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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kinerja Keuangan 

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat 

suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam  SAK 

(Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting 

Principle), dan lainnya (Fahmi, 2013). 

Kinerja keuangan merupakan aktivitas untuk menilai kondisi keuangan 

dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan 

adalah rasio dan indeks yang menghubungkan dua data keuangan antara satu 

dengan yang lain (Sawir, 2005). 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI,2009) bahwa: 

“Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi 

laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di 

masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi 

keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung 

menarik perhatian pemakai seperti dividen, upah, pergerakan harga 

sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya”. 

2.1.1.2 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk 

(Munawir,2004):  
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1. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara umum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan promosi, 

transfer, dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

2.1.1.3 Tahap-tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda karena itu tergantung 

kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Ada 5 (lima) tahap dalam 

menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum (Fahmi,2013), 

yaitu: 

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan 

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah 

dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum 

dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Melakukan perhitungan 
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Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan 

permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut 

akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. 

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh 

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini 

ada dua yaitu: 

- Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar 

periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik. 

- Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil 

hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan 

perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara 

bersamaan. 

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat 

satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam 

kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik. 

4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang 

ditemukan 

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah 

dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat 

apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan 

tersebut. 

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan. 
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Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi 

maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa 

yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan. 

2.1.2 Laporan Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Kieso et al (2011:7) mengungkapkan pengertian dari laporan 

keuangan (financial statements): 

“Financial statements are the principal means through which a company 

communicates its financial informations to those outside it. These 

statements provide a company’s history quantified in money terms”. 

Pengertian dan tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan Nomor 1 (Revisi 2009) yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka”. 

Sedangkan menurut Sunjaja dan Inge Barlian (2003:76), laporan keuangan 

adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berpentingan dengan data-data/aktivitas tersebut. 

Selanjutnya menurut Sutrisno (2012:9) menjelaskan bahwa laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan 

utama yakni (1) Neraca dan (2) Laporan Rugi-Laba. Laporan keuangan disusun 
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dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam 

mengambil keputusan. 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2013). 

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk 

menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat 

tertentu kepada para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan 

selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih 

alternatif penggunaan sumber daya perusahaan yang terbatas (Samryn, 2011). 

Para pemangku kepentingan (stakeholders) yang menggunakan informasi 

keuangan tersebut antara lain meliputi investor atau calon investor, kreditur atau 

calon kreditur, rekanan, pelanggan, karyawan, badan pemerintah, dan publik 

(Kartihadi dkk, 2012). 

Sejalan dengan perkembangan kepentingan kelompok pemakai informasi 

maka pelaporan keuangan diperluas dengan tujuan sebagai berikut (Samryn, 

2011): 

1. Membuat keputusan investasi dan kredit. Informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa harus membuat 

lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi. 
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2. Menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas di masa yang 

akan datang. 

3. Melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, 

dan perubahan-perubahan di dalamnya. Informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dapat menjelaskan kekayaan perusahaan, kepemilikan 

dan/atau pihak-pihak yang masih berhak atas sumber daya tersebut. 

Informasi yang disajikan juga dapat menjelaskan perubahan-perubahan 

yang terjadi atas sumber daya tersebut selama satu periode akuntansi yang 

dilaporkan. 

4. Melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik. 

5. Melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan digunakan 

untuk mengukur prestasi manajemen  dengan selisih antara pendapatan 

dan  beban dalam periode akuntansi yang sama. 

6. Menilai likuiditas, solvabilitas, dan arus dana. Laporan keuangan dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang jangka 

pendek, jangka panjang, dan arus dana. 

7. Menilai pengelolaan dan kinerja manajemen. 

8. Menjelaskan dan menafsirkan informasi keuangan. 

2.1.2.3 Manfaat Laporan Keuangan 

Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan 

untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu 

dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Bahwa 
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laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivis 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan 

yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan (Fahmi, 2013). 

Pengguna laporan keuangan dan kebutuhan informasi keuangan dapat 

dikelompokkan sebagai berikut (Darsono dan Ashari, 2005): 

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. Disamping itu untuk menilai apakah investasinya akan tetap 

dipertahankan atau dijual. Bagi calon pemilik, laporan keuangan dapat 

memberikan informasi mengenai kemungkinan penempatan investasi 

dalam perusahaan. 

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 apakah perusahaan 

mampu membayar hutangnya kembali atau tidak. 

3. Pemasok atau kreditor usaha lainnya, pemasok memerlukan informasi 

keuangan untuk menentukan besarnya penjualan kredit yang diberikan 
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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 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. 

7. Masyarakat, laporan keuangan dapat digunakan untuk bahan ajar, analisis, 

serta informasi trend dan kemakmuran. 

2.1.2.4 Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Nomor 1 (Revisi 2009) terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

(1) laporan posisi keuangan pada akhir periode; (2) laporan laba rugi 

komprehensif selama periode; (3) laporan perubahan ekuitas selama periode; (4) 

laporan arus kas selama periode; (5) catatan atas laporan keuangan; dan (6) 

laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif.  

Laporan keuangan pada umumnya disusun dan dilaporkan berupa unsur-

unsur sebagai berikut (Kartihadi dkk, 2012): 

1. Laporan Posisi Keuangan/Neraca (Statement of Financial Position) 
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Laporan posisi keuangan atau Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan 

posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari 

suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of Comprehensive Income) 

PSAK 1 memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif yaitu laporan yang 

memberikan informasi mengenai kinerja entitas yang menimbulkan perubahan 

pada jumlah ekuitas entitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik 

dalam kapasitasnya sebagai pemilik, misalnya setoran modal atau pembagian 

dividen. Laba rugi komprehensif terdiri atas: 

a. Laba Rugi, memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba 

rugi suatu entitas selama suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan 

informasi mengenai hasil bersih ekuitas, sama dengan jumlah laba bersih 

yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi yang selama ini dikenal. 

b. Pendapatan Komprehensif Lain, biasa disebut Other Comprehensive Income 

(OCI) berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba 

rugi. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in Equity) 

Laporan ini disusun dengan melakukan analisis atas kelompok akun ekuitas 

serta dokumen dan catatan yang berkaitan dengan ekuitas, antara lain 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembayaran dividen, 

koreksi laba rugi tahun lalu, perubahan struktur modal, dan perubahan pada 

komponen ekuitas lainnya, seperti pendapatan komprehensif lain. 

4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) 
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Penyususnan laporan arus kas dapat dilakukan berdasarkan metode langsung 

atau metode tak langsung. Metode langsung disusun berdasarkan jurnal 

penerimaan kas dan bank, serta data pendukung lainnya. Sedangkan metode tak 

langsung menyusun laporan arus  kas dengan membandingkan neraca awal dan 

neraca akhir, laporan laba rugi, serta data pendukung lainnya. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Peran catatan atas laporan keuangan telah berkembang menjadi sangat penting. 

Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal yang saling terkait, yaitu: 

a. Tidak semua informasi keuangan yang relevan dapat tersaji secara 

memuaskan dan lengkap di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. 

b. Terdapat unsur yang belum memenuhi kriteria untuk dapat diakui dan 

dilaporkan dalam laporan posisi keuangan yang terikat pada satu tanggal, 

atau laporan laba rugi komprehensif yang disusun untuk batasan suatu 

periode tertentu, padahal unsur tersebut sebenarnya sangat relevan untuk 

diketahui bagi pengambil keputusan. 

c. Dalam era globalisasi, tuntutan dan kebutuhan informasi para stakeholders 

makin meningkat. 

6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan; ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 
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2.1.2.5 Analisis Laporan Keuangan 

Munawir (2007:31), menyatakan bahwa: 

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan keungan dan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data 

keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan apabila data tersebut dapat diperbandingkan untuk dua 

periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh 

data yang akan mendukung keputusan yang diambil”. 

Harahap (2011:190) mengungkapkan analisis laporan keuangan berarti 

menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil 

dan melihat hubungannya yang bersifat siginifikan atau 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 proses keputusan yang tepat. Tujuan 

analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk mengegaskan apa yang 

diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, 

analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang ingin 

dicapai. 

Analisis laporan keuangan seringkali juga memasukan aktivitas untuk 

membuat berbagai macam transformasi atas laporan keuangan. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis rasio dan analisis persentase yang memungkinkan 

untuk mengidentifikasi, mengkaji dan merangkum hubungan-hubungan yang 

signifikan dari data keuangan perusahaan. Untuk mengevaluasi kinerja dan 

kondisi keuangan perusahaan, analisis keuangan dan pemakai laporan keuangan 

harus melakukan analisis terhadap kesehatan perusahaan (Darsono, 2005). 



19 
 

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya 

karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau 

tingkat kesehatan suatu perusahaan. Ada tiga macam jenis laporan keuangan 

(Hanafi dan Abdul Halim, 2005): 

1. Neraca, memberikan gambaran kekayaan, hutang dan modal saham pada 

tanggal tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi, memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan 

selama jangka waktu tertentu. 

3. Laporan Aliran Kas atau Laporan Perubahan Posisi Keuangan, memberi 

informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama 

jangka waktu tertentu  

2.1.3 Rasio Keuangan 

2.1.3.1 Pengertian Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data 

keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk 

menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari 

perusahaan. Pertanyaan tersebut dapat meliputi likuditas perusahaan, kemampuan 

manajemen memperoleh laba dari penggunaan aktiva perusahaan, dan 

kemampuan manajemen mendanai investasinya, serta hasil yang dapat diperoleh 

para pemegang saham dari investasi yang dilakukannya ke dalam perusahaan 

(Samryn, 2011). 

 Analisis rasio keuangan sendiri dimulai dengan laporan keuangan dasar 

yaitu dari neraca (balancesheet), perhitungan rugi laba (income statement), dan 
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laporan arus kas (cash flow statement). Perhitungan rasio keuangan akan menjadi 

lebih jelas jika dihubungkan antara lain dengan menggunakan pola historis 

perusahaan tersebut, yang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun guna 

menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk, atau melakukan 

perbandingan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama (Fahmi, 2013). 

2.1.3.2 Klasifikasi Rasio Keuangan 

Ada beberapa jenis rasio keuangan menurut Fahmi (2013:121), yaitu: 

1. Rasio Likuditas 

Rasio Likuditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio likuditas 

secara umum ada 2 (dua) yaitu current ratio dan quick ratio (acit test ratio). 

a. Current ratio 

Rasio lancar (current ratio) adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Harus dipahami bahwa penggunaan 

current ratio dalam menganalisis laporan keuangan hanya mampu memberi 

analisis secar kasar, oleh karena itu perlu adanya dukungan analisa secara 

kualitatif secara lebih komprehensif. Adapun rumus current ratio adalah: 

Current Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 

b. Quick Ratio (Acit Test Ratio) 

Quick ratio (acit test ratio) sering disebut dengan istilah ratio cepat. Rasio 

cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada 



21 
 

rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap 

aktiva lancar sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber 

kerugian. Adapun rumus quick ratio (acit test ratio) adalah: 

Quick Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 

2. Rasio Leverage 

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan 

karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (utang 

ekstrem) yaitu perusahaan yang terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan 

sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. 

Rumus rasio leverage yaitu sebagai berikut: 

a. Debt to Total Assets atau Debt Ratio 

Debt to total assets atau debt ratio diperoleh dari perbandingan total utang 

dibagi dengan total aset. Adapun rumus debt to total  assets atau debt ratio 

adalah: 

Debt Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

b. Debt to Equity Ratio 

Mengenai debt equity ratio ini Siegel dan Jae K. Shim (1999) 

mendefinisikannya sebagai “ukuran yang dipakai dalam menganalisis 

laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia 

untuk kreditor.” Adapun rumus debt to equity ratio adalah: 
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Debt Equity = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliknya guna menunjang 

aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat 

maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Rumus rasio 

aktivitas adalah sebagai berikut: 

a. Inventory Turnover 

Rasio inventory turnover ini melihat sejauh mana tingkat perputaran 

persediaan yang dimilki oleh suatu perusahaan. Adapun rumus inventory 

turnover (perputaran persediaan) adalah: 

Inventory Turnover = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑆𝑜𝑙𝑑

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
 

 
b. Fixed Assets Turnover 

Rasio fixed assets turnover disebut juga dengan perputaran aktiva tetap. 

Rasio ini melihat sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan memiliki tingkat perputarannya secara efektif, dan memberikan 

dampak pada keuangan perusahaan. Adapun rumus fixed assets turnover 

adalah: 

Fixed Assets Turnover = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡−𝑁𝑒𝑡
 

 

c. Total Asset Turnover 
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Total assets turnover disebut juga dengan perputaran total aset. Rasio ini 

melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan terjadi 

perputaran secara efektif. Adapun rumus total assets turnover adalah: 

Total Asset Turnover  = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

d. Long Term Asset Turnover 

Rasio long term asset turnover disebut juga dengan rasio perputaran aset 

jangka panjang. Adapaun rumus dari long term asset turnover adalah: 

Fixed Assets Turnover = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya 

dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka 

semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan 

perusahaan. Adapun rumus rasio profitabilitas: 

a. Return on Investment (ROI) 

Rasio return on investment (ROI) atau pengembalian investasi, bahwa di 

beberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on total asset 

(ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan 

mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset 
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perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus return on 

investment (ROI) adalah: 

ROI =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐴𝑇)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

b. Return on Equity (ROE) 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Di 

beberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau 

perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba 

atas ekuitas. Adapaun rumus return on equity (ROE) adalah: 

ROE = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 (𝐸𝐴𝑇)

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

5. Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi 

kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu. Adapun rumus rasio 

solvabilitas adalah: 

Rasio Solvabilitas = 
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)+𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑎𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

2.1.3.3 Hubungan Rasio Keuangan dan Kinerja Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan 

yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan 

untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di 
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masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk 

kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan (Warsidi dan Bambang, 2000). 

Menurut Horne dan John (1995) bahwa: 

“To evaluate the financial condition and performance of a firm, the 

financial analyst needs certain yardstick. The yardstick frequently used is 

a ratio, index, relating two pieces of financial data of to each other.”  

Untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan 

rasio yang merupakan perbandingan angka-angka yang terdapat pada pos-pos 

laporan keuangan. Rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan 

yang erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai 

kegunaannya masing-masing (Fahmi, 2013). 

2.1.4 Kredit 

2.1.4.1 Pengertian Kredit 

Dalam bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya. 

Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit 

yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si 

penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban 

untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya 

(Kasmir, 2011).  

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 antara bank dengan 



26 
 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Dalam praktiknya kredit adalah (Rivai dan Andria, 2006): 

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan 

mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari; 

2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut 

terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya 

dipisahkan oleh unsur waktu; 

3. Suatu hak, yang dengan hak tersebut seseorang dapat mempergunakannya 

untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan 

tertentu pula. 

2.1.4.2 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 (Kasmir, 2011). 

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu 

Profitability dan Safety  (Rivai dan Andria, 2006). Namun dalam praktiknya 

tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2011): 

1. Mencari keuntungan, tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh 

keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima 

oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan 

kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, 

disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.  
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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 memperluaskan 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 kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai 

sektor, terutama sektor riil. 

Disamping memiliki tujuan, pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki 

suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain 

(Kasmir, 2011): 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan 

saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan 

diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang 

atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan 

penghasilan tambahan kepada pemilik dana. 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang 

diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya 

sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka 

daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 



28 
 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan 

dapat  digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak 

berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 

4. Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau 

memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga 

jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah 

atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk 

meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit 

ekspor impor. 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan 

sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan 

akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat 

pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga 

dapat meningkatkan devisa negara. 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, dengan memperoleh kredit nasabah 

bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya. 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang 

disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal ini meningkatkan 

pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka 

pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula 

mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga 

akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di 
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pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya 

bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. 

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional, dalam hal pinjaman internasional 

akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit 

dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan 

meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta 

perdamaian dunia. 

2.1.4.3 Jenis Kredit 

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain 

(Kasmir, 2011): 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan 

untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau 

untuk keperluan rehabilitasi. 

b. 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 diberikan untuk menghasilkan barang 

atau jasa. 

b. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, 
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karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan 

usaha. 

c. Kredit perdagangan, kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-

agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 

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 dari  biasanya digunakan 

untuk keperluan modal kerja. 

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 di atas 3 

tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.  

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.  

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 si calon debitur 

selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 
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a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan 

atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau 

jangka panjang. 

b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor 

peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

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. Jenis 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. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan 

profesional seperti dosen, dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. 

h. Dan sektor-sektor lainnya. 

2.1.4.4 Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali (Kasmir, 2011). 

Keputusan pemberian kredit memiliki risiko tinggi atas ketidakmampuan debitur 

dalam membayar kewajiban kreditnya pada saat jatuh tempo. Jadi untuk menjaga 
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dan menimialisir risiko tersebut dan demi keamanan, bank harus mampu 

melakukan penilaian dan pertimbangan yang sangat teliti (Saraswati, 2012). 

Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk 

mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan 

analisis 5C dan 7P (Kasmir, 2011). 

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2011): 

1. Character, merupakan sifat atau watak seseorang. Untuk membaca watak atau 

sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang 

bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara 

hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.  

2. Capacity, adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang 

pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, 

sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama capability. 

3. Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat 

dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan 

dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuditas dan solvabilitasnya, 

rentabilitas dan ukuran lainnya.  

4. Condition, penilaian kondisi atau prospek di bidang usaha yang  dibiayai 

hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan 

kredit tersebut bermasalah relatif kecil. 
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5. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang 

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit 

yang diberikan.  

Selanjutnya penlilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P 

kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut (Kasmir, 2011): 

1. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality 

juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam 

menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. 

2. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 

Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan 

fasilitas yang berbeda dari bank. 

3. Perpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit 

dapat beracam-macam sesuai kebutuhan. 

4. Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya.  

5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian 

kredit. 
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6. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam 

mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap 

sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperolehnya. 

7. Protection, tujuannya adalah bagaiamana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan 

barang atau orang atau jaminan asuransi. 

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut 

(Kasmir, 2011): 

1. Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan 

dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang 

dibutuhkan. 

a. Pengajuan Proposal hendaknya berisi: 

- Latar belakang perusahaan 

- Maksud dan tujuan 

- Besarnya kredit dan jangka waktu 

- Cara pemohon mengembalikan kredit 

- Jaminan kredit 

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi: 

- Akte notaris 

- T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan) 
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- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

- Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir 

- Bukti diri dari pimpinan perusahaan 

- foto kopi sertifikat jaminan 

c. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan 

laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut: 

- Current Ratio 

- Acid Test Ratio 

- Inventory Turn Over 

- Sales to Receivabe Ratio 

- Profit Margin Ratio 

- Return on Net Worth 

- Working Capital 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah 

lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar termasuk menyelidiki 

keabsahan berkas.  

3. Wawancara awal 

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan 

dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah 

berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.  

4. On the spot 
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Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai obyek 

yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokan 

dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya 

jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

5. Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang 

ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat 

on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. 

6. Keputusan kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan 

diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya. 

Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup: 

a. Jumlah uang yang diterima 

b. Jangka waktu kredit 

c. Biaya-biaya yang harus dibayar 

d. Waktu pencairan kredit 

Keputusan kredit merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang 

ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya 

masing-masing. 

7. Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya 
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Sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad 

kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan 

yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan: 

a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau 

b. Dengan melalui notaris 

8. Realisasi kredit 

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat 

yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang 

bersangkutan. 

9. Penyaluran/penarikan dana 

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari 

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: 

a. Sekaligus atau 

b. Secara bertahap 

2.1.4.5 Analisis Kredit 

Analisis kredit merupakan evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk 

mendapatkan kredit. Kelayakan kredit (creditworthiness) adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan kata lain, merupakan 

kemampuan perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya. Analisis kredit 

berfokus pada sisi buruk risiko, bukan sisi baik potensi. Hal ini meliputi analisis 

likuiditas maupun solvabilitas (Subramanyam dan John, 2010). 

Dalam penilaian permodalan kredit yang dilakukan oleh bank analisa 

laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting yang hasilnya 
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digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari hasil laporan keuangan, 

bank dapat mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas, 

stabilitas usaha dari permohonan kredit. Kemudian bank dapat mengukur 

kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar hutang dan beban bunganya 

juga dapat mengetahui apakah kredit yang akan diberikan itu cukup mendapat 

jaminan dari perusahaan tersebut, yang digambarkan pada kemampuan 

perusahaan mendapat keuntungan di masa yang akan datang (Sihombing,2014). 

Persiapan analisis kredit meliputi segala aktivitas termasuk pengumpulan 

informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis sehingga akan 

memperlancar dan mempercepat dalam analisis kredit. Praktiknya persiapan data 

dan informasi sebelum dilakukan analisis memerlukan waktu lama, tergantung 

kecepatan calon nasabah memenuhi permintaan account officer (Rivai dan 

Andria, 2006). 

Analisis kredit ini wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit 

macet oleh debitur (Saraswati, 2012). Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan 

oleh 2 faktor (Widodo, 2003) yaitu: 

1. Dari pihak perbankan 

Dalam hal ini analisis kredit kurang teliti menganalisis kelayakan suatu 

pengajuan kredit. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari 

pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya 

dilakukan secara tidak obyektif. 

2. Dari pihak nasabah 

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal, yaitu: 
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a. Unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar 

kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan 

sendirinya macet. 

b. Unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar 

akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah, 

misalnya kebanjiran atau kebakaran. 

2.1.5 Bank 

2.1.5.1 Pengertian Bank 

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara 

di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan  

barang yang asing. Bank sudah merupakan  mitra dalam rangka memenuhi semua 

kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan 

berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat 

mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan 

pembayaran atau melakukan penagihan (Kasmir, 2011). 

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, “Perbankan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Dalam melakukan 

kegiatan perbankan di Indonesia, perbankan wajib mematuhi peraturan dan 

ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. 

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 10 tahun 1998, “Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 



40 
 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. 

2.1.5.2 Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat 

berfungsi sebagai berikut (Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006): 

1. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal 

penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan 

dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat 

percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan 

dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah 

dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank 

sendiri akan akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor 

atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank 

percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan 

mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan 

untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai niat baik 

untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh 

tempo. 

2. Agent of Development 
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Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak 

dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana 

sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. 

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan 

investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, 

mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan 

dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu 

masyarakat. 

3. Agent of Services 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga 

memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini 

antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, 

pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 

2.1.5.3 Jenis-jenis Bank 

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan seperti yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Jika kita melihat 

jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka 

terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai 

lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masayarakat dan menyalurkan 

dana tidak berbeda satu sama lainnya. Adapun jenis perbankan dewasa ini jika 

ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2011): 
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1. Dilihat dari segi fungsinya 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jenis 

perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 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 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah: 

a. Bank milik pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula. Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di 

daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD 

sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. 

b. Bank milik swasta nasional 
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Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

swasta nasional. Kemudian akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, 

begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta 

pula. 

c. Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

d. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank 

milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas dimiliki 

oleh pihak asing (luar negeri). 

e. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warganegara Indonesia. 

3. Dilihat dari segi status 

Jenis Bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut: 

a. Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang 

berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b. Bank non devisa 
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Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi 

sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti 

halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada 

bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas 

negara. 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik 

harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu: 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, 

bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode 

yaitu: 

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk 

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga 

tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. 

2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau 

persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee 

based. 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) 

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga 

produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip 
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Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk 

menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan 

lainnya. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip 

Syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Sunah Rasul.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdaulu 

 

No

. 

Nama 

Peneliti/Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Muhamad 

Iqbal Ramdani 

(2014) 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Calon 

Debitur 

Terhadap 

Keputusan 

Pemberian 

Kredit Pada 

PT Bank 

Negara 

Indonesia 

Cabang 

Garut 

Metode 

deskriptif 

analitis 

dengan 

pendekat

an studi 

kasus. 

 

Kinerja 

keuangan 

calon debitur 

dapat 

berpengaruh 

terhdap 

efektifitas 

pemberian 

kredit 

Persamaan

nya adalah 

sama-

sama 

meneliti 

mengenai 

kinerja 

keuangan 

debitur. 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

yang 

berbeda 

2. Frans Silitonga 

(2009) 

Pengaruh 

Analisa 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

untuk 

Keputusan 

Pemberian 

Kredit 

Metode 

Analisis 

Deskripti

f – Studi 

Kasus 

Kinerja 

laporan 

keuangan 

berperan 

terhadap 

keputusan 

pemberian 

kredit pada 

PT Bank 

Mandiri Tbk. 

Persamaan

nya adalah 

sama-

sama 

meneliti 

mengenai 

kinerja 

keuangan. 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda 

3. Juliani Esther 

(2009) 

Analisis 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Debitur 

Metode 

Analisis 

Faktor 

dan 

Metode 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Leverage, 

dan Rasio 

Persamaan

nya adalah 

sama-

sama 

meneliti 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 
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Terhadap 

Keputusan 

Pemberian 

Kredit pada 

PT. BPR 

Duta Adiarta 

Analisis 

Diskrimi

nan 

Profitabilitas 

secara parsial 

masing-

masing 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

dalam 

mengidentifik

asi atau 

memprediksi 

keputusan 

pemberian 

kredit yang 

diajukan oleh 

debitur. 

mengenai 

kinerja 

keuangan 

debitur. 

yang 

berbeda 

4. Calvin 

Yudhianto 

(2014) 

Peranan 

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

dalam 

Efektivitas 

Penilaian 

Permohonan 

Kredit. 

Metode 

Deskripti

f Analisis 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian, 

analisis 

laporan 

keuangan 

berperan 

dalam 

menilai 

efektivitas 

permohonan 

kredit. 

Persamaan

nya adalah 

sama-

sama 

meneliti 

mengenai 

kondisi 

keuangan 

calon 

debitur. 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda 

5. Ogi Juliansyah 

(2011) 

Peranan 

Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

dalam 

Menunjang 

Efektivitas 

Pemberian 

Kredit. 

Metode 

deskriptif

. 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian dan 

pembahasan, 

hasilnya 

menunjukkan 

bahwa 

penerapan 

analisis 

laporan 

keuangan 

sangat 

berperan 

dalam 

menunjang 

efektivitas 

pemberian 

kredit. 

Persamaan

nya adalah 

sama-

sama 

meneliti 

mengenai 

kondisi 

keuangan 

calon 

debitur. 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda. 
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6. Ni Made Dwi 

Widiantari, I 

Wayan 

Suwendra, 

Fridayana 

Yudiaatmaja 

(2014) 

Pengaruh 

Penilaian 

Kredit 

terhadap 

Keputusan 

Pemberian 

Kredit Pada 

BPR 

Penelitian 

Kuantitati

f Kausal 

Penilaian 

kredit 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pemberian 

kredit. 

Persamaan

nya adalah 

terletak 

pada 

prinsip 

pemberian 

kredit. 

Peneliti 

melakukan 

penelitian 

pada objek 

dan waktu 

yang 

berbeda. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah 

menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan 

dana ke masayarakat berupa pinjaman/kredit, serta memberikan jasa-jasa lainnya 

(Kasmir, 2011). Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di 

Indonesia yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian 

Indonesia (Yuniarti dan Anita Kusuma, 2012). 

Peran aktif dari lembaga keuangan khususnya bank dapat dilihat dari 

fungsi yang dijalankannya, yaitu selain sebagai lembaga yang menghubungkan 

antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak-pihak yang 

membutuhkan dana, juga memiliki peranan sebagai lembaga yang menghimpun 

dana dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan yang mana akan disalurkan 

kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana berupa kredit (Setiawan dan I 

Gede Suparta, 2014). 

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung 

risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan  kelangsungan usaha bank. 

Sebelum persetujuan permohonan kredit diberikan, dan untuk meyakinkan bank 

bahwa pemberian kredit tersebut akan bersifat aman, maka terlebih dahulu bank 
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wajib melakukan analisis kredit. Analisis kredit ini untuk mencegah terjadinya 

kredit macet (Saraswati, 2012). 

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur yaitu 

(Kasmir, 2011): 

1. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya pihak analis 

kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi 

sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. 

2. Dari pihak nasabah, kemacetan dari pihak nasabah dapat dilakukan akibat 2 

hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. 

Guna menjaga dan meminimalisir risiko tersebut, sebelum pinjaman atau 

kredit dikucurkan, bank melakukan beberapa mekanisme penilaian. Penilaian atau 

pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menilai kinerja perusahaan debitur. Dua 

aspek yang perlu dilihat dalam menilai kinerja perusahaan adalah aspek keuangan 

dan aspek non keuangan (Yuniarti dan Anita Kusuma, 2012). 

Aspek keuangan/kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang 

dimiliki oleh perusahaan/badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari 

informasi yang diperoleh pada balance sheet (neraca), income statement (laporan 

laba rugi), dan cash flow statement (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang turut 

mendukung sebagai penguat penilaian financial performance tersebut (Fahmi, 

2013). Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

investor, kreditor, dan pemakai lainnya, saat ini maupun potensial (masa 

mendatang) untuk pembuatan keputusan investasi, kredit, dan investasi semacam 

lainnya (Hanafi dan Abdul Halim,2005). 
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Munawir (2004:2) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan infromasi 

mengenai keadaan keuangan dan operasional dari suatu pihak tertentu. Oleh 

karena itu setiap permohonan kredit harus selalu menyerahkan laporan keuangan 

terakhirnya kepada bank. Hal ini digunakan oleh bank untuk melihat kondisi 

keuangan permohonan tersebut. Atas dasar laporan keuangan perusahaan, bank 

menilai keadaan finansial perusahaan serta mempertimbangkan aspek-aspek 

lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan 

perusahaan yang akan dibiayai, dapat diketahui berapa besar kebutuhan dana 

dalam pembiayaan perusahaan dan kemampuan berkembangnya usaha calon 

debitur di masa-masa yang akan datang termasuk kemampuan debitur dalam 

membayar kreditnya kelak kepada bank. 

Dalam penilaian permodalan kredit yang dilakukan oleh bank analisa 

laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting yang hasilnya 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari hasil laporan keuangan, 

bank dapat mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas, 

stabilitas usaha dari permohonan kredit. Kemudian bank dapat mengukur 

kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar hutang dan beban bunganya 

juga dapat mengetahui apakah kredit yang akan diberikan itu cukup mendapat 

jaminan dari perusahaan tersebut, yang digambarkan pada kemampuan 

perusahaan mendapat keuntungan di masa yang akan datang (Sihombing,2014). 

Ada tiga rasio keuangan yang paling dominan yang dijadikan rujukan 

untuk melihat kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu (Fahmi, 2013): 
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1. Rasio Likuditias (liquidity ratio), mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena 

kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan 

perusahaan. 

2. Rasio Solvabilitas (solvability ratio), merupakan rasio yang menunjukkan 

bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutangnya dalam rangka 

memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali 

hutangnya. 

3. Rasio Profitabilitas (profitability ratio), bermanfaat untuk menunjukkan 

keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini 

dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. 

Hasil analisa laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada bank 

sebagai kreditur dalam membuat prediksi, perbandingan dan evaluasi akan sumber 

dan penggunaan baik dalam jumlah maupun waktu serta hubungannya terhadap 

resiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Jadi hasil analisis laporan 

keuangan memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak bank dalam menilai 

permodalan kredit yang diajukan kepadanya.  Hubungan antara hasil analisis 

laporan keuangan dengan efektivitas pemberian kredit pada bank mutlak 

diperlukan karena tanpa adanya hubungan maka pihak bank tidak akan 

mengetahui apakah calon debitur betul-betul sebagai debitur yang dapat 

diandalkan dikemudian hari (Sihombing,2014). 

Selain memperhatikan dan melakukan penilaian terhadap laporan 

keuangan calon debitur, pihak bank juga harus memperhatikan prinsip-prinsip 
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penilaian kredit lainnya (Saraswati,2012). Salah satunya yaitu penilaian prinsip 

5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy). Dengan 

memahami karakter nasabah yang diberikan kredit, maka pemutus kredit dapat 

mengetahui kemauan nasabah tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini 

berarti semakin bagus character yang dimiliki nasabah, maka akan semakin tinggi 

pula bagi kreditur dalam memutuskan pemberian kredit kepada nasabah. 

Keputusan pemberian kredit didasari oleh kepercayaan pihak pemutus kredit 

bahwa nasabah memiliki moral, watak, sifat-sifat pribadi yang positif dan 

kooperatif. Apabila debitur dinilai kredibilitasnya positif, maka tingkat terjadinya 

risiko tak tertagihnya hutang semakin kecil sehingga kreditur dalam memutuskan 

pemberian kredit semakin besar (Munawir,2005). Selanjutnya penilaian capital 

berpengaruh besar bagi pihak manajemen dalam menerapkan keputusan kebijakan 

pemberian kredit. Semakin nasabah tersebut mampu memenuhi persyaratan dalam 

pemenuhan kecukupan modal, maka pihak manajemen perbankan akan semakin 

memutuskan untuk memberikan kredit. Hal ini berarti bahwa pihak pemutus 

kredit sebelum memutuskan pemberian kredit harus melihat sumber mana atau 

modal yang dimiliki nasabah, termasuk persentase modal yang digunakan untuk 

membiayai proyek yang akan dijalankan, kemudian diketahui berapa modal 

sendiri dan beberapa modal pinjaman (Hasibuan,2005). Jaminan merupakan salah 

satu prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit. Jaminan yang diberikan 

merupakan tolok ukur bagi pihak manajemen dalam memutuskan untuk 

memberikan kredit (Hasibuan,2005). Selain itu sebelum memutuskan suatu kredit, 

pihak kreditur harus mengetahui situasi dan kondisi ekonomi yang akan 
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mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan akan mempengaruhi 

kelancaran usaha kegiatan debitur. Hal ini berarti semakin baiknya kondisi 

ekonomi suatu debitur maka risiko kemungkinan tak tertagihnya hutang akan 

kecil sehingga pihak kreditur kemungkinan besar akan mengabulkan permintaan 

kreditnya. kondisi ekonomi nasabah perlu bagi para pemutus kredit dalam 

menentukan layak atau tidaknya nasabah diberikan kredit. Pihak manajemen harus 

berupaya terus untuk melihat alokasi dana yang digunakan untuk menekan jumlah 

pengeluaran. Artinya bahwa pihak pemutus kredit harus melihat apakah dana 

yang diajukan dari pemilik perusahaan tersebut untuk mengelola usahanya atau 

untuk membayar kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak pemilik 

perusahaan (Kasmir,2008). 

Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum 

bank memberikan persetujuan pemberian kredit. Bagi bank, debitur yang 

memenuhi semua prinsip 5C adalah nasabah yang layak untuk mendapatkan 

kredit. Dimana ketika bank melihat adanya calon debitur yang memiliki karakter 

yang kuat, memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, memiliki 

jaminan, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan 

mutiara bagi bank. Prinsip 5C ini juga digunakan untuk melihat bagaimana 

kredibilitas calon debitur ke depannya (Saraswati,2012). Pernelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja keuangan debitur terhadap 

keputusan pemberian kredit. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Kredit 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Pengertian hipotesis adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2012): 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.” 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang ada, maka penulis 

menarik hipotesis atau dugaan sementara bahwa terdapat pengaruh kinerja 

keuangan debitur terhadap keputusan pemberian kredit di Bank X Kantor Pusat 

Bandung. 

 


