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Bagi suatu bank, kredit merupakan sumber utama penghasilan bank 

sekaligus sumber risiko bisnis terbesar dimana ada kemungkinan kredit tak 

tertagih (kredit macet). Kredit macet adalah suatu risiko yang melekat pada suatu 

kredit bank, maka seleksi calon debitur adalah hal yang wajib dilakukan oleh 

pihak bank. Proses penyaringan yang dilakukan diantaranya adalah dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan non keuangan calon debitur. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengadakan penelitian mengenai manfaat 

analisis laporan keuangan dan non keuangan calon debitur sebagai dasar 

pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja sehingga dapat menghindari 

kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan analisis 

laporan keuangan dan non keuangan debitur dalam pengajuan pinjaman atau 

kredit yang memadai, untuk mengetahui proses pengambilan keputusan 

pemberian kredit yang dilakukan telah dilaksanakan secara memadai, dan untuk 

mengetahui sejauh mana manfaat analisis laporan keuangan dan non keuangan 

dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja. 

Kredit diberikan dengan adanya kepercayaan dari kedua belah pihak. 

Dalam memberikan kredit, suatu bank perlu mengetahui terlebih dahulu tujuan 

pemanfaatan dari pemberian kredit tersebut dan kemudian analisis terhadap 

kondisi perusahaan calon debitur. Bagaimanapun juga aktivitas pemberian kredit 

ini mengandung tingkat resiko tertentu, untuk menghindarinya maupun untuk 

memperkecil resiko kredit yang terjadi maka bank harus mengadakan penilaian 

yang seksama atas dasar syarat-syarat teknis bank melalui analisis laporan 

keuangan dan analisis laporan non keuangan. 

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan, penulis melakukan penelitian lapangan dengan instrumen berupa 

kuesioner, wawancara dan observasi, serta penelitian kepustakaan. Adapun untuk 

melakukan pengujian hipotesis, penulis menggunakan analisis regresi linier 

multipel. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, PT. Bank 

International Indonesia Cabang Sukabumi telah melaksanakan analisis laporan 

keuangan dan non keuangan debitur dengan memadai, serta pengambilan 

keputusan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank International Indonesia 

Cabang Sukabumi telah dilaksanakan secara efektif. Sedangkan berdasarkan 

analisis regresi linier multipel, diperoleh hasil bahwa analisis laporan keuangan 

dan analisis laporan non-keuangan secara bersama-sama atau individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja. 
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