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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Semakin tingginya tingkat persaingan antar bank dan resiko perkreditan, 

menyebabkan pihak manajemen Bank perlu menerapkan suatu pengendalian yang 

memadai. Pengendalian yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi 

harta milik perusahaan dengan meminimalisasikan kemungkinan terjadinya 

penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit serta meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja. Dengan pengendalian yang memadai diharapkan proses 

pemberian kredit dapat berjalan lancar.  

Bank sebagai salah satu rekan kerja pemerintah dituntut peran sertanya 

untuk mensukseskan pembangunan dalam arti ikut serta membiayai proyek-

proyek pembangunan melalui pembiayaan investasi baik dalam investasi dalam 

bentuk aktiva maupun modal kerja. Dimana Bank merupakan suatu lembaga 

keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

deposito, giro, dan lainnya, serta melayani kebutuhan perkreditan yang nantinya 

akan melancarkan sistem pembayaran dan pembiayaan bagi semua sektor 

perekonomian. 

Dalam peranannya sebagai Financial Intermediary atau perantara 

keuangan dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkannya, 

dana yang dihimpun oleh Bank kemudian akan disalurkan kembali untuk tujuan 

yang bersifat produktif dalam bentuk pemberian pinjaman (kredit), misalnya 

untuk membiayai kegiatan usaha (modal kerja) atau memperluas usaha (ekspansi). 

Namun dalam penyaluran dana dalam bentuk kredit tersebut, sering timbul 

masalah di kemudian hari, khususnya mengenai kelancaran pengembalian pokok 

pinjaman beserta bunganya sehingga timbul kredit bermasalah. Hal ini akan 

sangat mengganggu kegiatan dan hubungan kedua belah pihak terutama pihak 

penyalur dana yaitu bank. 

Untuk menjaga agar pemberian kredit dapat berhasil dengan baik maka 

beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh Bank antara lain adalah dalam 
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hal pelaksanaan secara konsekuen prinsip-prinsip perkreditan, serta memiliki 

kebijakan perkreditan yang baik. Untuk dapat memenuhi beberapa persyaratan 

tersebut maka yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan analisis mengenai 

kelayakan pemberian kredit yang memadai maka risiko timbulnya kredit 

bermasalah dapat ditekan. Sehingga pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan 

baik dimana mengacu pada persyaratan-persyaratan. 

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan analisis kredit dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Analisis Kualitatif (Qualitative Analysis), yaitu digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat non angka. Yang 

termasuk dalam analisis ini adalah: 

• Analisis 5 C, yaitu : 

a. Analisa watak (Character) 

b. Analisa Kemampuan (Capacity) 

c. Analisa Modal (Capital) 

d. Analisa Kondisi (Conditions of Economy) 

e. Analisa Agunan (Collateral) 

• Analisis aspek-aspek kredit,yaitu : 

a. Aspek Hukum 

b. Aspek Pasar dan Pemasaran 

c. Aspek Keuangan 

d. Aspek Operasi atau Teknis 

e. Aspek Manajemen  

f. Aspek Ekonomi Sosial  

2. Analisis Kuantitatif (Quantitative Analysis), yaitu digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi keuangan debitur. Yang termasuk dalam analisis ini tentu saja 

dengan analisis laporan keuangan.  
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Dalam analisis laporan keuangan yang sering digunakan adalah analisis 

rasio keuangan, yang dihasilkan dari perbandingan komponen dalam laporan 

keuangan. Komponen tersebut bisa jadi memiliki hubungan yang sangat erat 

hingga rasio yang dihasilkan sangat bermakna, dan begitu pula sebaliknya. 

Adapun analisis rasio keuangan yang digunakan adalah : 

1. Liquidity Ratio 

2. Profitability Ratio 

3. Solvabilitas/ Rentability Ratio 

4. Activity Ratio  

5. Coverage Ratio 

Analisis rasio hanya memberikan suatu sinyal yang harus ditindak lanjuti 

dengan analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, kegunaan analisis ini  

tergantung pada bagaimana kemampuan mengintrepretasikan rasio yang 

dihasilkan. Dan dalam praktiknya, tidak semua rasio-rasio digunakan, tergantung 

dari kebutuhan dan kebijakan perusahaan. 

Penyaluran dana dalam bentuk kredit memiliki  resiko tertentu karena 

kemungkinan-kemungkinan akan tidak tertagihnya piutang tersebut.  Menurut 

ketentuan Bank Indonesia (surat edaran nomor : 11/3/UPK, tanggal 18 September 

1978) ditinjau dari kemampuan nasabah Bank sehubungan dengan kewajiban 

keuangannya kepada Bank dalam arti pembayaran hutang pokok dan bunga atau 

yang disebut Kolektibilitas, maka debitur Bank dapat dibedakan menjadi lima 

golongan yaitu : 

1. Lancar 

2. Dalam Perhatian Khusus 

3. Kurang Lancar 

4. Diragukan 

5. Macet 
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Dan untuk menilai apakah prosedur perkreditan dan sistem pengendalian 

telah memenuhi unsur efektif, efisien dan ekonomis maka diperlukan suatu 

pemeriksaan operasional yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam 

meningkatkan laba perusahaan, khususnya melalui pencapaian tingkat 

kolektibilitas kredit yang efektif yang mana dari pelaksanaan pemeriksaan intern 

dapat meminimalkan resiko kredit macet dari seluruh kredit yang diberikan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul :  

“ Manfaat Analisis Laporan Keuangan Terhadap Tingkat 

Kolektibilitas Kredit” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang penelitian, masalah yang dapat diidentifikasi 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis laporan keuangan debitur yang dilakukan oleh PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ujungberung. 

2. Bagaimana penentuan tingkat kolektibilitas kredit yang dilakukan pada 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ujungberung. 

3. Bagaimana manfaat analisis laporan keuangan debitur terhadap tingkat 

kolektibilitas  kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Ujungberung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui analisis laporan keuangan debitur yang dilakukan oleh 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  Cabang Ujungberung. 

2. Untuk mengetahui penentuan tingkat kolektibilitas kredit yang dilakukan 

oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ujungberung. 

 

 

 



 5 

 
 
 
 

3. Untuk mengetahui manfaat analisis laporan keuangan terhadap tingkat 

kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang  Ujungberung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat-manfaat bagi: 

1. Penulis, yaitu: 

a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan pada 

Fakultas Ekonomi Program Akuntansi Universitas Widyatama. 

b. Latihan teknis untuk memperbandingkan antara ilmu dan teori yang 

dipelajari dengan pelaksanaan sebenarnya 

c. Dapat mengetahui gambaran serta pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai analisis laporan keuangan dan tingkat kolektibilitas kredit 

2. Bagi Perusahaan, yaitu: 

a. Diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat analisis laporan 

keuangan dengan kolektibilitas kredit. 

b. Bila perlu, dapat dijadikan bahan masukan untuk lebih 

meningkatkan tingkat  kolektibilitas kredit dan memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan 

sumber-sumber ekonomi perusahaan terutama dari kredit. 

3. Bagi masyarakat, khususnya di lingkungan perguruan tinggi penulis berharap 

agar penelitian yang serba terbatas ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk penelitian lebih lanjut.  

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

  Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 

(Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (Deficit Unit).  Serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.  Kegiatan 

usaha Bank dilandasi oleh kepercayaan masyarakat.   
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Hal ini tampak dari kegiatan utama Bank yang menerima simpanan dana 

pihak ketiga dalam bentuk Saving dan Current Account (giro, tabungan, deposito, 

dan sebagainya) serta penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk Pinjaman 

atau Kredit.   

Menurut Kashmir (2002;11), Bank secara sederhana dapat diartikan 

sebagai: 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut 

kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.” 

 
 Dari pengertian diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan pokok Bank adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat 

yang salah satunya dalam bentuk kredit. Dari kegiatan kredit tersebut, pihak Bank 

memperoleh keuntungan berupa bunga. Pendapatan utama Bank di peroleh dari 

selisih antara bunga yang diterima atas jasa kredit yang diterima. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa penyaluran dana yang telah dihimpun merupakan usaha 

pokok suatu Bank. Karena pada umumnya setiap perusahaan mengaharapkan 

untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan menekan resiko 

serendah mungkin. 

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandanu (2006;113) 

mengungkapkan bahwa: 

“Kredit adalah pemebrian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan 
prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai 
maupun pinjaman non tunai (non-cash loan)” 
  
Menurut Amir R Batubara  yang disadur dari buku Analisis Kredit 

karangan Hadjiwidjaja dan Rivai Wirasasmita (2001; 6) mengungkapkan: 

“ Kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya 

akan terjadi pada sewaktu-waktu di hari yang akan datang.” 
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 Dari definisi kredit di atas dapat diartikan bahwa kredit itu diberikan 

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

penerima kredit (debitur). Bagaimana pun juga aktivitas pemberian kredit ini 

mengandung tingkat risiko tertentu, untuk menghindari maupun memperkecil 

risiko kredit yang terjadi maka bank harus mengadakan penilaian yang seksama 

atas dasar syarat-syarat teknis bank.  

  

Menurut Suhardjono (2003;198) mengemukakan bahwa: 

Analisis 5 C mencakup: 

1. Analisis Watak (Character) bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran akan kemauan membayar/mengembalikan pinjaman 
dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama 
permohonan kredit diajukan. 

2. Analisis Kemampuan (Capacity) dilakukan dengan tujuan 
untuk mengukur tingkat kemampuan debitur dalam 
mengembalikan kredit dari usaha yang akan dibiayai. 

3. Analisis Modal (Capital) bertujuan untuk mengukur 
kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri (own 
share) untuk mendukung pembiayaan usaha. 

4. Analisis Kondisi/Prospek Usaha (Condition of Economy) 
bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha 
yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan 
baku, pengolahan, dan pemasaran. 

5. Analisis Agunan (Collateral) bertujuan untuk mengetahui 
besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat 
pengaman lapis kedua (the second way out) bagi bank dalam setiap 
pemberian kredit apabila kredit yang diberikan menjadi 
bermasalah. 

 

Untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan dapat kita lihat 

dari laporan keuangan perusahaan. Suatu laporan keuangan belum dapat 

memberikan informasi yang berguna apabila tidak dilakukan suatu analisis 

terhadapnya. Laporan keuangan baru dapat memberikan informasi yang berguna 

mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan apabila dipelajari, 

diperbandingkan dan dianalisis. 
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Sejalan dengan itu  Munawir (2002;31) menyatakan : 

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 
memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan 
hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan 
Data keuangan tersebut akan berarti bagi pihak yang 
berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua 
periode atau lebih dan  analisis lebih lanjut sehingga diperoleh data 
yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil”.  

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002 ; 2) : 

“Laporan keuangan merupakan proses dari pelaporan keuangan 
yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai 
cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas,atau laporan arus 
dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan” 

 

Menurut Suhardjono (2003;415) mengenai analisa laporan keuangan 

adalah: 

“Analisa laporan keuangan untuk kebutuhan pemberian kredit pada 
umumnya yang digunakan adalah: 

1. Analisa Rasio merupakan perbandingan dari suatu nilai yang 
dibandingkan dengan nilai lainnya, yang terdiri dari: 

a. Rasio Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
hutang jangka pendeknya (termasuk bagian dari 
hutang jangka panjang yang jatuh temponya dalam 
waktu satu tahun lagi) dari aktiva lancarnya. 

b. Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui darimana perusahaan memperoleh dana 
untuk membiayai investasinya dan juga untuk 
menunjukkan indikasi tingkat kemanan kepada 
pemberi pinjaman (kreditur). 

c. Rasio Rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan dihubungkan dengan 
penjualan, aktiva, dan modal sendiri. 

d. Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola 
bisnisnya. 
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e. Rasio Coverage adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya kepada kreditur, baik bunga 
maupun pokok pinjaman.  

2. Analisa Vertikal (Common Size) adalah analisis yang 
dilakukan dengan cara memperbandingkan antara satu pos 
dengan lainnya dalam satu laporan keuangan. 

3. Analisa Horizontal (Analisa tren) adalah analisa yang 
dilakukan dengan cara memperbandingkan pos-pos laporan 
keuangan dalam dua periode atau lebih. 

4. Analisa Sumber dan Penggunaan Dana dilakukan untuk 
mengetahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos 
laporan keuangan selama dua periode, sehingga dapat 
diketahui cara perusahaan mengelola ataupun menggunakan 
dana miliknya.” 

 
Kolektibilitas merupakan pengukuran dari kualitas kredit yang diatur 

secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pedoman pokok pelaporan kualitas 

kredit bagi perbankan. Pentingnya Bank untuk menentukan kolektibilitas kredit 

adalah untuk melaporkan kualitas  aktiva produktif bank yang disalurkan kepada 

masyarakat berupa kredit pada laporan keuangan bank. Pengukuran kualitas 

aktiva produktif sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

N0.31/147/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 dinyatakan dalam kolektibilitas 

kredit adalah : 

“kolektibilitas kredit adalah keadaan  pembayaran pokok atau 
angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat 
kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam 
surat berharga atau penanam lainnya.” 
 

Adapun jenis kredit berdasarkan kolektibilitas debitur (kemampuan 

membayar) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR 

tanggal 12 November 1998 yang dikutip dari Suhardjono (2003;253), adalah 

“Penggolongan Kualitas Kredit Berdasarkan Kemampuan Membayar 
a. Lancar,  
b. Dalam Perhatian Khusus, 
c. Kurang Lancar, 
d. Diragukan,  
e. Macet.”  
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Dari definisi-definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kolektibilitas 

kredit perlu diketahui agar dapat mengetahui kualitas dari pemberian kredit yang 

telah dilakukan, sehingga Bank dapat mengetahui apakah pemberian kredit 

tersebut efektif atau tidak dan ini perlu ditunjang dengan analisis laporan 

keuangan yang memadai.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba mengambil suatu 

hipotesis sebagai serikut : 

“ Analisis laporan keuangan yang memadai akan bermanfaat dalam 

menentukan tingkat  kolektibilitas kredit” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian menyangkut masalah-

masalah yang diteliti, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 

pendekatan studi kasus dan metode deskriptif analisis, yaitu analisa yang 

menggambarkan masalah-masalah secara sistematis, aktual dan akurat kemudian 

membandingkan dengan teori-teori yang menunjang. 

Cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini,  

penulis menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Library Research (penelitian kepustakaan) 

Yaitu dengan cara menggunakan data-data dari buku-buku dan bahan-

bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang 

dibahas. 

2. Field Research (penelitian lapangan) 

a.Observation 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau dan 

mengunjungi bank yang bersangkutan dan penulis melakukan 

pengamatan secara langsung untuk mencatat data maupun informasi 

yang ada hubungannya dibahas. 
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b. Interview (wawancara) 

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menghubungi dan mengadakan wawancara secara langsung dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

1.7 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

  Penelitian dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Ujungberung Bandung yang berlokasi  di Jalan. Raya Ujungberung  No. 

140  Bandung 40612. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2006 

sampai pada bulan Juni 2006. 

 
 


