
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Manfaat 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002:858), kata manfaat 

diartikan sebagai ”guna, faedah, laba, untung”. 

Dengan demikian manfaat berdasarkan pengertiannya masing-masing 

adalah guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal mempraktikkan atau 

hasil kerja menerapkan. Dalam hal ini adalah guna atau keuntungan dari analisis 

laporan keuangan calon debitur sebagai dasar pemberian keputusan pemberian 

kredit modal kerja sehingga dapat menghindari kredit macet pada bank. 

 

2.2  Laporan Keuangan  

  Kegiatan akuntansi pada dasarnya meningkatkan dan menafsirkan data 

berkaitan keuangan dan lembaga perusahaan, dimana aktivitasnya berkaitan 

dengan produktivitas pertumbuhan barang-barang dan jasa. Akuntansi dapat 

memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi serta kinerja 

perusahaan seperti yang tercermin dalam laporan keuangan. 

  Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai 

“alat uji” dari pekerjaan bagi bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan 

keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk 

dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana 

dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu 

keputusan. 

  Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses akuntansi 

tersebut meliputi pengumpulan data dan pengelohan data perusahaan. Dalam 

proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi atau peristiwa yang 

merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, 

penggolongan, dan pengikhtisaran. Transaksi-transaksi yang bersifat keuangan 

hanya dapat memberikan informasi yang relevan dan saling berhubungan satu 



dengan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak tentang 

keadaan keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu periode yang akan 

digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 

 

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan 

  Laporan keuangan adalah neraca dan perhitungan laba rugi serta segala 

keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain 

laporan sumber dan penggunaan dana-dana.  Laporan keuangan adalah laporan 

pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pegelolaan 

perusahaan yang dipercayakan kepadanya atas pihak-pihak luar perusahaan: 

pemilik perusahaan, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya. 

  Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

meliputi: neraca, perhitungan laba rugi dan saldo laba, laporan perubahan posisi 

keuangan serta catatan atas laporan keuangan. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2004;2), yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya (yang dapat 

disajikan dalam beberapa cara misalnya: sebagai laporan arus kas 

atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang 

berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya laporan keuangan 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga.” 

 

Menurut  Munawir (2004:2) pengertian laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan Dari definisi-

definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, kinerja 

perusahaan, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain yang 

merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari 

suatu kesatuan usaha.” 

 



Laporan keuangan dapat dianalisis untuk melihat kondisi perusahaan, jenis 

analisis bervariasi sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang melakukan 

analisis. Salah satu teknis analisis laporan keuangan yang banyak digunakan 

untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan adalah analisis rasio 

keuangan karena penggunaannya yang relatif mudah. 

Analisis laporan keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka keuangan 

dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tersebut dapat berupa, standar 

interal yang ditetapkan oleh manajemen, perbandingan historis atau 

membandingkan angka-angka keuangan dengan masa sebelumnya, 

membandingkan dengan perusahaan atau industri sejenis. 

Analisis laporan keuangan secara garis besar meliputi dua jenis 

perbandingan, yaitu: 

1. Dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan 

datang untuk perusahaan yang sama. 

2. Perbandingan rasio perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sejenis atau 

dengan rata-rata industri pada satu titik yang sama. 

Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan 

dan kinerja perusahaan. 

Salah satu alasan dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan adalah 

menilai kinerja perusahaan. Dimana penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui 

tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Penilaian kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis dua aspek, yaitu keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja 

keuangan dapat dilihat melalui data-data laporan keuangan, sedangkan kinerja non 

keuangan dapat dilihat melalui aspek-aspek non-financial diantaranya aspek 

pemasaran , aspek teknologi maupun aspek manajemen. Pengukuran kinerja suatu 

perusahaan sangat berguna untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan 

yang sejenis sehingga dapat dilakukan suatu tindakan yang dianggap perlu untuk 

memperbaikinya. Tanpa perbandingan, tidak akan diketaui apakah kinerja atau 

perusahaan mengalami perbaikan atau sebaliknya yaitu menunjukkan penurunan. 

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Agar dalam melakukan 



analisis dan interpretasinya terhadap laporan keuangan itu hasilnya memuaskan, 

maka perlu adanya konsistensi penyajian yaitu keseragaman bentuk laporan 

keuangan untuk dianalisis. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Hasil akhir dari suatu proses pencatatan keuangan diantaranya adalah 

laporan keuangan, laporan keuangan ini merupakan pencerminan dari prestasi 

manajemen perusahaan pada satu periode tertentu. Selain sebagai alat 

pertanggung jawaban, laporan keuangan diperlukan sebagai dasar pengambilan 

keputusan ekonomi. 

 Menurut IAI (2004:4) laporan keuangan bertujuan untuk: 

“1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambialn 

keputusan ekonomi. 

 2. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non keuangan. 

 3. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.” 

 

Menurut Sofyan Safri Harahap (2004:133) menjelaskan bahwa APB 

Statement No. 4 (AICPA)menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan 

membaginya menjadi dua, yaitu: 

“1. Tujuan Umum 

 Menyajikan  laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan 

posisi keuangan secara wajar sesuai perinsip akuntansi yang 

diterima. 

 2. Tujuan Khusus 

Memberiakan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan 

bersih, proyesi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta 

informasi lainnya yang relevan.” 

  

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat mengevaluasi atas kemampuan 



perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), waktu serta kepastian dari 

hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

 Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

 Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. 

Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

(dan setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan 

dalam memanfaatkan arus kas tersebut. 

 Selain untuk tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan 

apa yang telah dilakukan manajemen atau menggambarkan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 Jadi tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang 

berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Selain itu laporan keuangan juga 

bertujuan untuk melaporkan kegiataan perusahaan yang mempengaruhi 

masyarakat yang dapat ditentukan, dijelaskan, dan diukur dan penting bagi peran 

perusahaan dalam lingkungan masyarakat. 

 

2.2.3  Karakteristik Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2004;7) terdapat empat karakteristik kualitatif, yaitu:  

1. Dapat Dipahami 

Kualitas informasi penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 



ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan 

hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk 

dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 

2. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan, informasi memiliki kualitas 

relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. 

4. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

perusahaan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus 

dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 

 Informasi yang disediakan oleh laporan keuangan tidak akan berguna 

seandainya tidak relevan. Dalam membuat keputusan pamakai tidak hanya 



mengerti atau memahami informasi yang disajikan tetapi juga harus mampu 

menilai tingkat keandalan dan dapat diperbandingkan dengan informasi tentang 

kemungkinan alternative dan pengalaman yang lalu. 

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para 

pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan 

membaca laporan keuangan dengan tepat maka seseorang dapat melakukan 

tindakan ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan 

diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya. 

 Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2005:4) pemakai laporan 

keuangan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau 

disebut juga dengan Business Stakeholders yang meliputi: 

1. Investor 

Penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Kreditor (pemberi pinjaman) 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

3. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibandingkan kreditur. 



4. Shareholders (para pemegang saham).  

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan 

perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan 

modal untuk business plan selanjutnya. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan, mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

7. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberi kontribusi seperti pada perekonomian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan diperlindungkan 

kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai, 

berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke perusahaan, 

maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan 

memenuhi sebagian besar kebutuhan para pemakai lain. 

 

2.2.5 Keterbatasan Laporan Keuangan 

  Menurut S. Munawir (2002:9) laporan keuangan memiliki beberapa 

keterbatasan antara lain: 

“1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya  

merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu 



tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan 

yang final. 

  2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya 

dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

  3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan 

transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau 

tanggal yang lalu. 

  4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan 

perusahaan.” 

  

Laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas, dan lengkap, 

yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan ekonomi mengenai eksistensi dan 

operasi perusahaan tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi 

dihadapkan dengan kemungkinan bahaya penyimpangan (bias), salah penafsiran 

dan ketidaktepatan. Untuk meminimkan bahaya ini, profesi akuntansi telah 

berupaya untuk mengembangkan suatu barang tubuh teori ini. Setiap akuntansi 

atau perusahaan harus menyesuaikan diri terhadap praktik akuntansi dan 

pelaporan dari setiap perusahaan tertentu. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, apalagi dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih 

laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis trend, akan 

diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Disinilah 

arti pentingnya suatu analisis terhadap laporan keuangan. 

 Hasil analisis laporan keuangan akan mampu membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi kebehasilan perusahaan di 

masa datang. 

 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/search/label/Akuntansi
http://mengerjakantugas.blogspot.com/search/label/Akuntansi


2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu, 

analisis dan laporan keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini maka dapat 

dilihat dari arti masing-masing kata. 

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

laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut: 

“Analisis adalah memecahkan atau menggabungkan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil”. 

“Laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan 

arus kas”. 

Jika kedua pengertian diatas digabungkan maka pengertian analisis 

laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:190) adalah: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

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 keputusan yang tepat”. 

 

Menurut Kamus Akuntansi, analisis laporan keuangan adalah: 

“Mencari hubungan yang ada antara suatu angka dalam laporan 

keuangan dengan angka lain agar dapat diperoleh gambaran yang 

lebih jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan”. 

Analisis laporan keuangan menurut Dewi Astuti (2004:29) adalah: 

“Segala sesuatu yang menyangkut penggunaan informasi akuntansi 

untuk membuat keputusan bisnis dan investasi”. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah membedah dan menguraikan pos-pos laporan keuangan untuk 

mencari hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan agar dapat 

diperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha 

perusahaan sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam membuat 

keputusan bisnis dan investasi. 

 



2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

cukup penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai apa yang telah terjadi, sementara para pemakai 

laporan keuangan membutuhkan informasi mengenai apa yang mungkin terjadi di 

masa datang. 

Analisis laporan keuangan dapat dilakukan untuk beberapa tujuan. 

Misalnya menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julyanti (2005:57) analisis laporan 

keuang bertujuan untuk: 

“Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam 

memilih alternative investasi atau merger; sebagai alat forecasting 

mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang; sebagai 

proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi, atau 

masalah lainnya; atau sebagai alat evaluation terhadap manajemen.” 

 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:195) tujuan analisis laporan 

keuangan yaitu: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih dalam daripada yang terdapat dari 

laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu 

laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang tekandung atau yang berada di balik 

laporan keuagan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat dilapangan seperti untuk prediks, 

peningkatan (rating). 



6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain apa yang dimaksud dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain: 

a) Dapat menilai prestasi perusahaan. 

b) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan. 

c) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu: 

1) Posisi keuangan (Assets, Kewajiaban, dan Modal) 

2) Hasil usaha perusahaan (Hasil dan Biaya) 

3) Likuiditas 

4) Solvabilitas 

5) Aktivitas 

6) Rentablitas atau profitabilitas 

7) Indikator Pasar Modal 

d) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu. 

e) Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana. 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat memandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Dengan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan maka akan 

diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan 

perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Dari semua tujuan tersebut, tujuan yang terpenting dari analisis laporan 

keuangan adalah untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan 

pada dugaan murni, terkaan, dan intuisi; mengurangi dan mempersempit lingkup 

ketidakpastian pada setiap proses pengambilan keputusan. 



2.3.3 Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh menurut Dwi Prastowo dan Rifka 

Julianty (2005:58) adalah sebagai berikut: 

“1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan. 

  2. Memahani kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. 

  3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan. 

  4. Menganalisis laporan keuangan.” 

 

Keempat prosedur analisis laporan keuangan dapat diurakan sebagai 

berikut: 

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan. 

Pemahaman latar belakang data keuangan perusahaan mencakup pemahaman 

tentang bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan 

diterapkan oleh perusahaan. Memahami latar belakang data keuangan 

perusahaan yang akan dianalisis merupakan langka yang perlu dilakukan 

sebelum menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap perusahaan 

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend 

(kecenderungan) indstri dimana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, 

perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi seperti 

perubahan pendapatan perkapita, tingkat bunga, tingkat inflasi dan pajak, dan 

perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan 

manajemen kunsi. 

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan 

Kedua langkah pertama memberikan gambaran mengenai karakteristik (profil) 

perusahaan. Sebelum berbagai teknis analisis laporan keuangan diaplikasikan, 

perlu dilakukan review terhadap laporan keuangan secara menyeluruh. Tujuan 

langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah cukup 

jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan standar 

jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku. 



4. Menganalisis laporan keuangan 

Setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangan, maka 

dengan menggunakan berbagai metode dan tekik analisis yang ada dapat 

menganalisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut 

(bila perlu disertai rekomendasi). 

 

2.3.4 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Banyak metode dan teknik yang dipakai dalam analisis laporan keuangan. 

Metode dan teknik ini merupakan cara bagaimana melakukan analisis. Di bawah 

ini akan dijelaskan bagaimana metode dan teknik yang dilakukan dalam 

menganalisis laporan keuangan. 

Secara umum menururt Dwi Prastowo dan Rifka Julianty (2005:59) 

metode analisis laporan  keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, 

yaitu: 

“1. Metode analisis horizontal (dinamis) 

  2. Metode analisis vertikal (statis).” 

Kedua metode analisis laporan keuangan dapat menguraikan sebagai 

berikut: 

1. Metode analisis horizontal (dinamis) 

Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun 

(periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. 

Disebut metode analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos 

yang sama untuk periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis 

karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun (periode). Teknik-teknik 

analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis 

perbandingan, analisis trend (index), analisis sumber dan penggunaan dana, 

analisis perubahan laba kotor. 

2. Metode analisis vertikal (statis) 

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 



membandingkan anatara pos yang satu dan pos yang lainnya pada laporan 

keuangan yang sama untuk tahun yang sama. Oleh karena membandingkan 

pos-pos laporan keuangan pada tahun (periode) yang sama. Teknik-teknik 

analisis yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis 

presentase per kmponen (Common-size), analisis rasio, dan analisis impas. 

Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan 

menurut Munawair (2004:36) adalah sebagai berikut: 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisa 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau 

lebih, dengan menunjukkan: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah. 

c. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase. 

d. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. 

e. Prosentase total. 

2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode 

atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, 

apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, 

adalah suatu periode analisis untuk mengetahui presentase investasi pada 

masing-masing aset terhadap toal asetnya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi biaya-biaya yang terjadi dihubungkan dengan 

jumlah penjualannya. 

4. Analisa sumber dan penggunaan kas (Cash Flow Statement Analysis,) adalah 

suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

5. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 



6. Analisis rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau 

kombinasi dari kedua laoran tersebut. 

7. Analisa perubahan laba kotor (Gross Profit Analysis), Adalah suatu analisa 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari 

period eke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan 

laba yang dbudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisais Break Event, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut 

tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan 

analisa break event ini juga akan mengetahui berbagai tingkat keuntungan atau 

kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

Menurut Dewi Astuti (2004:30) ada tiga tipe perbandingan hasil analisis 

rasio keuangan, yaitu: 

“1. Analisis cross-sectional 

Membandingkan hasil analisi rasio keuangan suatu perusahaan 

dengan nilai analisis keuangan perusahaan sejenis dalam industry 

yang sama dalam waktu yang sama. 

  2. Analisis time-series 

Mengevaluasi kinerja perusahaan dengan cara membandingkan 

hasil analisis rasio keuangan pada periode yan satu dengan hasil 

analisis risiko keuangan pada periode yang lain dalam perusahaan 

yang sama. 

  3. Analisis gabungan 

Gabungan antara analisis cross-sectionaldan analisis time-series.” 

 

Metode dan teknik analisis manapun yang digunakan, kesemuanya itu 

adalah merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk 

menganalisa laporan keuangan, serta digunakan untuk menentukan dan mengukur 

hubungan antar pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dianggarkan atau dengan laporan 

keuangan perusahaan lain. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah 

untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. 

 



2.3.5 Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Hanafi dan Halim (2005:93-94), meskipun analisis laporan 

keuangan sangat bermanfaat, tetapi ada beberapa keterbatasan yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

1. Data yang dicatat dan dilaporkan oleh laporan keuangan mendasarkan oleh 

harga perolehan (historical cost). Metode harga perolehan dipakai oleh 

akuntansi karena metode tersebut dinilai paling objektif dibanding metode lain 

seperti metode harga pasar atau harga penggantiaan saat ini (current 

replecement cost). Metode akuntansi juda mendasar pada metode akrual yang 

berusaha mempertemukan pendapatan dengan biaya-biaya yang berkaitan 

dengan usaha memperoleh pendapatan tersebut. Metode semacam ini tidak 

memperhatikan kapan muncul atau keluar kas. Dalam jangka pendek, antara 

metode kas dengan metode akrual barangkali tidak menghasilkan informasi 

yang sama. 

2. Penyusunan laporan keuangan juga didasarkan pada beberapa alternatif 

metode akuntansi (misal metode FIFO, LIFO, rata-rata persediaan). Dua 

perusahaan yang memiliki kondisi yang sama, barangkali akan memberikan 

informasi yang berbeda karena perbedaan metode akuntansi. 

3. Upaya perbaikan barangkali bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk 

memperbaiki laporan keuangan sehingga laporan keuangan nampak bagus. 

Sebagai contoh, sebelum tanggal neraca manajemen bisa meminjam hutang 

jangka panjang dan menyimpan kas dari pinjaman tersebut. Aktiva lancar 

akan naik dan rasio lancar perusahaan akan kelihatan baik. Sesudah tanggal 

neraca, kas barangkali dipakai untuk melunasi hutang jangka panjang, dan 

kondisi likuiditas jangka pendek kembali ke asalnya yang tidak begitu bagus. 

4. Banyak perusahaan yang mempunyai beberapa Divisi atau anak perusahaan 

yang bergerak dibidang usaha. Untuk perusahaan semacam ini, analis akan 

kesulitan memilih pembandingnya karena perusahaan tersebut bergerak pada 

beberapa industri. Juga data-data divisi untuk mengetahui prestasi divisi 

biasanya tidak lengkap dilaporkan, sehingga analis akan mengalami kesulitan 

menganalisis prestasi divisi-divisi dalam perusahaan. 



5. Inflasi atau deflasi akan mempengaruhi laporan keuangan terutama yang 

berkaitan dengan rekening-rekening jangka panjang seperti investasi jangka 

panjang. Laporan keuangan yang menggunakan harga perolehan akan 

cenderung terlalu rendah melaporkan data-data laporan keuangan. 

6. Rata-rata industri merupakan rata-rata perusahan yang ada dalam industri. Ada 

beberapa perusahaan yang tidak bagus yang dipakai juga untuk perhitungan 

rata-rata industri. Juga rata-rata industri bukan merupakan standar yang selalu 

baik, yang seharusnya diikuti oleh perusahaan karena rata-rata industri hanya 

rata-rata perusahaan di industri. 

 

2.3.6 Analisis Rasio Keuangan 

Salah satu cara analisis laporan keuangan yang umum digunakan oleh para 

analis adalah analisis rasio keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan 

menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi 

gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Menurut James C. Van Horne dan Jhon M. Wachowisc (2002:133-

134), menjelaskan bahwa analisa rasio keuangan melibatkan dua jenis 

perbandingan yaitu: 

1. Perbandingan Internal 

Analis dapat membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa 

laludan akan datang dalam perusahaan yang sama. Jika rasio 

keuangan diurutkan dalam beberapa periode tahun, analis dapat 

mempelajari komposisi perubahan dan menentukan apakah 

terdapat perbaikan atau penurunan dalam kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan. 

2. Perbandingan Eksternal dan Sumber-Sumber Rasio Industri 

Metode perbandingan yang kedua melibatkan perbandingan rasio 

satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan sejenis atau 

dengan rata-rata industri pada titik waktu yang sama. 

Perbandingan ini memberikan pandangan mendalam tentang 

kondisi keuangan dan kinerja relatif dari perusahan. Rasio ini 

juga membantu dalam mengidentifikasikan penyimpangan dari 

rata-rata atau standar industri.  



James C. Van Horne dan Jhon M. Wachowisc (2002:129), 

mengemukakan bahwa analisis rasio dalam perusahaan terdiri dari atas: 

1. Balance Sheet Ratio, yang terdiri dari : 

a. Rasio-rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya, yaitu diukur dengan 

menghitung: 

 Current Rasio 

 Acid-test Ratio 

b. Rasio-rasio Leverage, digunakan untuk mengukur seberapa 

besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, yaitu diukur 

dengan menghitung: 

 Debt to Equity Ratio 

 Total Debt to Total Assets Ratio 

2. Income Statement and Income/Balance sheet Rasio yang terdiri 

dari: 

a. Coverage Ratio, yaitu kemampuan perusahaan menutupi 

beban keuanganya(beban bunga). Diukur dengan menghitung: 

 Interest Coverage Ratio atau Times Interest Earned 

b. Activity Ratio, mengukur keefektifan perusahaan dalam 

menggunakan aset. Diukur dengan menghitung: 

 Receivable Turnover (RT) Ratio 

 Receivable Turnover In Days(RDT)  

 Aging Accounts Receivable 

 Payable Activity 

 Inventory Turnover (IT) Ratio 

 Inventory Turnover In Days (ITD) 

 Total Asset Turnover 

c. Profitability Ratio, terdiri dari dua macam, yaitu profitabilitas 

yang berhubungan dengan penjualan dan yang berhubungan 

dengan investasi. Secara bersama-sama, rasio-rasio ini 

menunjukan keefektifan kegiatan operasional perusahaan 

secara keseluruhan. Diukur dengan menghitung: 

 Gross Profit Margin 

 Net Profit Margin 

 Return On Investment atau Return On Total Assets (ROA) 

 Return On Equity (ROE) 

 

Sedangkan menurut Lawrence J. Gitman (2003:58), membagi ratio 

keuangan menjadi: 

1. Liquidity Ratio, terdiri dari: 

a. Current Ratio 

b. Quick (Acid-Test) Ratio 



2. Activity Ratio, yang terdiri dari: 

a. Inventory Turnover 

b. Average Collection Period 

c. Average Payment period 

d. Total Asset Turnover 

3. Debt Ratio, terdiri dari: 

a. Debt Ratio 

b. Times Interest Earned Ratio 

c. Fixed Payment Coverage Ratio 

4. Profitability Ratio, terdiri dari: 

a. Groos Profit Margin 

b. Operating Profit Margin 

c. Net Profit Margin 

d. Earning Per Share (EPS) 

e. Return On Total Assets(ROA) 

f. Return On Common Equity(ROE) 

5. Market Ratio, terdiri dari: 

a. Price/Earnings(P/E) Ratio 

b. Market/Book (M/B) Ratio 

 

2.3.7 Kelebihan dan Kekurangan Analisis Rasio 

Rasio-rasio keuangan dapat memberikan gambaran sumber-sumber 

informasi yang sangat berharga bagi para analisis keuangan, bagaimanapun rasio 

yang dihitung dari laporan akuntansi kadang-kadang dapat memberikan informasi 

yang menyesatkan. Analisis keuangan mempunyai kelebihan dan kekurangan 

dalam penerapannya. 

Menurut Sofyan Safri Harahap (2001 : 298) keunggulan analisis rasio 

antara lain : 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 

mudah dibaca atau ditafsirkan 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

3. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score) 

5. Menstandardisir zise perusahaan  

6. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan 

lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau 

time series 

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi 

di masa yang akan datang. 

 



Walaupun telah mengetahui bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk 

memahami posisi keuangan perusahaan, namun analisis rasio inipun memiliki 

kekurangan dalam penggunaannya yang timbul akibat dari keterbatasan laporan 

keuangan dan data akuntansi keuangan. 

Sofyan Safri Harahap menjelaskan kekurangan analisis rasio keuangan 

(2001 : 299) yaitu antara lain : 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan 

untuk kepentingan pemakaiannya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga 

menjadi keterbatasan teknik ini seperti : 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak  

mengandung taksiran dan judgement yang dapat dinilai biasa 

atau subjektif. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio 

adalah nilai perolehan (cost) bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada 

angka rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi 

bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan 

menimbulkan kesulitan menghitung rasio. 

4. Sulit jika data yang tersedia sinkron 

 

2.4 Kredit 

 Dewasa ini kegiatan transaksi kredit sukar untuk di hindari oleh para 

pelaku bisnis. Para pelaku bisnis tersebut melakukan transaksi kredit dengan 

beberapa alas an dan tujuan. Alasan dan tujuan tersebut akan berbeda diantara 

pihak-pihak pelaku transaksi kredit yang bersangkutan. Adapun pihak yang 

berkepentingan dalam transaksi kredit yaitu pemberi kredit (kreditur) dan 

penerima kredit (debitur). 

 Perusahaan dagang memberikan kredit dengan tujuan untuk meningkatkan 

volume penjualan dan mengimbangi pesaing. Lembaga perbankan atau yang 

sejenis memberikan kredit dengan tujuan untuk memperoleh bunga dari pokok 

pinjamannya. Sedangkan pihak debitur atau pelanggan melakukan transaksi kredit 

dengan alasan tidak mempunyai kas yang cukup untuk membeli dan membayar 

suatu produk atau terpaksa meminjam sejumlah uang untuk modal dan diharapkan 



dengan modal pinjaman tersebut diperoleh suatu penghasilan yang nantinya dapat 

mengembalikan pinjamannya tersebut serta memperoleh nilai lebih atau 

keuntungan. 

 

2.4.1 Pengertian Kredit 

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu "credere", 

yang berarti kepercayaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah 

pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. 

Menurut beberapa pendapat para ahli ilmu hukum, seperti: 

1. J. A. Lavy, merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela 

sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. 

2. Drs. Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu prestasi yang diberikan oleh 

satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada 

masa tertentu yang akan diserahi dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, 

pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 12, yaitu: 

"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di 

persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan". 

 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-

Undang yang Diubah), pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 butir 11,  

"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan 

pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga". 

 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur kredit adalah: 

1. Kepercayaan. 

Adanya keyakinan dari pihak bank terhadap prestasi yang diberikan kepada 

nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang di 

perjanjikan. 



2. JangkaWaktu 

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana 

jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu, berdasar 

kan kesepakatan bersama. 

3. Prestasi 

Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya 

kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah 

debitur, berupa bunga atau imbalan. 

4. Resiko 

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, 

memungkinkan adanya risiko dalm perjanjian kredit tersebut. Untuk itu, untuk 

mencegah terjadinya risiko tersebut (berupa wanprestasi), maka diadakan 

pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur. 

 

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari 

falsafah yang dianut oleh suatu Negara. Di Negara-negara liberal, tujuan kredit 

didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip 

ekonomi yang dianut oleh Negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan 

yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Di 

Negara Indonesia yang menganut filsafah Pancasila, berbeda Negara liberal, yang 

mana tujuan kredit harus disesuaikan dengan tujuan Negara, yaitu untuk mencapai 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan bukan semata-mata untuk 

mencari keuntungan. 

Pada dasarnya tujuan kredit dalam suatu perbankan adalah untuk mencari 

keuntungan, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasional bank. Bank akan meneruskan simpanan dari nasabahnya kepada 

nasabah lain dalam bentuk kredit, hanya saja bank harus benar-benar yakin bahwa 

nasabah yang akan menerima kredit itu memiliki kemampuan untuk 

mengembalikan kredit yang telah diterimanya. 



Menurat Kasmir (2004 : 96), dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah 

sebagai berikut: 

1.  Mencari keuntangan 

2.  Mambantu usaha nasabah 

3.  Membantu pemerintah 

Akan tetapi tujuan pemberian kredit bukan hanya untuk meneari 

keuntungan, tetapi harus disesuaikan dengan tujuan Negara. Dengan demikian 

tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank yang akan mengemban tugas sebagai 

agent of development adalah untuk : 

1. Turut   menyukseskan   program   pemerintah   dibidang   ekonomi   dan pembangunan 

2. Meningkatkan aktivitas pemsahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna 

menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi 

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas 

usahanya 

Sedangkan fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan 

jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (toserver the society) dalam rangka 

mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa-jasa, yang 

keseluruhannya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakaL Seperti yang 

dikemukakan Firdaus dan Arianti (2004 : 5-6), menyatakan :  

"Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhann jasa untuk 

melayani kebutuhan masyarakat (to server the society) dalam rangka 

mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan 

melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya 

itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf.” 

 

Sedangkan bagi bank yang berdasaikan prinsip syariah balas jasanya dengan 

bagi hasil Sirvatno (1995 :13), menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam 

perkreditan, antara lain : 

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang/jasa, akan 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang 

akan datang, 

2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontrasepsi yang akan diterima di masa yang akan 

datang, 



3. Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi 

sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan 

antara pemberian kredit dengan kontra prestasi yang akan diterima 

di kemudian hari 

4. Prestasi atau objek tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, 

namnn juga bisa diberikan dalam bentuk barang/jasa. 

 

Menurut Firdaus dan Arianti (2004 : 3), kredit itu mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang,, barang atau jasa yang 

bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau 

badan demikian lazim disebut kreditur. 

2. Adanya piliak yang metnbutuhkan atau meminjam uang, barang atau 

jasa. Pihak ini lazim disebut debitur. 

3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. 

4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 

5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan 

uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayatan 

kembali dari debitur. 

6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari urisur perbedaan waktu seperti 

di atas, di mana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum 

pasti, maka kredit itu pada dasamya mengandung risiko. Risiko tersebut 

berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya 

penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya, 

7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur 

(walaupun ada kredit yang tidak berbunga). 

 

2.4.3 Jenis-jenis Kredit 

Jenis-jenis kredit dalam perbankan di Indonesia menurut Kasmir (2004 :99-102), 

yaitu: 

1. Dilihat dari segi kegunaannya 

a. Kredit Investasi 

b. Kredit modal kerja  

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

b. Kredit konsumtif 

c. Kredit perdagangan 



3. Diiihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

b. Kredit jangka menengah 

c. Kredit jangka panjang  

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

b. Kredit tanpa jaminan  

5. Dilihat dari sektor usaha  

a. Kredit pettanian 

b. Kredit pertemakan 

c. Kredit industri 

d. Kredit pertambangan 

e. Kredit pendidikan 

f. Kredit profesi 

g. Kredit perumahan 

h. Dan sektor-sektor lainnya 

 

2.4.4 Kredit Modal Kerja 

 Modal kerja merupakan Modal kerja adalah modal yang digunakan oleh 

perusahaan sebagai biaya operasi perusahaan yang perputaran kasnya kurang sari 

satu tahun melalui hasil penjualan produksinya. 

Konsep modal kerja : 

1. Konsep Kuantitatif (modal kerja Bruto) merupakan jumlah keseluruhan aktiva lancar. 

2. Konsep kualitatif (modal kerja netto) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang 

lancar. 

3. Konsep fungsional meruakan fungsi aktiva pada dana dalam menghasilkan 

pendapatan. 

 Jenis-jenis Modal Kerja,yaitu:  

1. Modal kerja permanen (permanen working capital) yaitu modal kerja yang harus terus 

ada pada perusahaan untuk dapat terus menjalankan fungsinya. 

 



Modal kerja permanen dibedakan menjadi : 

a. Modal kerja primer yaitu modal kerja minimum yang harus ada pada 

perusahaan untuk menjamin kontinuitas perusahaan. 

b. Modal kerja normal yaitu modal kerja yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan luas produksi. 

2. Modal kerja Variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan keadaan. 

Modal kerja variabel dibedakan menjadi : 

a. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah 

yang disebabkan fluktuasi musim. 

b. Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena 

fluktuasi konjungtur. 

c. Modal kerja darurat yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah 

karena keaddaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. 

  

Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja tergantung pada besar kecilnya : 

1. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja merupakan 

keseluruhan atau jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu 

pemberian kredit, pembelian, penyimpanan bahan baku dan jangka waktu 

penerimaan piutang. 

2. Pengeluaran kas rata-rata tiap hari merupakan pengeluaran kas rata-rata 

setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, 

membayar upah dan biaya lain. 

 

2.4.5  Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit 

Menurut Suyarno (2005: 53-55), menyatakan sistem dan prosedur umum pemberian 

kredit adalah sebagai berikut:  

1. Permohonan Kredit 

Permohonan fasilitas kredit mencakupi: 

a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit 

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan 



c. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka 

waktunya  

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan  

2. Penyidikan dan Analisis Kredit 

Yang dimaksud dengan penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi : 

a. Wawancara dengan permohonan kredit (debitur) 

b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan 

nasabah  

c. Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah 

dan infonnasi lain yang diperoleh  

d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan  

Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang meneliti : 

a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan pengoraiaa dan segala aspek, baik keuangan 

maupun non keuangan untuk mengetahui kemngkinan dapat atau tidaknya 

dipertimbangkan suatu permohonan kredit 

b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta 

penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan   untuk   pengambiian   

keputusan   pimpinan   atau permohonan kredit nasabah  

3. Keputusan atas permohonan kredit 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang 

berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berapa menolak, menyetujui 

dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. 

Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat  

umum  yang  pada  dasarnya tercantum  dalam  laporan pemeriksaan kredit dan analisis 

kredit.  

4. Penolakan permohonan kredit 

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila: 

a. Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank secara teknis 

tidak memenuhi persyaratan  

b. Adanya keputusan penolakan dan direksi mengenai permohonan kredit 

 



5. Persetujuan permohonan kredit 

Yang dimaksud dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk 

menyetujui sebagian atau seluruh pennohonan kredit dari calon debitor. Untuk 

melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya 

ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus 

diteinpuh oleh nasabah, langkah-langkah yang harus diambil antara lain: 

a. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon 

b. Peningkatan jaminan 

c. Penandatanganan perjanjian kredit 

d. Informasi untuk bagian lain 

e. Pembayaran bea materai kredit 

f. Asuransi barang jaminan 

g. Asuransi kredit 

6. Pencairan fasilitas kredit 

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang tetah 

disetujui oleh bank.. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau 

pemindah bukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.. Bank hanya 

menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah 

telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan 

warkat-warkat kredit (perjanjian kredit) mutlak harus mendahului pencairan kredit 

7. Pelunasan fasilitas kredit 

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang 

berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. 

 

2.4.6 Prinsip Pemberian Kredit 

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perbankan, bank dalam 

menjalankan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang 

tersebut juga ditegaskan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, bank wajib 

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Dari penjelasan dua pasal tersebut maka 



dapat diketahui bahwa prinsip utama perkreditan adalah bersandar pada 

kepercayaan dan kehati-hatian.  

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 

menegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum 

melakukan kredit bank harus melakukan penilaian-penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah. 

Ada 3 (tiga) macam konsep tentang prinsip pemberian kredit berdasarkan 

laporan non keuangan menurut Firdaus (2004:83) yaitu: 

1. Prinsip 7 C 

2. Prinsip 5 P 

3. Prinsip 3 R 

Prinsip-prinsip pemberian kredit tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Prinsip 7 C 

a. Character (watak/kepribadian) 

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu 

pertimbangan yang terpenting dalam menentukan pemberian 

kredit.Kreditur sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam 

termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang 

teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya 

pada waktu yang telah ditetapkan. 

b. Capacity (kemampuan) 

Capacity merupakan kesanggupan peminjam untuk mendapatkan 

pendapatannya di masa yang akan dating, bagaimana kemungkinan dan 

berapa besarnya. Karena hal ini penting dalam menentukan berhasil atau 

tidak suatu perusahaan di masa yang akan datang. 

c.    Capital (modal) 

Capital yaitu berapa besar dan bagaimana sifat modal si peminjam. Pihak kreditur 

harus mengetahui tentang berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang 

dimiliki oleh debitur. 

 

 



d.    Collateral (jaminan atau agunan) 

Collateral adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai 

agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan 

utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. 

e.    Condition of economic (kondisi ekonomi) 

Condition of economic yaitu bagaimana keadaan ekonomi pada waktu itu, 

apakah keadaan ekonomi negara dalam keadaan sehat dan terarah. Kreditur 

hams mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh 

dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospek 

di masa datang. 

f.    Constrait  

Constrait yaitu perrimbangan akan risiko-risiko yang mungkin terjadi. 

g.    Competitor (pesaing) 

 Competitor merupakan berapa banyak jumlah pesaing dengan usaha yang 

 sama dan yang berada pada radius dengan usaha calon debitur. 

2.   Prinsip 5 P 

a.   People 

Yang dimaksud dengan people adalah penilaian calon debitur melalui mitra 

kerjanya. 

b.   Purpose (tujuan) 

Yang dimaksud dengan purpose adalah tujuan penggunaan kredit yang 

diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (real purpose) dari kredit tersebut, 

apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. 

c.   Payment (sumber pembayaran) 

Payment adalah perkiraan tentang pendapatan dan keuntungan yang akan 

dicapai oleh perusahaan yang mengambil kredit yakni untuk memperkirakan 

kemampuan dan kekuatan debitur dalam membayar kembali utangnya. 

d.   Profitability (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan) 

Profitability yaitu kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang akandiraih 

oleh pihak debitur apabila kredit tersebut direalisasikan. 

 

e.    Protection (perlindungan) 



Protection dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak 

diduga sebelumnya, maka kreditur perlu untuk melindungi kredit yang 

diberikannya antara lain dengan jalan memintajaminan dari debiturnya. 

3.   Prinsip 3 R 

a.    Return (hasil yang dicapai) 

Return yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur 

setelah mendapat kredit, apakah cukup memadai untuk menutupi pinjaman 

serta sekaligus memungkinkan pola usahanya untuk berkembang terus.  

b.   Repayment (pembayaran kembali) 

Repayment yaitu penilaian lanjutan setelah return, kemudian diprediksi 

kemampuan jadwal serta jangka waktu pengembalian kredit.  

c.    Risk Bearing Ability (kemampuan untuk menanggung risiko) 

Risk bearing ability yaitu kemampuan untuk menanggung risiko kegagalan apabila 

terjadi sesuatu hal tidak diharapkan. 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit, biasanya suatu 

permohonan kredit dinilai dan dianalisis secara mendalam, baik kuantitatif dan kualitatif 

dalam apa yang disebut analisis atau penilaian kredit. Analisis kredit sangat penting 

artinya untuk memutuskan apakah suatu permohonan kredit itu akan ditolak atau akan 

diterima. 

 

2.4.7 Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di 

dalam mengelola permohonan kredit saat permohonan tersebut diterima sampai 

dengan pencairan dana kredit. Manfaat dan" prosedur pemberian kredit antara lain adalah 

untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan 

menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit tersebut., dan untuk 

mengusahakan pemberian kredit dalam waktu singkat. 

 

 

 



Secara umum prosedur pemberian kredit menurut Tohar (2004:108)adalah 

sebagai berikut: 

1. Permohonan kredit 

2. Evaluasi atau analisis pemberian kredit 

3. Keputusan pemberian kredit 

4. Perjanjian kredit 

5. Pencairan kredit 

 

Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:  

1. Permohonan Kredit 

Permohonan kredit umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit. 

Prosedur pengisian formnlir permohonan kredit tersebut adalah sebagaiberikut: 

a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjamanyang 

telah tersedia.  

b. Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon 

peminjamdalam pengisian formulir.  

c. Proses permohonan diteruskan untuk diproses.  

2. Evaluasi atau Analisis Kredit 

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai 

sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai 

kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut. 

Rangkaian kegiatan yang dilakukaii dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai 

berikut:  

a. Melakukan interview pada calon peminjam 

Tujuan dari interview atau tanya jawab adalah sebagai berikut: 

1) mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai 

kegiatan usahanya; 

2) meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima; 

3) mengenal lebih dekat pribadi sifat serta watak dari calon peminjam; 

4) mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang 

kehidupan, pendidikan, dan pengalaman usaha.  

 

 



b. Melaksanakan penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak 

tentang: 

1) reputasi dan kondisi calon peminjam; 

2) hubungan dengan pemberi  kredit,  bank,  atau koperasi  lain  dan 

kondisinya sampai saat ini; 

3) penilaian dari teman atau rekan usaha atau tetangganya.  

c. Melakukan peninjauan ke tempat usaha 

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar 

memerlukan untuk ditinjau guna melihat sampai sejauh mana 

perkembangannya. 

3. Keputusan Kredit 

Keputusan pinjaman ini berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Setiap  permohonan  pinjaman memperoleh  wewenang  dari  pengurus koperasi. 

b. Manajer simpan pinjam di dalam mengambil keputusan, mempergunakan bahan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1) hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus 

kelompok;  

2) informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon 

peminjam. 

c. Ketentuan-ketentuan peminjam yang tertulis pada lembaran evaluasi yang memuat: 

1) jumlah pinjaman yang disetujui; 

2) penggunaan pinjaman; 

3) besarnya bunga pinjaman; 

4) tanggal jatuh tempo pinjaman; 

5) jaminan pinjaman. 

d. Setiap keputusan yang diambil harus ditandatangani manajer simpan pinjam 

koperasi yang bersangkutan. 

 

 

 



4. Perjanjian Kredit 

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini: 

a. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit 

dicairkan.  

b. Penandatanganan perjanjian pinjaman baru yang harus dapat dilakukan setelah 

adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi.  

c. Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan yang meliputi surat perjanjian 

pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.  

d. Surat perjanjian yang asli harus disimpan pada koperasi.  

e. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi. 

f. Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam, aslinya ada pada 

kantor koperasi.  

5. Pencairan Kredit 

Pencairan pinjaman merupakan tahap terakhir setelah ketentuan-ketentuan 

dipenuhi oleh peminjam.Peminjam hams menandatangani kuitansi dua rangkap 

dua sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Pinjaman ini diberikan secara tunai 

dan tidak dibenarkan diberikan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan 

agar diusahakan pencairannya secara bertahap. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut. 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dapat dijelaskan bahwa 

prosesur pemberian kredit dimulai dengan pengajuan permohonan kredit secara 

tertulis oleh nasabah yang dituangkan dalam surat permohonan kredit yang disertai 

persyaratan yang telah ditetapkan koperasi. Selanjutnya pihak koperasi melakukan 

penyelidikan berkas pinjaman yang tujuannya untuk mengetahui apakah berkas 

yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan.Dalam 

penilaian kelayakan kredit, pihak koperasi pun dapat melakukan kegiatan wawancara 

dengan calon nasabah yang tujuannya untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 

nasabah yang sebenarnya. 

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, 

keabsahan dan keaslian serta penilaian yang meliputi seluruh studi kelayakan.,langkah 



selanjutnya adalah keputusan kredit yaitu untuk menentukan layak atau tidaknya 

kredit diberikan. 

 

2.4.8 Pengertian Kredit Macet 

Kredit macet menurut Sinungan (1993 : 57) adalah: 

”Kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya 

belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan”. 

 

Sedangkan menurut Djumhana (1996 : 267) kredit macet yaitu: 

”Apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan 

diragukan atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka 

waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan 

atau usaha penyelamatan kredit atau kredit tersebut penyelesaiannya 

telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan 

Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan penggantian ganti rugi 

kepada perusahaan asuransi kredit.” 

 

Kredit macet menurut Sukardji (1984 :115) adalah: 

”Piutang tak tertagih, Piutang tak tertagih adalah jumlah klaim 

perusahaan yang ada pada pelanggan yang tidak dapat ditagih 

karena suatu alasan tertentu”. 

 

Sedangkan menurut Siamat (1993 : 201) Kredit Macet atau Problem Loan 

adalah: 

”Kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-

faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar 

kemampuan debitur.” 

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah Piutang 

yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan 

karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. 

 

 

 

 

 



2.4.9 Gejala-Gejala Kredit Macet 

Gejala kredit macet menurut Mahmoedin (1995 : 134-135) antara lain 

disebabkan oleh : 

1. Menurunnya pendapatan bersih 

Turunnya pendapatan bersih dapat disebabkan oleh menurunnya penerimaan 

atau naiknya biaya. 

2. Menurunnya Penjualan Secara tajam 

Turunnya penjualan secara tajam adalah wajar dalam siklus hidup perusahaan, 

tetapi jika penurunan penjualan secara sangat tajam merupakan tanda 

perusahaan akan menemui titik kritis. 

3. Menurunnya perputaran persediaan 

Perputaran persediaan yang cepat akan memberikan kelancaran bagi 

perusahaan. Tetapi jika perputaran tersebut kecepatannya menurun berarti 

banyak barang yang tidak laku, berarti perusahaan diambang kesulitan. 

4. Meningkatnya penjualan secara tajam 

Naiknya penjualan secara tajam disebabkan perusahaan ingin mempunyai 

uang secara cepat guna melakukan penjualan sehingga harga jual dibawah 

harga pokok. 

5. Menurunnya perputaran piutang 

Perputaran piutang yang cepat juga akan memberikan bagi perusahaan untuk 

segera melikuiditas. Tetapi jika piutang sulit ditagih akan menimbulkan bagi 

perusahaan dalam melanjutkan operasionalnya. 

6. Menurunnya Modal lancar 

Turunnya modal lancar dapat disebabkan karena melakukan pembelian, 

membekaknya hutang kepada pihak ketiga dan mungkin karena pemborosan. 

7. Nasabah mulai ingkar janji 

8. Nasabah membuat laporan fiktif 

9. Nasabah tidak terbuka, yaitu dengan mengrahasiakan sesuatu hal yang erat 

kaitannya dengan penggunaan kredit. 

10. Nasabah menolak wawancara. 



Apabila dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor kredit macet 

dari nasabah adalah : 

1. Kelemahan nasabah 

a. Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit). 

b. Tidak memiliki perencanaan yang baik 

c. Produk ketinggalan jaman 

d. Kalah bersaing 

e. Lokasi usaha yang tidak tepat 

f. Adminitrasi yang kacau 

2. Kenakalan nasabah 

a. Tidak jujur dan sukar ingkar janji 

b. Melakukan penyimpangan penggunaan 

c. Pola hidup yang boros atau mewah 

d. Suka berbuat skandal 

e. Suka berjudi dan berspekulasi. 

Sinungan (1993 : 58-59) menyatakan bahwa penyebab kredit macet 

adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur. Penyebab kesulitan 

keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : 

1. Faktor-faktor Intern (managerial Factor). 

Faktor-faktor Intern adalah faktor-faktor yang ada dalam diri perusahaan 

sendiri. Dari segi managerial factor terjadinya kredit macet disebabkan oleh : 

a. Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan 

b. Tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran. 

c. Kebijaksanaan tentang kebijaksanaan piutang yang tidak efektif 

d. Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap 

e. Permodalan yang tidak cukup. 

 

 

 

 

 



2. Faktor-faktor ekstern 

Faktor-faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. 

Faktor-faktor ekstern meliputi : 

a. Bencana Alam 

Bencana alam adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya 

kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, angina topan, banjir, dan 

sebagainya 

b. Peperangan 

Perang merupakan pengrusakan dan akibat dari peperangan ini merupakan 

bencana yang diperbuat manusia, misal demontrasi, penjarahan, 

pembakaran dan lain-lain. 

c. Perubahan kondisi perekonomian 

Misal peraturan pemerintah terhadap suatu jenis barang, keadaan kritis 

misalnya demontrasi, penjarahan, pembakaran dan lain-lain. 

d. Perubahan teknologi 

Semakin majunya teknologi maka semakin efisien barang yang diproduksi 

sehingga perusahaan yang tidak menggunakan modern akan kalah 

bersaing. 

Berbagai pendapat tersebut maka faktor-faktor yang menyebabkan kredit 

macet adalah : 

1. Faktor Intern 

a. Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Kelemahan nasabah 

1) Perencanaan 

Perencanaan adalah gambaran sebelum sesuatu dilaksanakan. Untuk 

memulai usaha tentunya harus ada rencana tentang pinjaman yang 

diambil untuk memperlancar usaha atau memulai usaha agar usaha 

dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya perencanaan maka pinjaman 

yang diperoleh tidak akan dapat dimanfaatkan untuk menjalankan 

usaha secara lancar dan tidak terarah pada pencapaian tujuan usaha. 



2) Pendapatan yang relatif rendah 

Jika pendapatan yang diperoleh relatif rendah, nasabah sulit untuk 

mengembalikan pinjaman, karena pendapatan yang diperoleh hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

3) Administrasi 

Administrasi merupakan pengaturan suatu kegiatan secara teratur. 

Berjalannya usaha harus dapat diatur administrasinya dan dikendalikan 

tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan agar jalannya usaha 

dapat teratur. 

c. Kenakalan nasabah 

1) Pengambilan kredit diharapkan dapat digunakan sepenuhnya untuk 

menambah modal, tetapi belum tentu hal itu dilakukan semua para 

pengusaha karena ada yang menggunakan pinjaman tersebut untuk 

keperluan sehari-hari atau melunasi hutang pada pihak lain sehingga 

pinjaman tersebut tidak optimal penggunaannya. 

2) Itikad nasabah 

Itkikad nasabah adalah niat atau keinginan untuk membayar pinjaman 

yang ada pada diri responden. 

2. Faktor ekstern 

a. Bencana Alam 

b. Peperangan 

c. Perubahan kondisi perekonomian 

d. Perubahan teknologi 

 

2.5 Bank 

2.5.1 Pengertian Bank 

Menurut Kasmir (2002;2) pengertian Bank adalah: 

“Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat yang menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.“ 

 



Menurut Dendawijaya (2001:25), bank adalah: 

“Suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara 

keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari 

pihak yang berkelebihan dana (idle fund/surplus unit) kepada pihak 

yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada 

waktu yang ditentukan”. 

 

Menurut Undang-undang RI No. 10 tahun 1998, tentang perbankan: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.“ 

 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, aktivitas bank 

yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas atau disebut 

kegiatan funding, agar masyarakat mau menyimpan uangnya dibank, maka 

perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada 

si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, 

pelayanan dan lainnya. Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang didasarkan 

pada prinsip konvensioanl diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan 

kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. 

 

2.5.2 Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary.  

Menurut Santoso dan Triandaru (2006: 9) Fungsi bank antara lain : 

1. Agent of Trust (Perantara kepercayaan) 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (Trust) baik dalam hal 

perhimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank. 

 

 



2. Agent of Development (Perantara pengembangan) 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak 

dapat dipisahkan kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor 

moneter tidak bekerja dengan baik 

3. Agent Of Services (Penyedia jasa) 

Di samping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank 

juga menawarkan jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang 

ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat 

secara umum. 

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga 

bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (Financial 

intermediary institution). 

 

2.5.3 Peranan Bank 

Bank mempunyai peranan yang penting dalam sistm keuangan Triandaru 

(2008;8) mengemukakan bahwa peranan bank antara lain: 

1. Pengalihan Aktiva (asset transmutation) 

Bank akan memberikan jaminan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber daya pinjaman tersebut 

diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat 

diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan 

sebagai pengalihan aktiva dari unit surplus ke unit deficit. 

2. Transaksi (transaction) 

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk 

melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh 

bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebaginya) merupakan penggantian 

dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 

 

 



3. Likuidasi (liqudaty) 

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-

produk berupa giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya. Produk-

produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda. 

Untuk kepentingan likuiditas pemilik dan mereka dapat menempatkan 

dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. 

4. Efisiensi (efficiency) 

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. 

 

2.5.4 Jenis-jenis Bank 

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-

Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang 

Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang 

nomor 14 tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Adapun 

Jenis-jenis bank antara lain 

1. Dilihat dari segi fungsinya 

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

b. Bank Pembangunan 

c. Bank Tabungan 

d. Bank Pasar 

e. Bank Desa 

f. Lumbung Desa 

g. Bank Pegawai 

h. dan Bank jenis lainnya 

Kemudian menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 Tahun 1992 

dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 

1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis Bank yaitu: 

 

 



a. Bank Umum 

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 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan Bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun 

dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal 

jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah 

tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih 

kecil jika dibandingkan dengan modal awal Bank umum. Larangan lainnya 

bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing 

2. Berdasarkan Kepemilikannya 

Di samping dilihat dari fungsinya, jenis bank juga dapat dilihat dari segi 

kepemilikannya menurut Taswan (2006:5) : 

a. Bank BUMN 

Bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas 

kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat. Contoh Bank BUMN :  

1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)  

2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

3) Bank Tabungan Negara (BTN) 

4) Bank Mandiri 

b. Bank BUMD 

Bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas 

kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah. Contoh Bank BUMD: 

1)   BPD Sumatra Utara 

2)   BPD Sumatra Selatan 

3)   BPD DKI Jakarta 



4)   BPD Jawa Barat 

5)   BPD Jawa Tengah 

6)   BPD Jawa Timur 

7)   BPD Kalimantan Timur 

8)   BPD Sulawesi Selatan 

9)   BPD Bali 

10) BPD Nusa Tenggara Barat 

11) dan BPD lainnya. 

c. Bank Swasta Nasional 

Bank yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Contoh Bank Swasta 

Nasional : 

1)  Bank Bumi Putra 

2)  Bank Bukopin 

3)  Bank Central Asia 

4)  Bank Danamon 

5)  Bank Internasional Indonesia 

6)  Bank Lippo 

     7)  Bank Muamalat 

     8)  Bank Swasta lainnya 

Dalam Bank swasta milik nasional termasuk pula Bank-Bank yang dimiliki 

oleh badan usaha yang berbentuk koperasi. 

d. Bank Swasta Campuran (nasional dan asing) 

Bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing. Contoh Bank 

Swasta Campuran antara lain: 

1)   Bank Finconesia 

2)   Bank Merincorp 

3)   Bank PDFCI 

4)   Bank Sakura Swadarma 

5)   Ing Bank 

6)   Inter Pasifik Bank 

7)   Paribas BBD Indonesia 



8)   Sanwa Indonesia Bank 

9)   Sumitomo Niaga Bank 

10) Mitsubishi Buana Bank 

11) Bank Campuran lainnya  

e. Bank milik asing (cabang atau perwakilan) 

Bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing. Contoh Bank 

milik Asing: 

1)  ABN AMRO Bank 

2)  American Express Bank 

3)  Bank of  America 

4)  Bangkok Bank 

5)  Bank of Tokyo 

6)  City Bank 

7)  Chase Manhattan Bank 

8)  Deutsche Bank 

9)   European Asian Bank 

10) Hongkong Bank 

11) Standard Chartered Bank 

12) dan Bank Asing lainnya 

3. Berdasarkan Penekanan Kegiatannya 

Jenis bank berdasarkan penekanan kegiatannya menurut Lukman 

Dendawijaya (2005:15) : 

a. Bank Retail 

b. Bank Korporasi 

c. Bank Komersial 

d. Bank Pedesaan 

e. Bank Pembangunan 

f. Dan lain-lain 

 

 

 



4. Berdasarkan Cara Penetuan Harga 

Jenis bank berdasarkan penentuan harga menurut Kasmir ( 2003:30) 

ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan 

keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya 

dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua 

kelompok yaitu: 

a. Bank konvensional 

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah Bank yang 

berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari 

sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula Bank di Indonesia dibawa oleh 

kolonial Belanda ( Barat ). Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga 

kepada para nasabahnya, Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

menggunakan dua metode yaitu: 

1)  Menetapkan sebagai harga jual. 

2) Untuk jasa-jasa Bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan 

atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase 

tertentu, 

b. Bank berdasarkan prinsip syariah 

Penentuan harga Bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya 

sangat berbeda dengan Bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank 

berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum 

islam antara bank dan pihak lain, baik dalam hal menyimpan dana, pembiayaan 

usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari 

keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara: 

1)  Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah) 

2)  Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musharakah) 

3)  Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) 

4)  Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (Ijarah) 

5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari   pihak Bank oleh pihak lain (Ijarah wa iqtina) 

 



5. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa 

 Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa menurut Taswan (2006:5) : 

a. Bank Devisa 

Bank yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan 

menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan 

pihak luar negeri. Contoh Bank devisa antara lain: 

1) Bank Mandiri 

2) Bank BNI 

3) Bank BCA 

b. Bank Non Devisa 

Bank yang tidak memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli 

dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan 

pihak luar negeri. Contoh Bank non devisa antara lain: 

1) Bank BPD tertentu 

6. Jenis Bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya 

 Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya menurut Taswan 

(2006:6) : 

a. Retail Banking (eceran) 

Bank yang dalam kegiatan usahanya mayoritas melayani perorangan, usaha 

kecil, dan koperasi. Contoh retail banking diantaranya: 

1) BCA 

2) BRI 

3) Dan lainnya 

b. Wholesale Banking (borongan/besar-besaran) 

Bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi dalam 

kegiatan usahanya. Contohnya adalah Bank BNI sebelum krisis 1997 mayoritas 

kredit diberikan kepada konglomerat 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, 

dari segi menentukan harga, dan lainnya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi 

terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun 

jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari 



aspek kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari 

menentukan harga yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank 

syariah berdasarkan bagi hasil. 

 

2.5.5 Kegiatan-Kegiatan Bank 

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank 

sehari- hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya 

perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan 

sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang 

silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal 

ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu membeli uang dari masyarakat 

(menghimpun dana) kemudian menjual uang yang diperoleh dari penghimpunan 

dana dengan cara (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum dalam bentuk 

kredit atau pinjaman. 

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:23) kegiatan bank umum 

diantaranya : 

1. Perkreditan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan utama bank umum yaitu menyalurkan dana 

pada masyarakat yang mengalami kekurangan dana 

2. Pemasaran 

Kegiatan pemasaran suatu bank umum erat hubungannya dengan strategi dan 

kiat yang harus dilakukan oleh eksekutif bank. Strategi tersebut mencakup 

seluruh aspek, seperti perencanaan, survei pasar, ramalan pasar, serta strategi 

pemasaran 

3. Treasury 

Kegiatan treasury (pendanaan) lebih diutamakan kepada pengelolaan dana oleh 

para eksekutif bank. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kinerja yang optimal 

dalam memperoleh dana serta memaksimalkan alokasi dana kepada aktiva 

produktif 

 

 



4. Operations 

Kegiatan operations adalah kegiatan unit-unit dalam bank yang bersifat 

membantu kegiatan-kegiatan unit utama bank lainnya 

5. Pengelolaan sumber daya manusia 

Pengelolaan sumber daya manusia dalam bank mencakup seluruh siklus di 

bidang sumber daya manusia 

6. Audit (pengawasan) 

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terkait 

dengan standar kesepakatan yang telah disepakati 

Dalam melaksanakan kegiatannya setiap bank berbeda seperti antara 

kegiatan Bank Umum dengan kegiatan Bank Perkreditan. Artinya produk yang 

ditawarkan bank umum lebih lengkap, hal ini disebabkan bank umum mempunyai 

kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya. Sedangkan Bank 

Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya 

menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan Bank umum.  

 

2.6 Manfaat Analisis Laporan Keuangan dan Non Keuangan Calon Debitur 

Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja 

Sehingga Dapat Menghindari Kredit Macet Pada Bank 

Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Penyajian laporan 

keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi keuangan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan agar dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh karena itu, 

penyajian laporan keuangan disajikan sedemikian rupa dan diatur dalam berbagai 

standar atau prinsip yang berlaku umum agar setiap informasi yang berhubungan 

dengan aktivitas perusahaan dari segi keungan maupun going concern perusahaan 

dapat diakses dan tersedia didalamnya. 

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan prinsip 

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

benar terwujud yaitu melalui analisis laporan non keuangan, sehingga kredit yang 



diberikan sesuai dengan sasaran dan terjaminnya pemberian kredit tersebut tepat 

waktu sesuai perjanjian. Karena penghasilan bunga dari kredit-kredit yang 

diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank, serta untuk 

terjaminnya kelancaran pengembalian pokok, maka sudah sewajarnya apabila 

pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang teliti dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit. 

Bagi pihak kreditur (bank), laporan keuangan dan non keuangan 

mempunyai peranan yang sangat penting, sebab laporan keuangan dan non 

keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang bermanfaat dalam 

membuat keputusan kredit yang mana merupakan penghasilan sekaligus resiko 

terbesar yang dimiliki bank, sehingga keputusan yang diambil harus benar-benar 

telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau sesuai dengan pedoman yang 

berlaku. Sebelum memberi keputusan untuk memberi atau menolak permintaan 

kredit dari suatu perusahaan, pihak kreditur perlu mengetahui terlebih dahulu 

posisi dan keadaan keuangan dan non keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. Posisi atau keadaan keuangan dan non keuangan perusahaan 

pemohon kredit akan dapat diketahui melalui penganalisaan laporan keuangan dan 

non keuangan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan analisis laporan keuangan, pihak kreditur dapat mengetahui 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Sedangkan dari analisis 

laporan non keuangan, pihak kreditur dapat mengetahui prinsip-prinsip pemberian 

kredit yaitu prinsip 7C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 

Economy, Constraint, dan Coverage), 5P (Purporse, People, Protection, Payment, 

dan Perspective), dan 3R (Return, Repayment, dan Risk Bealing Ability). Dengan 

demikian, kreditur dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk 

mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan 

pinjaman tersebut. Kreditur juga dapat mengetahui apakah kredit yang akan 

diberikan itu cukup mendapat jaminan dari perusahaan tersebut, yang 

digambarkan atau terlihat pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang.  



Dari uraian di atas tampak jelas manfaat analisis laporan keuangan dan 

non keuangan calon debitur sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian 

kredit modal kerja sehingga dapat menghindari kredit macet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


