
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.  Untuk mewujudkan suatu pembangunan 

yang berhasil maka diperlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang baik. Oleh 

karena itu salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah memperbanyak usaha di 

bidang industri dan jasa dengan jalan menambah suatu investasi baru. Hal ini 

menyangkut masalah pembelanjaan yang ada pada perusahaan atau badan usaha 

lainnya. 

 Perusahaan dalam menjalankan roda perusahaannya hal yang sangat 

penting dalam hal menunjang kegiatan perusahaan, yaitu permodalan yang 

dipergunakan untuk memperluas usahanya maupun investasinya. Tambahan 

modal tersebut dapat diperoleh dari penjualan asset perusahaan maupun pinjaman 

kredit ke bank. Rata-rata perusahaan lebih memilih meminjam kredit ke bank 

dengan pemikiran bahwa perusahaan tidak perlu kehilangan asset atas penjualan 

yang telah dilakukan, tetapi hanya membayar pokok dan bunga bank setiap 

bulannya. 

 Bank sebagai salah satu rekan kerja pemerintah dituntut peran sertanya 

untuk mensukseskan pembangunan dalam arti ikut serta dalam membiayai 

proyek-proyek pembangunan melalui pembiayaan investasi baik dalam investasi 

bentuk aktiva maupun modal kerja.  

 Peranan bank yang bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan 

yang bertujuan untuk memberikan kredit, menerima simpanan dari masyarakat 

yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka. 

Dengan tujuan yang dimiliki tersebut dapat menggairahkan industri baru maupun 

yang sedang berkembang. 

 Bank dalam peranannya sebagai financial intermediary  atau perantara 

keuangan dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkannya, 



dana yang dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali untuk tujuan yang 

bersifat produktif dalam bentuk pinjaman (kredit), misalnya untuk membiayai 

kegiatan usaha (modal kerja) atau memperluas usaha (ekspansi). Bagi suatu bank, 

kredit merupakan suatu sumber penghasilan utama yaitu dari pendapatan bunga, 

tetapi kredit juga sebagi resiko terbesar bagi pihak bank. 

Saat pemberian kredit, bank harus yakin akan kemampuan dan kemauan 

nasabah untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga tepat pada waktu yang 

telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit 

tersebut, sering timbul masalah di kemudian hari, khususnya mengenai kelancaran 

pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya sehingga timbul kredit 

bermasalah. Kredit masalah ini sering disebut dengan kredit macet. Kredit macet 

yang terjadi biasanya disebabkan oleh faktor menejemen dalam melakukan 

analisis kredit yang tidak akurat, faktor pengawasan kredit yang lemah, analisis 

laporan keuangan yang tidak cermat, sasaran kredit yang tidak jelas dan 

kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah.  

Sebagai contoh perusahaan yang terkait kasus kredit macet seperti kasus 

yang terjadi pada 23 Maret 2007 ketika petinggi PT. Cipta Graha yaitu Komisaris 

Utama Syaiful direktur Diman Ponijam yang mengajukan kredit ke Bank Mandiri 

sebesar US $ 18,5 juta untuk membeli PT. Tahta Medan, renovasi hotel Tiara, dan 

membangun Tiara Tower Medan. Pemohon meminta direksi Bank Mandiri 

memberikan dana talangan meskipun persyaratan belum terpenuhi. Permintaan itu 

kemudian disetujui oleh Direksi Utama Bank Mandiri dan kemudian timbul 

masalah dikemudian hari, masalah tersebut berasal dari dana talangan yang 

disetuji oleh Bank Mandiri  yang kemudian pengembalian pokok dan bunganya 

tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga timbul 

kredit macet. 

Kejadian tersebut menurut Suyanto sebagi  pakar UKM tentunya membuat 

image dari Bank Mandiri menjadi semakin terpuruk,dikarenakan prosedur dan 

pengawasan pemberian kredit lemah sehingga timbul kredit macet dan jelas 



menjadi tantangan tersendiri yang sangat berat  bagi perusahaan untuk bekerja 

secara professional dalam memberikan kredit (www.Media Indonesia.com) 

 Menjaga agar pemberian kredit dapat berhasil dengan baik maka ada 

beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh bank antara lain adalah dalam 

pelaksanaan secara konsekuen prinsip-prinsip perkreditan, serta memiliki 

kebijakan perkereditan yang baik. Untuk dapat memenuhi persyaratan  tersebut 

maka yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan analisis mengenai kelayakan 

pemberian kredit yang memadai, maka resiko timbulnya kredit bermasalah dapat 

dihindari. Sehingga pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan baik 

dimana mengacu pada persyaratan-persyaratan.  

Salah satu cara yang dilakukan Bank untuk menyeleksi setiap debiturnya 

kredit adalah dengan  analisis laporan keuangan yang sering digunakan adalah 

analisis rasio keuangan yang dihasilkan dari perbandingan komponen dalam 

laporan keuangan. Komponen bisa jadi memiliki hubungan yang sangat erat 

hingga rasio yang dihasilkan menjadi sangat bermakna, dan sebaliknya.  

Penyaluran dana dalam bentuk kredit memiliki resiko tertentu karena 

kemungkinan-kemungkinan akan tidak tertagih piutang tersebut menurut 

ketentuan Bank Indonesia (Surat edaran No : 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005) 

ditinjau dari kemampuan nasabah bank sehubungan dengan kewajiban 

keuangannya pada Bank dalam arti pembayaran hutang pokok dan bunga atau 

yang disebut kolektibilitas.  

 Untuk menilai apakah  prosedur perkreditan dan sistem pengendalian 

telah memenuhi unsur efekti, efisien, dan ekonomis maka diperlukan suatu 

pemeriksaan operasional dan pemeriksanaan dengan melakukan analisis laporan 

keuangan dengan analisis rasio keuangan yang diharapkan dapat membantu 

menejemen dalam meningkatkan laba perusahaan, khususnya dalam pencapaian 

tingkat kolektibilitas kredit yang efektif yang mana dari pemeriksaan intern dapat 

meminimalkan resiko kredit macet dari seluruh kredit yang diberikan. 



Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kegunaan Rasio Keuangan Dalam 

Memprediksi Tingkat  Kolektibilitas Kredit”. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan dalam latar belakang penelitian 
di atas sebagai berikut:  

1. Bagaimana kegunaan rasio keuangan (current ratio, debt to equity,  profit 

margin) dalam memprediksi  kolektibilitas kredit di Bank X cabang Asia 

Afrika Bandung. 

 
1.3 Maksud dan Tujuan  

Tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan masalah-masalah yang 

diidentifikasi sebelumnya adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kegunaan rasio keuangan yang dilakukan 

oleh Bank X cabang Asia Afrika Bandung dalam memprediksi 

kolektibilitas kredit.  

 

1.4 Batasan Penelitian 

Pada  penelitian ini, penulis membuat beberapa batasan penelitian. Batasan 

ini dibuat agar Peneliti tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat 

mengetahui hasil penelitian yang digunakan. Batas-batas tersebut: 

1. Tahun penelitian dibatasi yaitu selama tahun 2007 dan 2008. Rasio 

keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan debitur yang mengajukan 

kreditnya pada bank X yang jatuh tempo saat tahun 2009.  

2. Pengamatan yang dilakukan atas seluruh debitur bank X  yaitu tahun 2007 

dan 2008 dan  masa jatuh tempo saat tahun 2009. Setelah tahun 2007 dan 

2008 tidak diikutsertakan dalam penelitian ini karena keterbatasan dalam 

perolehan data rasio dan kolektibilitas perusahaan. 

 



1.5 Kegunaan Penelitian 

Atas penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini 

dapat berguna bagi : 

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan mengenai perbankan khususnya dalam mengetahui 

proses pemberian kredit oleh pihak bank, disamping itu penelitian ini 

dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian siding 

Sarjana Ekonomi jurusan Akutansi Universitas Widyatama. 

b. Bagi pihak pengelola bank, hasil penelitian mengenai kegunaan rasio 

keuangan dalam memprediksi tingkat kolektibilitas kredit. Dapat dijadikan 

bahan perbandingan yang berguna bagi usaha pengendalian kreditan di 

Bank. 

c. Bagi pihak lain, diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan 

informasi yang jelas bagi berbagai pihak tentang pelaksanaan pemberian 

kredit yang diajukan oleh bank dan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagi bahan kajian lebih lanjut. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

 Pada pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. 

Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjaman uang (credit) 

bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disampingnya itu bank juga dikenal 

sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan  uang atau menerima 

simpanan segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran 

listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.  

Menurut Undung-undang RI No. 10 Tahun 1998 taggal 10 November 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 rakyat banyak”. 

Menurut B. N Ajuha yang disadur dari buku Dasar-dasar Perbankan karangan 

Melayu Hasibuan (2002;2), pengertian Bank adalah :  

“Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan 
kepada merka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan 
masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan 
secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik”.  

Dari definisi di atas, jelas bahwa kredit terjadi karena adanya kesepakatan 

pinjam meminjam antara pihak bank dan kepada pihak pemohon pinjaman dengan 

melihat kemampun pihak pemohon kredit dalam mengembalikan pinjaman 

ditambah dengan bunga yang menjadi pendapatan bagi pihak bank. 

 Keputusan pemberian kredit tergantung pada fungsi pokok yang berbeda-

beda. Fungsi pokok dari bank sesuai dengan yang tecantum dalam anggaran dasar 

pendiriannya. 

 Bank-bank yang ada, pada umumnya memiliki tujuan dalam pemberian 

kredit, tujuan tersebut akan meliputi fungsi-fungsi pokok, yaitu: 

1. Profitabilitas, yaitu kemampuan memperoleh keuntungan dari bunga 

pinjaman. 

2. Safety, yaitu keamanan fasilitas yang diberikan harus benar-benar 

terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai. 

 

Menurut UU No. 10 tahun 1998, tentang perbankan  :  

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberi 
bunga”. 

Dari definisi di atas  diartikan bahwa kredit itu diberikan berdasarkan 

kepercayaan dua belah pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit 



(debitur). Bagaimanapun juga aktivitas pemberi kredit ini mampu untuk 

memperkecil risiko kredit yang terjadi di Bank harus mengadakan penilaian yang 

seksama atas dasar syarat-syarat teknis Bank, yang terkenal dengan 5C yaitu 

character, capacity,  capacital, collateral, condition of economy.  

Hal tersebut bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi kredit dan akan 

memperoleh gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan financial perusahaan. 

 Selain lima faktor di atas, untuk mengetahui keadaaan kondisi keuangan 

perusahaan maka bank akan memperhatikan kredit untuk menilai kelayakan suatu 

usaha yang telah dibiayai oleh kredit Bank. Secara umum aspek-aspek 

pertimbangan kredit untuk menilai kelayakan suatu usaha yang telah dibiayai oleh 

kredit Bank. Secara umum aspek-aspek pertimbangan kredit tersebut meliputi 

aspek umum, aspek  ekonomi, atau komersil, aspek teknis, aspek yuridis, aspek 

pemasaran, dan aspek keuangan. Dalam pelaksanaannya, analisis kredit belum 

tentu menganalisis aspek tersebut di atas, karena semua tergantung pada berapa 

besar resiko yang akan ditanggung atau dihadapi oleh Bank. 

 Aspek pertimbangan kredit yang paling sering digunakan dan sangat 

penting untuk dilaksanakan adalah aspek keuangan. Dengan melakukan penilaian 

tehadap aspek keuangan, disamping akan dapat diketahui likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas, serta stabilitas usaha, juga akan dapat diketahui berapa lama suatu 

investasi dapat dikembalikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan 

yang diambil dalam memprediksi kolektibilitas kredit didasarkan atas simpulan 

yang diperoleh dari hasil penelitian keuangan serta penelitian atas syarat-syarat 

teknis Bank. 

 Untuk mengetahui kondisi keuangan debitur dapat diketahui salah satunya 

dengan cara analisis terhadap laporan keuangan ini memegang peranan penting 

untuk menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil yang telah 

dicapai oleh debitur. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu bentuk 

pertimbangan utama dalam memprediksi kolektibilitas kredit apakah perusahaan 

tersebut dari hasil analisis dapat berada pada tingkat kredit lancar, dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan, macet. 



 Sebagai tahap selanjutnya dilakukan interprestasi atas hasil-hasil analisis, 

untuk kemudian menjadi dasar penarikan simpulan apakah suatu analisis rasio 

keuangan yang dilaksanakan akan berguna dalam memprediksi tingkat 

kolektibilitas kredit. 

 Kemudian penulis melakukan evaluasi atas hasil laporan keuangan 

tersebut, untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi keuangan debitur, sebagai 

dasar penarikan kesimpulan apakah suatu analisis rasio keuangan yang 

dilaksanakan akan berguna dalam memprediksi tingkat kolektibilitas kredit. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat hipotesis bahwa 

analisis analisis rasio keuangan debitur mampu memprediksi tingkat kolektibilitas 

kredit. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

asosiatif atau uji-hubungan dengan pendekatan cross sectional study. Penelitian 

uji hubungan menurut Sugiyono (2002), untuk melihat hubungan antara variabel 

bebas yaitu rasio-rasio keuangan dan variabel terikat yaitu kolektibilitas kredit.  

Cross sectional study yaitu studi satu tahap untuk mengetahui hubungan 

komperatif beberapa subyek yang diteliti pada waktu tertentu sedangkan time 

seriesi adalah studi yang data penelitiannya berupa data rentetan waktu, dalam 

penelitian ini menggunakan kombinasi dari kedua metode tersebut.  

 

Sesuai dengan judulnya, maka variabel-variabel yang dapat 

diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Rasio keuangan (current ratio, debt to equity ratio, profit margin ratio) 

sebagai variabel independen atau bebas 

 

 

 



2. Kolektibilitas kredit adalah sebagai variabel dependen atau terikat 

Untuk keperluan pengujian, variabel-variabel penelitian tersebut 

dijabarkan untuk memperoleh indikator-indikator variabel yang 

bersangkutan yaitu: 

1. Variabel independen/ bebas = variabel X 

2. Vriabel dependen / terikat = variabel Y 

Metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah metode statistik parametik, yaitu uji statistik regresi dan 

korelasi. Sebelum melakukan uji statistik regresi, maka harus dilakukan pengujian 

asumsi klasik terhadap variabel bebas yaitu uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi dengan menggunakan Statistical Package For 

Social Sciences (SPSS).  

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

skipsi ini, Penulis melakukan penelitian pada Bank X di Bandung. Sedangkan 

waktu penelitiannya dilakukan mulai Juli 2009 sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


