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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibutuhkan bagi masyarakat di 

dunia bisnis dan ekonomi, khususnya dalam pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan  menyajikan kondisi keuangan suatu entitas kepada  publik. Setiap laporan 

keuangan berkaitan dengan tanggal atau periode waktu tertentu (Walter T. Harrison, 

2012) 

Mengetahui kondisi laporan keuangan penting bagi masyarakat yang 

mempunyai kepentingan terhadap perkembangan perusahaan besar maupun 

perusahaan UMKM. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik. Laporan keuangan merupakan bagian dari akuntansi 

menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh UMKM, jika pemilik 

UMKM ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para 

kreditur. (Undang-Undang No 20 ayat 1 tahun 2008) 

SAK-ETAP adalah standar pembuatan laporan keuangan yang khusus 

digunakan untuk semua jenis perusahaan berskala kecil hingga menengah yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik. Selain itu, SAK ETAP  diperlukan untuk memudahkan 

penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca 

laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan 

entitas yang berbeda.  
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2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Adapun laporan keuangan itu sendiri didefinisikan oleh Kieso at. al (2011, 2): 

“financial statement are the principal means through which financial 
information is communicated to those outside an enterprise.” 

 

Sedangkan menurut Walter T. Harrrison (2012,2) mendefinisikan laporan 

keuangan sebagai berikut : 

“financial statement are the business documents that companies use to report 
the result of their activities to various user groups. Which can include 
managers, investors, creditors, and regulatory agencies.” 
 

 Menurut PSAK No 1 (revisi 2009) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut : 

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas.” 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan itu pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang 

dilaporkan untuk membuat berbagai keputusan.  

2.1.2  Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan lebih 

dititikberatkan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan eksternal yang terdiri dari 

banyak pihak yang berkepentingan yang berbeda-beda, selain itu tujuan laporan 

keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, 
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perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi banyak pemakai ketika 

membuat keputusan ekonomi.  

Dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan 

adalah : 

1. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi 

2. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Adapun tujuan dari laporan keuangan itu menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004 : 132) adalah: 

“1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan 

yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3)  Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

keuangan dalam menaksir potensi dalam menghasilkan laba. 

4) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktiva 

pembiayaan dan investasi. 

5) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.” 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan laporan keuangan memiliki 

tujuan untuk menyediakan (1) informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan 

kredit, (2) informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan, dan (3) 

informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, 

dan perubahannya. 

2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat sebuah 

informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan. 

Seperti yang diuraikan oleh SAK ETAP : 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud 

ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.  

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk 

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan menegaskan, 

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Materialitas 
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Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas 

tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan 

situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan 

dalam mencatat (misstatement).  

4. Keandalan  

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus 

andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material 

dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan dapat disajikan.  Laporan keuangan tidak bebas dari 

bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk 

mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan 

mencapai suatu hasil tertentu. 

5. Substansi Mengungguli Bentuk  

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini 

untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 

6. Pertimbangan Sehat  

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset 

atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak 

disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat 
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tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah 

atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, 

pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias. 

7. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak 

mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau 

menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi 

ditinjau dari segi relevansi. 

8. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode 

untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna 

juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara 

relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari 

transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten 

untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang 

berbeda.  

9. Tepat Waktu 

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan 

informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika 
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terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi 

yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.  

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun 

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 

substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang 

menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus 

memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati 

oleh pengguna eksternal. 

2.1.4 Komponen Laporan Keuangan 

Komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dapat dilihat dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2009) yang terdiri dari: 

1. Laporan Posisi Keuangan  

Laporan Posisi Keuangan adalah laporan atau daftar yang berisi harta (asset), 

utang atau kewajiban-kewajiban pada pihak lain (liabilities), serta modal 

(capital) dari suatu perusahaan atau badan usaha dagang pada saat tertentu 

yang dibuat pada akhir periode akuntansi. 

2. Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain. 

 Laporan laba rugi adalah laporan yang berisi data-data pendapatan dan biaya-

biaya yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Dari laporan ini dapat dilihat 

besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan serta biaya-biaya yang 

ditanggung oleh perusahaan, serta dapat diketahui juga keuntungan yang 

dicapai. 
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3. Laporan Perubahan Ekuitas. 

 Dari laporan perubahan ekuitas (modal) kita dapat mengetahui perkembangan 

modal, kondisi harta pemilik perusahaan (owner’s equity) beserta susunan dan 

perkembangan dari owner’s equity tersebut. 

4. Laporan Arus Kas. 

 Laporan arus kas merupakan laporan yang dapat memberikan informasi 

mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar, dari laporan ini juga dapat 

diketahui perkembangan kas suatu perusahaan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

   Laporan ini menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang   

mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. Catatan ini dapat memberikan 

informasi mengenai laporan keuangan yang telah disusun dan akan 

dilaporkan. 

Adapun Komponen-komponen Laporan Keuangan menurut Kieso et.al (2011) 

, yaitu: 

1. Neraca 

Neraca menyediakan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas suatu 

entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Neraca 

dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil 

pengambilan, mengevaluasi struktur modal perusahaan, dan 

memperhitungkan likuiditas, serta fleksibilitas keuangan perusahaan. 
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2. Laporan Laba Rugi 

Penyajian laporan laba rugi untuk suatu periode merupakan informasi tentang 

kinerja keuangan entitas selama periode tersebut. Laporan laba rugi 

menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Semua pos 

penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dimasukkan dalam 

laporan laba rugi tersebut. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos 

sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari 

investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; dan laba atau rugi 

netto. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Tujuan laporan perubahan ekuitas adalah untuk menyajikan: Laba atau rugi 

entitas untuk suatu periode; pos pendapatan dan beban yang diakui secara 

langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut; pengaruh perubahan kebijakan 

akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan; 

jumlah investasi dan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama 

periode tersebut (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang 

dipilih entitas). 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara 

kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama 

satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi yang 

disajikan dalam laporan arus kas berupa laporan arus kas untuk suatu periode 
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dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

aktivitas pendanaan. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan 

memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam 

laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan. 

2.15 Pengguna Laporan Keuangan  

Laporan keuangan digunakan untuk alat pertanggungjawaban, selain itu 

laporan keuangan juga diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. 

Pengambilan keputusan ekonomi adalah keputusan yang dilakukan secara sadar untuk 

menetapkan sesuatu atas dasar data dalam bidang bisnis. Menurut Darsono dan 

Ashari (2005:11) Penggunaan laporan keuangan dan kebutuhan informasi 

keuangannya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Investor atau Pemilik 

Pemilik perusahaan menanggung risiko atas harta yang ditempatkan pada 

perusahaan. Pemilik membutuhkan informasi untuk menilai apakah 

perusahaan memiliki kemampuan membayar dividen. Di samping itu untuk 

menilai apakah investasinya akan tetap dipertahankan atau dijual. Bagi calon 

pemilik, laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai 

kemungkinan penempatan investasi dalam perusahaan. 
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2. Pemberi Pinjaman (kreditor) 

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan 

memberi pinjaman dan kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga 

pada saat jatuh tempo. Jadi, kepentingan kreditor terhadap perusahaan adalah 

seberapa besar perusahaan mampu membayar hutangnya kembali, atau 

bahkan tidak sama sekali. 

3. Pemasok atau kreditor usaha lainnya 

Pemasok memerlukan informasi keuangan untuk menentukan besarnya 

penjualan kredit yang diberikan kepada perusahaan pembeli dan kemampuan 

membayar pada saat jatuh tempo. 

4. Pelanggan 

Dalam beberapa situasi, pelanggan sering membuat kontrak jangka panjang 

dengan perusahaan, sehingga perlu informasi mengenai kesehatan keuangan 

perusahaan yang akan melakukan kerja sama. 

5. Karyawan  

Karyawan dan serikat buruh memerlukan informasi keuangan guna menilai 

kemampuan perusahaan untuk mendatangkan laba dan stabilitas usahanya. 

Dalam hal ini, karyawan membutuhkan informasi untuk menilai kelangsungan 

hidup perusahaan sebagai tempat menggantungkan hidupnya. 

6. Pemerintah  

Informasi keuangan bagi pemerintah digunakan untuk menentukan kebijakan 

dalam bidang ekonomi, misalnya alokasi sumber daya, UMR, pajak, 

pungutan, serta bantuan. 
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7. Masyarakat  

Laporan keuangan dapat digunakan untuk bahan ajar, analisis, serta informasi 

trend dan kemakmuran 

2.2 Pengertian Bank 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tahun 2007 mengenai 

Akuntansi Perbankan menjelaskan mengenai pengertian Bank : 

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 
intermediary) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surpkus 
unit) serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.” 

 
Abdurrachman (2000: 1) menjelaskan pengertian bank yaitu : 

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai 
macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, 
bertindak sebagai penyimpan benda-benda berharga, membiayai usaha 
perusahaan dan lain-lain.” 

 
Pada dasarnya, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai 

fungsi sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang, dalam bentuk 

simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan cara meminjamkannya 

kepada masyarakat yang memerlukan dana. 

2.2.1 Jenis Bank 

Jenis Bank yang dikemukakan oleh Kasmir (2002:19) ditinjau dari berbagai 

segi, antara lain : 

1. Dilihat dari segi fungsinya 

a. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional (umum) dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
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kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang 

diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan 

yang ada. Begitu pula dengan wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri 

(cabang). Bank umum sering disebut bank konvensional (commercial bank). 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional. Dalam kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan 

BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank 

umum. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya 

a. Bank milik pemerintahan 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah. 

b. Bank milik swasta nasional 

 Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

swasta nasional. Akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

dengan pembagian keuntungannya merupakan keuntungan swasta. 

c. Bank milik koperasi 

 Merupakan bank yang kepemilikannya saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 
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d. Bank milik asing 

 Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik 

swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh 

pihak asing (luar negeri) 

e. Bank milik campuran 

 Kepemilikan saham bank campuran ini adalah pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Akan tetapi, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga negara Indonesia. 

2.2.2 Usaha Bank Umum 

Usaha bank umum meliputi : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 

4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 

a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat yang dimaksud. 

b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya 

tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. 

c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah. 
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d. Sertifikat Bank Indonesia. 

e. Obligasi. 

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun. 

g. Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 

satu tahun. 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, bank dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, 

maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan bank lainnya berdasarkan 

usaha kontrak. 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga. 

11. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit. 

12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 

 

 



24 
 

2.2.3 Tujuan Bank 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. 

2.2.4 Pinjaman yang Diberikan (Kredit) 

Pinjaman yang diberikan (kredit) merupakan hal yang essensial dalam dunia 

perekonomian karena perkembangan yang cepat, maka permasalahan yang 

menyangkut kredit berkaitan erat dengan masalah perekonomian. 

Menurut Warjiyo (2005 : 435)  perilaku penawaran atau penyaluran kredit 

perbankan dipengaruhi oleh suku bunga, persepsi bank terhadap prospek usaha 

debitur dan faktor lain seperti karakteristik internal bank yang meliputi sumber dana 

pihak ketiga, permodalan yang dapat diukur dengan rasio kecukupan modal (capital 

adequacy ratio) dan jumlah kredit bermasalah ( Non Performing Loan). Muliaman 

Hadad (2004 : 22) menambahkan selain faktor-faktor tersebut, faktor profitabilitas 

atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam return on assets juga berpengaruh 

terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit. 

2.3 Pengertian Kredit 

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan 

oleh sebuah bank. Pemberian kredit biasanya dilakukan oleh bank dalam hal 

menyalurkan dananya kepada masyarakat untuk masyarakat yang kekurangan dana. 

Termasuk kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses 

penyelamatan. 
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Menurut Kasmir (2002:101) Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” 

yang artinya percaya. Maksudnya  pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, 

bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. 

Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai 

kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka 

waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat 

dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis 

kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini 

adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Komarudin Sastradipoera (2001:5), yang 

mendefinisikan kredit dengan empat cara, yaitu : 

1. Kredit dianggap sebagai waktu yang diberikan untuk membayar barang atau 

jasa yang dijual atas dasar kepercayaan. 

2. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan 

uang) berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, 

dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka 

waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih 

dahulu. 

3. Kredit adalah kepercayaan yang diberikan berhubungan dengan kekayaan 

yang diserahkan atas janji pembayaran kelak. 

4. Kredit adalah dana yang tersimpan dalam perkiraan bank. 
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Sedangkan menurut Thomas Suyatno (1988:13) mendefinisikan kredit sebagai 

berikut: 

“Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 
melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan 
datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.” 
 
Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 : 

“adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 
 
Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat 

berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dengan adanya 

kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur), bahwa mereka sepakat 

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercangkup 

hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang 

ditetapkan bersama. Demikian juga dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar 

janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.  

2.3.1  Tujuan dan fungsi kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak 

dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian 

kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. 

Tujuan pemberian suatu kredit menurut kasmir (2002:105)adalah : 

1. Mencari Keuntungan  

 Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 



27 
 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. Keuntungan ini penting untung kelangsungan hidup bank. 

2. Membantu Usaha Nasabah 

 Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas 

usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. 

3. Membantu Pemerintah 

 Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi 

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, 

maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya 

tambahan dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, 

terutama sektor riil.  

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas, kredit juga memiliki 

suatu fungsi yang sangat luas. Thomas Suyatno et.al (1988:14) menjelaskan fungsi 

kredit yang secara luas tersebut antara lain: 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, dengan 

diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan  

barang atau jasa oleh penerima kredit. 

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 biaya 
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dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan 

uang dari daerah lainnya. 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang. 

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk 

mengolah barang yang tidak berguna menjadi 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. 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. 

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang 

diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit juga dapat membantu dalam 

mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan 

devisa negara. 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. 

Bagi nasabah yang memiliki modal yang kurang, kredit akan sangat 

membantu meningkatkan kegairahan berusaha. 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama 

dalam hal meningkatkan pendapatan. 
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8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal ini pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian 

kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.  

Sedangkan tujuan perkreditan menurut Tjoekam (1999:3) Perkreditan 

melibatkan beberapa pihak: kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otorita 

moneter, dan bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan perkreditan 

berbeda-beda dan tergantung pada pihak-pihak tersebut. 

1. Bagi kreditur : 

a. Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya. 

b. Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya 

dalam persaingan. 

c. Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas, dan 

profitabilitas. 

2. Bagi Debitur : 

a. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar 

dan performance (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya. 

b. Kredit meningkatkan mi9nat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan 

kelanjutan kehidupan perusahaan. 

c. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan. 

3. Bagi Otorita : 

a. Kredit berfungsi sebagai instrumen moneter. 
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b. Kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan 

kerja yang memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan membuka 

sumber-sumber pendapatan negara. 

c. Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu 

manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi 

pemborosan di semua lini. 

4. Bagi Masyarakat  

a. Kredit dapat menimbulkan backward dan foreward linkage dalam kehidupan 

perekonomian. 

b. Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, 

bekerja dan pemerataan pendapatan. 

c. Kredit meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli (social 

buying power) 

2.3.2   Jenis-Jenis Kredit 

Hadiwidjaja (2000:27) mengklasifikasikan kredit menurut sumber dananya di 

dalam negeri, terdiri dari dua golongan diantaranya : 

1. Kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat : 

Pemberian dilakukan karena adanya kelebihan dana masyarakat yang 

terbentuk dari kelebihan pendapatannya, yang terkumpul melalui saving 

deposit seperti : deposito, tabungan dan sebagainya. 

2. Kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru : 

Kredit diberikan dengan dana dari penambahan uang terhadap uang yang 

beredar/yang telah ada. Kredit tersebut memberikan dampak penambahan 
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daya beli baru yang bersumber pada kepada penciptaan uang tersebut. Kredit 

seperti ini biasanya menimbulkan gejolak inflasi, bila tidak diimbangi dengan 

peningkatan jumlah produksi. 

Adapun kredit menurut negara pemberinya menurut Hadiwidjaja (2000:27) 

diantaranya : 

1. Kredit dalam negeri ; (domestic credit) 

Kredit yang diterima oleh peminjam di dalam negeri yang dananya serta 

pemberi kreditnya berkedudukan di dalam negeri juga. 

2. Kredit Luar Negeri ; ( foreign credit) 

Kredit yang diberikan oleh orang asing (baik pemerintah atau swasta) kepada 

peminjam (baik pemerintah maupun swaasta) di dalam negeri. 

Adapun kredit Berdasarkan jangka waktunya menurut Malayu Hasibuan 

(2002:89) diantaranya : 

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu 

tahun saja. 

2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu 

sampai tiga tahun. 

3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga 

tahun. 

2.3.3    Jaminan Kredit 

  Untuk melindungi uang yang dipinjamkan melalui kredit dari resiko 

kerugian, maka pihak perbankan membuat perjanjian dengan pihak debitur, perjanjian 

tersebut berupa jaminan. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko 
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kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, berikut jaminan kredit 

menurut Kasmir (2002:113): 

1. Kredit Dengan Jaminan 

a. Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti : 

1) Tanah 

2) Bangunan 

3) Kendaraan bermotor 

4) Mesin-mesin / peralatan 

5) Barang dagangan 

6) Tanaman/kebun/sawah 

b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang dapat jaminan 

seperti : 

1) Sertifikat Saham 

2) Sertifikat Obligasi 

3) Sertifikat Tanah 

4) Sertifikat Deposito 

5) Rekening tabungan yang dibekukan 

6) Wesel 

7) Dan surat tagihan lainnya 

c. Jaminan orang 

Yaitu, jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan 

kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut 
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macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang 

yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah. 

2. Kredit Tanpa Jaminan 

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan 

dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang 

memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut 

macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian 

terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha 

yang memiliki loyalitas yang tinggi. 

2.3.4   Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit  

 Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus yakin bahwa kredit 

yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil 

penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat 

dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, 

seperti melalui prosedur penilaian yang benar. 

 Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap 

sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar 

penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank 

untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 

analisis 5C dan 7P  

 Munawir (2010:235) adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit 

adalah sebagai berikut : 
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1. Character 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar 

belakang nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti  

cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya. Ini merupakan ukuran kemauan 

membayar. 

2. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 

dibuhungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 

kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 

3. Capital  

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, jika dilihat dari laporan 

keuangan (neraca dan laba rugi ) dengan melakukan pengukuran dari segi 

likuiditas dan sovabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga 

harus dilihat dari mana saja sumber modalnya yang ada sekarang.  

4.  Collateral  

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika 

terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititpkan akan dapat dipergunakan 

secepat mungkin.  

5.  Condition  

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan 

kemungkinan untuk dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing 
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serta akibatnya dengan prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian 

prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek 

yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 

Menurut Mahmoeddin (2004:124) menambah prinsip penilaian kredit adalah 

sebagai berikut : 

6. Converage 

Merupakan jaminan kredit yang telah diasuransikan untuk mencegah hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

7. Constrains 

Merupakan pertimbangan akan resiko yang akan mungkin terjadi. 

Sedangkan penilaian dengan 7P kredit dengan metode analisis 7P menurut 

Kasmir (2002 : 119) adalah sebagai berikut : 

1.  Personality  

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-

hari maupun masa lalunya. Personality juga menyangkut tentang sikap, emosi, 

tingkah lakudan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 

2. Party  

Yakni mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan 

modal, loyalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan pada 

golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank  

3. Purpose  

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit ada bermacam-
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macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau untuk investasi, 

konsumsi atau lain sebagainya.  

4. Prospect  

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau 

tidak, atau dengan kata lain memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting 

mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek 

bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.  

5. Payment  

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

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

banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik pula. Sehingga 

apabila usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh sektor usaha lainnya. 

8. Profitability  

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode keperiode apakah akan tetap sama atau akan 

semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh. 

9.  Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau 

jaminan asuransi.  

2.3.5  Kebijaksanaan Perkreditan Bank 

Kebijaksanaan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar. 

Malayu. Hasibuan  (2002: 92) kebijaksanaan perkreditan antara lain :  
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1. Bankable, artinya kredit yang dibiayai hendaknya memenuhi kriteria : 

a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai 

jadwal dan jangka waktu kredit. 

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

pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya. 

2. Kebijaksanaan resiko. 

Maksudnya dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat 

indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan 

cara-cara penyelesaianya. 

3. Kebijaksanaan penyebaran kredit. 

Kebijaksanaan penyebaran kredit maksudnya kredit harus disalurkan kepada 

beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan 

jumlah peminjam yang banyak. 

4. Kebijaksanaan tingkat bunga. 

Kebijaksanaan tingkat bunga maksudnya dalam pemberian kredit harus 

memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar 

bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selama ini telah menunjukkan peran 

strategis terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk dalam mempertahankan 

dan memulihkan perekonomian pada kondisi krisis. Lebih lanjut, Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah dengan kapasitas dan kemampuannya dalam memproduksi barang 
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dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat telah mampu memenuhi sebagian 

permintaan tersebut sehingga pada gilirannya akan mendukung stabilisasi harga 

khususnya dari sisi penawaran. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah 

menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi 

berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti aspek 

permodalan, sumber daya manusia, dan pemasaran.(Peraturan Bank Indonesia No 

14/22/PBI/2012) 

Dalam rangka memenuhi aspek permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, peran serta dari perbankan nasional masih perlu terus didorong untuk 

meningkatkan penyediaan Kredit atau Pembiayaan UMKM sehingga dapat 

memberikan  nilai tambah dalam menghasilkan barang dan/atau jasa. 

Sebagai lembaga perkreditan yang formal, bank menyalurkan kredit kepada 

pemerintah, dunia usaha, dan perorangan yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan dan bertujuan menumbuhkan maupun meningkatkan kegiatan usaha. 

Dalam mengelola pemberian kredit pihak bank selalu berusaha untuk berpedoman 

pada prinsip kehati-hatian dalam rangka menghindari terjadinya kredit bermasalah. 

Risiko kredit bermasalah timbul jika kredit yang diberikan dikemudian hari, ternyata 

pengembalian pinjaman pokok dan pembayaran bunganya tidak lancar atau macet 

(Kasmir, 2002) 

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa 

pengertian bank adalah sebagai berikut : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan 
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atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak.” 
 

Dari pengertian bank diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pokok bank 

adalah memberikan kredit dan hasil aktivitas pemberian kredit tersebut yang 

dilakukan oleh pihak bank memperoleh keuntungan berupa bunga. Lazimnya sebagai 

suatu perusahaan, bank dalam melaksanakan usahanya menginginkan tercapainya 

keuntungan yang maksimal dengan resiko minimal. 

Dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, suatu bank perlu mengetahui 

terlebih dahulu tujuan pengajuan kredit dan kemudian melakukan analisis terhadap 

kondisi perusahaan calon debitur. Dengan mengetahui kondisi perusahaan, dapat 

diperkirakan apakah tujuan pengajuan kredit tersebut merupakan suatu hal yang 

menunjang keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang atau sebaliknya. Hal 

ini bukan hanya berpengaruh bagi bank sebagai kreditur tapi juga perusahaan sebagai 

calon debitur dalam menilai kebijakan ekspensinya. 

Keputusan pemberian kredit tergantung pada fungsi pokok atau tujuan intern 

bank yang bersangkutan. Menurut Thomas Suyatno (1988 : 12), tujuan intern bank 

memberikan kredit adalah  

1. Profitability; yaitu kemampuan memperoleh keuntungan dari bunga sebagai 

sumber utama pendapatan bank. 

2. Safety; yaitu keamanan fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin 

sehingga tujuan profitabitity dapat tercapai. 

Hadiwidjaja dan Wirasasmita (2000:6) menyatakan mengenai pengertian 

kredit bahwa : 
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“Kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan 

terjadi sewaktu-waktu di hari yang akan datang.” 

Sedangkan menurut Mahmoeddin (2004:2) kredit didefinisikan sebagai : 

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil 
keuntungan.” 
 
Dari definisi kredit di atas dapat diartikan bahwa kredit itu diberikan 

berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan 

penerima kredit (debitur). Bagaimanapun juga aktivitas pemberian kredit ini 

mengandung tingkat resiko tertentu, untuk menghindari maupun memperkecil resiko 

yang terjadi maka bank harus mengadakan penilaian yang seksama atas dasar syarat-

syarat teknis bank yang terkenal dengan 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, 

Condition of economic, dan Collateral. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi 

dan potensi pemohon kredit sehingga akan diperoleh gambaran mengenai kekuatan 

dan kelemahan financial. 

Disamping formula “5C” di atas, bank akan memperhatikan aspek-aspek 

pertimbangan kredit untuk menilai kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai oleh 

kredit bank. Secara umum aspek-aspek pertimbangan kredit tersebut meliputi: aspek 

umum, aspek ekonomi, aspek teknis, aspek yudiris, aspek kemanfaatan dan 

kesempatan kerja serta aspek terakhir yang harus dianalisis dan merupakan aspek 

yang paling penting adalah aspek keuangan. 
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Mahmoeddin (2004:2) berpendapat bahwa setiap pemberian kredit disertai 

berbagai perjanjian khusus, yang memuat larangan dan keharusan yang harus 

dilakukan oleh nasabah terhadap bank pemberi kredit, seperti : 

1. Keharusan membuat laporan keuangan secara rutin setiap bulan. 

2. Keharusan melaporkan setiap ada perubahan yang sangat mendasar dalam 

perusahaan debitur. 

3. Keharusan memberikan laporan jika terjadi perubahan manajemen. 

4. Larangan mengontrakan bangunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit 

kepada bank. 

5. Larangan menggunakan kredit untuk pembiayaan di luar perjanjian kredit. 

Dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, di samping akan dapat 

diketahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas usaha, juga yang akan 

dapat diketahui berapa lama suatu investasi dapat dikembalikan. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil dalam pemberian kredit didasarkan 

atas simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian keuangan serta penilaian atas 

syarat-syarat teknis bank. 

Adapun prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan 

keputusan pemberian kredit. Menurut Suhardjono (2003:295) menjelaskan bahwa 

prosedur-prosedur dalam pemberian kredit terdiri dari: 

1. Tahapan Prakarsa dan Analisa Permohonan Kredit 

2. Tahapan Pemberian Rekomendasi Kredit 

3. Tahapan Pemberian Putusan Kredit 

4. Tahapan Persetujuan Penilaian Kredit. 
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Para kreditur dan banker sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau 

menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu 

posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan peminta kredit akan dapat diketahui melalui menganalisa terhadap 

laporan keuangan tersebut. Alasan kreditur memberikan kreditnya dilihat dari 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dan beban-beban bunganya, juga 

untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan itu cukup mendapat jaminan dari 

perusahaan tersebut yang digambarkan atau terlihat pada kemampuan perusahaan 

untuk mendapat keuntungan dimasa yang akan datang. 

Theodorus (2000) pengertian khusus atau menurut pengertian bank (terutama 

cabang bank asing di Indonesia), menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitur 

tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya, misalnya: 

1. Laporan keuangan bulanan (laporan posisi keuangan) 

2. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit 

oleh akuntan publik, 

3. Laporan produksi dan persediaan bulanan, dst. 

Jadi, meskipun bunga dan angsuran pokok dibayar secara teratur, tetapi jika 

kewajiban pelaporan dan pendokumentasian tidak dipenuhi, maka bank mulai 

mengklasifikasikan pinjaman.   

Pernyataan tersebut menunjukkan laporan keuangan berguna bagi pembuat 

keputusan. Laporan keuangan yang tidak mempunyai nilai guna berarti informasi 

tersebut kurang menguntungkan bila diperhitungkan dengan nilai biayanya. Informasi 

akuntansi tidak akan berguna bagi pembuat keputusan yang tidak memiliki 
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pengetahuan dan tidak mengerti tentang akuntansi. Agar laporan keuangan 

berkualitas serta bermanfaat bagi para pemakainya, maka laporan keuangan harus 

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari: dapat dipahami, 

relevansi, keandalan, dapat diperbandingkan (PSAK , 2009) 

 Baas dan Schrooten (2006) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa salah 

satu teknik pemberian kredit yang paling banyak digunakan adalah financial 

statement lending yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi keuangan 

dan debiturnya. Hal tersebut semakin menguatkan bahwa laporan keuangan memiliki 

peran penting sebagai sarana informasi bagi perbankan untuk menilai kelayakan 

pemberian kredit. 

Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas kemudian digambarkan dalam 

kerangka teoritis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti yang disusun sebagai 

berikut : 
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2.4.1 Hipotesis 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut : 

1. H0 =  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas laporan 

keuangan terhadap penerimaan dana pinjaman. 

2. Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas laporan keuangan 

terhadap penerimaan dana pinjaman. 

 


