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ABSTRAK  
 

ANALISIS MANFAAT LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBAGAI 
DASAR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT 

 
Bank adalah salah satu bentuk lembaga keuangan yang memegang peranan 

penting dan menjadi tiang penyangga dalam perekonomian nasional. Bank merupakan 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat atau badan usaha 
berupa pinjaman dana atau tambahan modal untuk kelancaran usahanya. Untuk menjaga 
agar pemberian kredit dapat berhasil dengan baik maka beberapa persyaratan yang harus 
diperhatikan oleh bank antara lain adalah dalam hal perkreditan yang baik dan up to date  
serta harus mempunyai internal kontrol yang baik. Hal tersebut dilakukan agar kredit 
yang diberikan kepada calon debitur dapat dikembalikan tepat pada waktunya disertai 
dengan bunga pinjaman yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dilakukan untuk 
menyeleksi setiap permohonan kredit adalah dengan melaksanakan analisis laporan 
keuangan perusahaan calon debitur untuk mengetahui keadaan keuangannya. Melalui 
penerapan analisis rasio laporan keuangan, Bank dapat memperoleh keyakinan apakah 
kredit yang diberikan akan dikembalikan tepat pada waktunya atau sebaliknya. 
 Dengan alasan di atas, penulis mengadakan penelitian mengenai analisis manfaat 
laporan keuangan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemberian 
kredit di PT. Bank Jabar Cabang Indramayu. Penelitian ini dilakukan ntuk mengetahui 
pelaksanaan analisis laporan keuangan debitur oleh PT. Bank Jabar, pengambilan 
keputusan pemberian kredit dilakukan oleh oleh PT. Bank Jabar dan analisis manfaat 
laporan keuangan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam efektifitas pengambilan 
keputusan pemberian kredit di PT. Bank Jabar. Metodologi penelitian yang digunakan 
oleh penulis dalam menyusun skripsi ini metode deskriptif dengan pendekatan studi 
kasus. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan penelitian 
lapangan dengan instrumen beberapa kuesioner, wawancara dan observasi, serta 
penelitian kepustakaan. Adapun untuk melakukan pengujian hipotesis, penulis 
menggunakan metode persentase dari Champion. 
 Akhirnya, berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, serta hasil 
pengujian hipotesis sebesar 89,2% yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa 
analisis laporan keuangan perusahaan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan 
pemberian kredit pada PT. Bank Jabar. Saran yang dapat penulis berikan adalah 
sebaiknya laporan keuangan calon debitur yang diterima sudah diaudit oleh akuntan 
publik, untuk menyempurnakan analisis rasio sebaiknya pihak bank melakukan 
perhitungan terhadap rasio aktivitas, adanya standar rasio untuk profitabilitas sehingga 
proses perkreditan  akan semakin efektif. 


