraca adalah sebagai berikut : 

“Neraca adalah laporan yang 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 

menurut Munawir adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk perkiraan  Skontro (account form), dimana semua aktiva terletak 

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

(kredit). 
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Gambar 2.1  

Neraca yang berbentuk rekening ( Skontro) 

 
PT INDIRASARI 

Neraca 
31 Desember 2005 

 
AKTIVA  

AKTIVA LANCAR 

Kas………………………………xxx 

Surat-surat berharga  ……………xxx 

Piutang wesel……………………xxx 

Piutang dagang  …………………xxx 

Persediaan barang dagang……….xxx 

Penghasilan yang masih harus  

     Diterima   ……………………xxx 

Persekot biaya …………………..xxx 

     Jumlah aktiva lancar …………………xxx 

INVESTASI 

Saham PT ABC   ………………………..xxx 

AKTIVA TETAP 

Tanah   ………………………….xxx 

Bangunan …………………xxx 

Akumulasi penyusutan.……xxx         

                                                        xxx     

Mesin-mesin………………xxx 

Akumulasi penyusutan……xxx 

                                                        xxx 

Inventaris kantor …………xxx    

Akumulasi penyusutan……xxx 

                                                         xxx 

     Jumlah aktiva tetap …………………..xxx 

INTANGIBLE 

Goodwiil…………………………xxx  

Patent ……………………………xxx 

                                                                   xxx 

Beban yang ditangguhkan ………………xxx  

 

AKTIVA LAIN-LAIN 

Piutang jangka panjang…………..xxx 

Bangunan dalam pendirian……….xxx 

     Jumlah aktiva lain-lain………………xxx 

Total aktiva                                               xxx 

PASSIVA 

HUTANG LANCAR 

Hutang dagang ………………xxx 

Wesel bayar ……………….…xxx 

Biaya yang masih harus      

     Dibayar……………………xxx 

Hutang pajak pendapatan ……xxx 

Pajak buruh yang belum  

     Disetor…………………….xxx 

penerimaan dimuka ………….xxx 

     jumlah hutang lancar…………………xxx 

 

HUTANG JANGKA PANJANG 

Hutang hipotik…………………xxx 

Hutang obligasi………………...xxx 

     Jumlah hutang .………………………xxx 

 

MODAL 

Modal saham ………………….xxx 

Laba yang ditahan …………….xxx 

Cadangan pelunasan obligasi …xxx  

                                                                   xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total passiva                                             xxx 

Sumber : buku Analisis Laporan Keuangan (Munawir S.) 
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b. Bentuk laporan vertikal (report form), dimana semua aktiva terletak 

disebelah atas sedangkan hutang dan modal terletak di bawahnya. 

Gambar 2.2  
Neraca yang berbentuk vertikal (Report Form) 

 
PT INDIRASARI 

Neraca 
31 Desember 2005 

 
AKTIVA  

AKTIVA LANCAR 

Kas……………………………….xxx 

Surat-surat berharga……………...xxx 

Piutang wesel…………………….xxx 

Piutang dagang…………………...xxx  

Persediaan barang dagangan……..xxx 

Penghasilan yang masih harus  

     Diterima………………………xxx 

Persekot biaya……………………xxx + 

     Jumlah aktiva lancar…………………xxx 

INVESTASI 

Saham PT ABC…………………………xxx 

AKTIVA TETAP 

Tanah …………………………….xxx 

Bangunan…………………..xxx 

Akumulasi penyusutan…….xxx  -       

                                                        xxx     

Mesin-mesin………………xxx 

Akumulasi penyusutan……xxx- 

                                                        xxx 

Inventaris kantor …………xxx    

Akumulasi penyusutan……xxx - 

                                                        xxx + 

     Jumlah aktiva tetap …………………xxx 

INTANGIBLE 

Goodwiil…………………………xxx  

Patent…………………………….xxx+ 

                                                                 xxx 

Beban yang ditangguhkan ……………..xxx  

AKTIVA LAIN-LAIN 

Piutang jangka panjang………….xxx 

Bangunan dalam pendirian………xxx + 

     Jumlah aktiva lain-lain………………xxx 

Total aktiva……………………………..xxx 

PASSIVA 

HUTANG LANCAR 

Hutang dagang…………………xxx 

Wesel bayar……………………xxx 

Biaya yang masih harus      

     Dibayar……………………..xxx 

Hutang pajak pendapatan……...xxx 

Pajak buruh yang belum  

     Disetor……………………...xxx 

penerimaan dimuka……………xxx + 

     jumlah hutang lancar………………..xxx 

HUTANG JANGKA PANJANG 

Hutang hipotik…………………xxx 

Hutang obligasi………………...xxx + 

     Jumlah hutang……………………....xxx 

MODAL 

Modal saham…………………...xxx 

Laba yang ditahan……………...xxx 

Cadangan pelunasan obligasi…..xxx + 

                                                                xxx 

Total passiva…………………………...xxx 

                               Sumber : Buku Analisis Laporan Keuangan (Munawir S.) 
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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. 

Gambar 2.3  

Bentuk neraca yang disesuaikan 

 

PT INDIRASARI 
Neraca 

31 Desember 2005 
 

Aktiva lancar ………………………….xxx 

Hutang jangka pendek.………………..xxx 

        Modal kerja netto………………...xxx - 

Investasi……………………………….xxx 

Aktiva tetap tangible…………………..xxx 

Aktiva tetap intangible………………...xxx 

Aktiva lain-lain………………………..xxx + 

                                                               xxx 

Hutang jangka panjang………………..xxx - 

        Modal…………………………….xxx 

  Sumber : buku Analisis Laporan Keuangan (Munawir S.) 

 

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

akan dijelaskan secara ringkas ketiga komponen utama neraca : 

a. Aktiva 

Menurut PSAK (2004;49), aktiva adalah: 

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”.   

 

 

 
 



Bab II Tinjauan Pustaka 

 

 

20

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. Aktiva Tetap 

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 

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. 

3. Aktiva Tidak Berwujud 

Adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak tampak, tetapi 

merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. 

b.  Kewajiban/Hutang 

Menurut PSAK (2004;49) kewajiban adalah: 

“Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul 
dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya 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.  
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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 

aktiva lancar digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang. 

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

c.   Ekuitas/Modal 

Menurut PSAK (2004;49), ekuitas adalah: 

“Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah 

dikurangi semua kewajiban“.  

Sedangkan menurut Kieso (1995;293), ekuitas adalah : 

“Ekuitas menunjukan (1) jumlah kontribusi dari para  pemegang 

saham dan (2) bagian yang dihasilkan dan yang ditahan oleh 

perusahaan”. 

Karena kata ekuitas itu sering ditafsirkan berbeda oleh para 

pemakainya, maka dalam keuangan Perusahaan perseorangan modal biasanya 

menunjukan total aktiva dari perusahaan. Sedangkan dalam keuangan PT 

modal adalah bagian dari ekuitas pemegang saham yang disyaratkan menurut 

anggaran dasar untuk ditahan dalam perusahaan sebagai perlindungan bagi 

kreditor. 

 
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. 
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Pengertian Laba-Rugi menurut Munawir (2000:26) adalah sebagai berikut : 

“Laporan Laba Rugi merupakan suatu 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) Membuat estimasi jumlah di masa yang akan datang, sebagai akibat 

keberhasilan operasi perusahaan. 

2) Menilai profitabilitas dari modal yang ditanamkan oleh pemilik dalam 

perusahaan 

3) 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. 

2. Bentuk Multiple Step 

Yaitu bentuk laporan laba rugi yang memberikan gambaran yang lebih 

terperinci sehingga terlihat jelas perincianya dari pendapatan dan 

biaya. 

 

3.   Penghasilan / Pendapatan 

 Menurut PSAK (2004;74), penghasilan adalah: 
 “Penghasilan atau income meliputi baik pendapatan (revenue) maupun 

keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas 
perusahaan biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti 
penjualan penghasilan jasa (fees ), bunga, dividen, royalti dan sewa”. 

Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan 

mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.  
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4.  Harga Pokok Penjualan 

Kegiatan perusahaan dagang adalah menjual barang-barang yang sebelumnya 

dibeli terlebuh dahulu. Menurut Soemarso S.R harga pokok penjualan, yaitu 

“Nilai beli yang dikeluarkan untuk barang dijual di catat sebagai Harga 
Pokok Penjualan, yang dihitung sebagai berikut : 
 

Persediaan barang dagang awal 
+ 

Pembelian bersih selama periode 
- 

Persedian barang dagang akhir periode 
= 

Harga Pokok Penjualan”. 
 

5. Beban 

Menurut PSAK (2004;78), beban adalah : 

“Beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa”. 

 

Berdasarkan penggunaannya, beban biasanya dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu : 

1. Selling expense 

Yaitu beban/pengeluaran yang digunakan untuk membiayai keperluan 

pemasaran dari produk yang perusahaan produksi. Seperti biaya 

promosi. 

2. Administrative and General expense 

Yaitu beban/pengeluaran yang digunakan untuk membiayai keperluan 

internal  perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. 

 

2.3.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2000;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. 
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2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan 

standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3. 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. 

 

2.4    Analisis Kemampuan Debitur 

  Sebelum mengadakan analisis terhadap suatu laporan keuangan debitur, 

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 terhadap kemampuan debitur  

yang tepat sesuai tujuan analisis. 

 

2.4.1 Pengertian Analisis Kemampuan Debitur yang Diukur dengan Rasio 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:189) pengertian analisis sebagai 

berikut : 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 
menjadi berbagai unit terkecil. 
Sedangkan Laporan Keuangan adalah Neraca, Laba/Rugi, dan Arus 
kas (Dana)”. 
 

 Maka apabila Sofyan Syafri Harahap menggabungkan kedua pengertian 

diatas, analisis laporan keuangan tersebut berarti : 
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“Menguraikan pos-pos Laporan Keuangan menjadi unit informasi 
lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau 
satu yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik 
antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif  dengan tujuan 
untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 
dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 
 
Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun1992 

tentang perbankan pasal 1, nasabah debitur yaitu : 

“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit 
atau pembiayaan berdasarkan prinsif syariah atau yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 
nasabah yang bersangkutan”. 

 

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

kebutuhan masing-masing pengguna (user), maka sebelum para analis melakukan 

suatu analisis terhadap laporan keuangan debitur, terlebih dahulu mereka harus 

dapat memahami laporan keuangan yang disajikan. 

 Adapun rasio yang digunakan untuk menganalisis kemampuan debitur 

adalah sebagai berikut : 

� Rasio Likuiditas 

� Rasio Solvabilitas 

� Ratio Rentabilitas 

 

2.4.2  Tujuan Analisis Kemampuan Debitur 

Tujuan dari analisis kemampuan debitur adalah untuk melihat hubungan dari 

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

dapat menginterprestasikan kondisi keuangan debitur sejauh mana debitur dapat 

memenuhi semua kewajibannya. Yang dapat dinilai dengan analisis 5C, 7P, dan 

3R yaitu : 

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut : 

1. Character 

2. Capacity / Capability 

3. Capital 

4. Condition 
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5. Collateral 

 Selanjutnya penilaian dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian 

sebagai berikut : 

1. Personality 

2. Party 

3. Purpose 

4. Prospect 

5. Payment 

6. Profitability 

7. protection 

Penilaian prinsip 3R menurut adalah sebagai berikut: 

1. Return/Returning (Hasil yang dicapai) 

2. Repayment (Pembayaran kembali) 

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung resiko) 

 

2.4.3 Teknik Analisis Kemampuan Debitur 

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 

2. Analisis trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan  perusahaan  

3. Laporan dengan prosentase/komponen 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

5. Analisis sumber dan Penggunaan kas 

6. Analisis rasio 

7.    Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis)  

8.    Analisa Break Even 
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2.4.4  Klasifikasi Rasio  

Rasio menggambarkan suatu hubungan antara satu jumlah dengan jumlah 

yang lain. Dengan menggunakan analisis rasio ini akan dapat memberikan 

gambaran kepada penganalisis tentang posisi keuangan suatu negara. 

Penggolongannya rasio yang baik ialah disesuaikan dengan tujuan analisis 

untuk menganalisis laporan keuangan, maka rasio-rasio tersebut dapat 

diklasifikasikan: 

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. 

 

 

 

b) Cash Ratio 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera 

harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan surat 

berharga yang dapat diuangkan.    

     

 

 

 

c) Quick Ratio (Acid Test Ratio) 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang 

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

 

  

 

 

%100
sec

x
sliabilitiecurrentTotal

uritiesmarketableCash+=  

%100x
sliabilitiecurrentTotal

assetscurrentTotal=  

%100x
sliabilitiecurrentTotal

inventoryassetscurrentTotal −=  
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2. Ratio Leverage ( RatioSolvabilitas ) 

Merupakan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan 

pinjaman. 

a) Total Debt to Equity Ratio  

Menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutang. 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

c) Debt Service Coverage 

Menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi bunga dan pokok 

pinjaman yang telah jatuh tempo, dengan menggunakan laba setelah pajak. 

 

 

 

 

3. Ratio Activity 

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.     

%100x
equityTotal

debtTotal=  

%100x
assetsTotal

debtTotal=  

timex

tax

cicilan
xenseInterest

EBIT

)1(
exp

−

=  
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b) Receivable Turnover 

Merupakan kemampuan dana yang tertanam pada piutang berputar dalam 

periode tertentu.   

 

 

 

c) Receivable  Collection period 

Jumlah periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. 

 

 

 

 

d) Inventory Turnover 

Merupakan kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar 

pada suatu periode tertentu, atau likiuiditas dari inventory dan 

kecenderungan adanya overstock. 

 

 

 

 

4. Profitability Ratio (Ratio Rentabilitas ) 

Ialah rasio yang menunjukkan hasil akhir kebijaksanaan dan keputusan, terdiri 

dari rasio: 

a) Gross Profit Margin 

Menunjukkan laba bruto setiap rupiah penjualan. 

 

 

 

 
creditonsalesNet

daysxreceivableAverage 360=  

timex
inventoryAverage

salesNet=  

= %100x
salesNet

salesonprofitGross
 

timex
assetsTotal

salesNet=  

timex
receivableAverage

creditonsalesNet=  
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b) Operation Income Ratio 

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

yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. 

 

 

 

c) Return on Invesment (ROI) 

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan. 

 

 

 

d) Return on Equity (ROE) 

Merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. 

 

 

 

e) Return on Average Total Assets 

Digunakan untuk memilih investasi dalam proyek yang akan dibiayai 

dengan penyertaan oleh calon nasabah. 

 

 

 

 

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 pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. 

 

%100x
salesNet

EBIT=  

%100x
aktivaTotal

EAT=  

%100
'

x
equitysOwner

EAT=  

%100x
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EAT
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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-desa pun kata kredit sudah sangat populer.    

Menurut kasmir (2003;101) 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.  

Pengertian kredit yang menjadi dasar perkreditan di Indonesia tercantum 

dalam UU pokok perbankan No. 10 (2004;140) 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 dalam kehidupan sosial ekonomi (perekonomian, perdagangan 

dan keuangan) dalam garis besarnya memuat sebagai berikut : 

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang 

a. Para pemilik uang dapat langsung meminjamkan uang kepada para 

pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau 

meningkatkan usahanya. 

b. Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-

lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada 

pengusaha-pengusaha untuk meningkatkan usahanya. 

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang 

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran 

baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat menciptakan 

peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai 

dapat meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan 

berkembang pula. 

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku 

menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut meningkat. 

Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui 

penjualan secara kredit maupun membeli barang-barang dari suatu tempat dan 

menjualnya di tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. 

Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat meningkatkan manfaat suatu 

barang. 

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan pada usaha-

usaha lain: 
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a. Pengendalian inflasi, 

b. Peningkatan ekspor, dan 

c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 

Untuk menekan laju inflasi pada tahun 1966, yang lebih kurang berkisar 

650%, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (tigh money policy) 

melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-

usaha nonspekulatif. Dan disaat krisis 1998 pemerintah pun mengendalikan 

inflasi dengan salah satunya melalui Kredit Usaha Tani (KUT) namun gagal 

karena terdapat banyak kebocoran dan manajemen kreditnya kurang baik.  

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor produktif dengan pembatasan 

kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya untuk meningkatkan produksi dan 

memenuhi kebutuhan dalam negeri agar dapat diekspor. Ditahun 1966 

kebijakan tersebut berhasil dengan baik. 

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha 

Setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada 

kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang 

diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha 

dibidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat 

meningkatkan usahanya. 

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

Dengan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan 

mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru 

akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. 

Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan 

usaha serta pendirian proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya 

diperlukan tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, 

maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula. 

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan dunia 

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat 

memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada perusahaan di dalam negeri. Begitu pula negara-negara yang 
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telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat 

memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang 

sedang berkembang. Bantuan dalam kredit ini tidak hanya dapat mempererat 

hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat 

meningkatkan hubungan internasional.   

 

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 pemberian 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 

penjelasan untuk analisis dengan 5C Munawir (2000:235-236) 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/Capability 

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 
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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 dananya 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 

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.Condition of economy  sangat penting untuk 

diketahui apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan di 

luar negeri. 
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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 dari 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.  

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 mengembalikan 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 sama atau akan semakin meningkat, 

apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh. 
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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 analisis. Pengendalian analis, dikaitkan 

dengan kemungkinan adanya kegagalan usaha calon debitur, apakah ia akan 

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  Jenis – Jenis Kredit 

 Menurut Kasmir (2003:109) dalam bukunya “ Dasar – Dasar Perbankan” 

dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat 

untuk masyarakat terdiri dari berbagai segi antara lain : 
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1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya 

digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. 

b. Kredit modal kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi.kredit ini ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

b. Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam 

kredit ini tidak ada pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, 

karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau 

badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan kredit mobil 

pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif 

lainnya. 

c. Kredit perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan 

untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli 

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut. 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun 

atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja. 
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b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 

tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan 

investasi. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. 

Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 2 tahun atau 

5 tahun. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau 

jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan 

dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu 

jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon 

debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang 

tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, 

karakter serta loyalitas atau nama baik sicalon debitur selama 

berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

5. Dilihat dari sektor usaha 

a. Kredit pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau 

pertanian. Sektor perkebunan dan pertanian dapat berupa jangka 

pendek atau jangka panjang. 

b. Kredit peternakan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang.  
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c. Kredit industri 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik 

industri kecil, industri menengah atau industri besar. 

d. Kredit pertambangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang yang 

dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, 

minyak atau timah. 

e. Kredit pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para 

mahasiswa. 

f. Kredi profesi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional 

seperti, dosen, dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan 

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan 

dan biasanya berjangka waktu panjang. 

 Jenis – jenis kredit perbankan lainnya adalah sebagai berikut : 

6. Berdasarkan macamnya 

a. Kredit aksen 

Yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya merupakan 

pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit ( L3/BMPK )-nya. 

b. Kredit penjual 

Kredit yang diberikan penjual kepada pembeli artinya barang telah 

diterima pembayaran kemudian. 

c. Kredit pembeli 

Pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya 

diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka. 
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7. Berdasarkan golongan ekonomi 

a. Golongan ekonomi lemah 

Kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi 

lemah. Seperti KUT. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha 

yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp. 600 juta tidak termasuk 

tanah dan bangunan. 

b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat 

Kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar. 

8. Berdasarkan penarikan dan pelunasan 

a. Kredit rekening koran ( kredit perdagangan ) 

Kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai 

dengan kebutuhan, penarikan dengan cek, bilyet giro, dan 

pemindah bukuan ; pelunasannya dengan setoran. 

b. Kredit berjangka 

Kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan 

dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan 

secara cicilan atau sekaligus tergantung kepada perjanjian. 

 

2.5.5    Pedoman Proses Persetujuan Kredit 

 Dalam proses persetujuan pemberian kredit harus dibuatkan pedoman 

yang baku agar pemberian kredit yang dilakukan satu pejabat kredit dengan 

pejabat lainnya dapat saling memperkuat dan bukan saling bertentangan/bertolak 

belakang. Dalam proses pemberian kredit mencakup antara lain kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan prakarsa dan penerimaan permohonan 

Dalam proses prakarsa dan permohonan kredit sekurang-kurangnya harus 

ditetapkan kriteria-kriteria nasabah atau calon nasabah yang memenuhi 

batasan pasar sasaran, kriteria risiko yang diterima, pengajuan kredit harus 

diajukan secara tertulis dan sebagainya. Selanjutnya pejabat kredit bank 

harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam 

permohonan kredit. 
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2. Kegiatan analisis dan evaluasi kredit 

Dalam proses analisis dan evaluasi kredit dilakukan secara tertulis yang 

mencakup antara lain analisis kekayaan usaha yang terdiri dari panilaian 

yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, kondisi atau 

prospek usaha debitur yang dikenal dengan 5C’s. analisis kredit dilakukan 

secara kualitatif dan kuantitatif. Sehingga analisis dan evaluasi kredit 

tersebut bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata 

untuk memenuhi prosedur perkreditan. 

3. Kegiatan negosiasi dengan debitur 

Dalam proses ini pejabat kredit harus melakukan negosiasi dengan calon 

debitur yang mencakup antara lain jumlah kredit, stuktur, dan tipe kredit, 

syarat dan ketentuan kredit. Hasil negosiasi dengan pemohon kredit dicatat 

dan disimpan dalam berkas pinjaman yang bersangkutan. 

4. Kegiatan penyusunan stuktur dan tipe kredit 

Setelah negosiasi dilakukan, proses selanjutnya adalah menyusun stuktur 

dan tipe kredit yang tepat beserta syarat-syarat dan ketentuan kredit yang 

mendukung sehingga keamanan pemberian kredit oleh bank terjamin serta 

kebutuhan kredit debitur terpenuhi. 

5. Kegiatan pemberian rekomendasi untuk putusan kredit 

Proses rekomendasi pemberian keputusan kredit merupakan proses 

pemberian kesimpulan dari analisis dan evaluasi yang telah dilakukan oleh 

pejabat pemrakarsa kredit, yang harus disampaikan secara tertulis kepada 

pejabat pemutus kredit. Rekomendasi kredit yang diberikan harus secara 

jelas menguraikan tentang kelemahan dan kekuatan yang akan 

mempengaruhi kemampuan nasabah dalam pembayaran kembali kredit, 

baik dari kemampuan nasabah membayar kembali kredit dari hasil usaha 

yang dibiayai dengan kredit yang tercermin dalam cash flow usaha 

nasabah maupun pembayaran kembali kredit dari hasil penjualan 

anggunan. 
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6. Kegiatan melengkapi paket kredit 

Sebelum pemberian putusan kredit dilakukan pejabat pemutusan kredit 

masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. 

7. Kegiatan pemberian putusan kredit 

Putusan kredit hanya dapat diberikan oleh pejabat kredit yang mempunyai 

kewenangan yang cukup untuk memutuskan kredit. Pejabat pemutus kredit 

sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

� Setiap pemberian kredit harus mempertahankan analisis dan 

evaluasi setiap rekomendasi pemberian kredit yang dibuat secara 

tertulis oleh pejabat terkait. 

� Putusan kredit harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format 

yang ditentukan dalam pedoman kebijakan perkreditan bank dan 

ditandatangani oleh pejabat pemutus kredit. 

� Setiap pemberian putusan kredit yang berbeda dengan isi 

rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis oleh pejabat pemutus 

kredit dalam halaman putusan kredit. 

8. Prosedur pembuatan perjanjian kredit 

Setiap kredit yang disetujui oleh pejabat pemutus dan disepakati oleh 

pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. 

 

2.6 Hubungan Analisis Kemampuan Debitur dengan Pengambilan 

Keputusan Pemberian Kredit 

Performansi kemampuan debitur dapat dinilai melalui laporan keuangan. 

Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan financial dan kemampuan 

debitur dengan melakukan analisis atau interprestasi dan kelemahan yang dimiliki 

sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan debitur dapat menggunakan 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

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 debitur senantiasa dituntut untuk mempertimbangkan aspek 
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likuiditas, rentabilitas dan kondisi keuangan debitur yang dapat dilihat dari 

laporan keuangan. 

Dari uraian diatas tampak jelas sekali peranan kemampuan debitur dalam 

pengambilan keputusan  pemberian kredit. Selain itu risiko kredit macet dapat 

diminimalisasi. 

   

  

 


