
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Laporan Keuangan  

2.1.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Bentuk paling umum dari informasi suatu perusahaan adalah informasi 

yang dipublikasikan secara umum, kecuali perusahaan yang dimiliki secara 

pribadi. Informasi keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan yang 

dikeluarkan menurut pedoman-pedoman yang ditentukan. 

Menurut Ikatan Akutansi Indonesia (2007:1.2) laporan keuangan yaitu: 

“laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 
keuangan yang lengkap biasanya (yang dapat disajikan dalam beberapa 
cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dalam 
laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan laporan tersebut”. 
 
Sedangkan Menurut S Munawir (2004:31) definisi akutansi adalah : 

“Seni dari pada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan daripada 
peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian setidaknya sebagian bersifat 
keuangan dengan cara setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau 
dinyatakan dalam uang, serta penafsiran dari hal-hal yan timbul 
daripadanya”. 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan utamanya laporan adalah untuk 

suatu perusahaan terdiri dari laporan yang melaporkan posisi keuangan, hasil 

operasi perusahaan, dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

perusahaan.  

 

2.1.2   Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akutansi Keuangan (2004;4) 

adalah: 



“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 
perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pemakai dalam keputusan ekonomi”. 
Sedangkan menurut Ikatan Akutansi Indonesia (2007;1.2) bahwa : 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang 
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 
membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjuk 
pertanggungjawaban (stewardship) manejemen atas penggunaan sumber-
sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” 

 
Dari definisi-definisi tersebut, maka tujuan laporan keuangan intinya 

adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, posisi keuangan dan 

hasil usaha perusahaan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, untuk 

membantu mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berhubungan 

dengan kepentingannya dan untuk menilai kinerja manajemen yang bersangkutan.  

 

2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan 

Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Berdasarkan Ikatan 

Akutansi Indonesia (2007:2) para pemakai laporan keuangan adalah : 

a. Investor 

b. Kreditur (pemberi pinjaman) 

c. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

d. Shareholder (para pemegang saham) 

e. Pelanggan 

f. Pemerintah 

g. Karyawan 

h, Masyarakat 

Para pemakai laporan keuangan di atas dapat lebih dijelaskan sebagai berikut : 

a. Investor 

 Investor ini membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Selain 



itu, investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan melakukan 

penialian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar deviden. 

b. Kreditur (pemberi pinjaman) 

Para kreditur tertarik pada informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunga dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditur 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 

d. Shareholder (para pemegang saham) 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagi keuntungan yang akan diperoleh dan 

penambahan modal untuk business plan berikutnya. 

e. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenannya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak 

dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistic lainnya. 

g. Karyawan 

Mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka 

melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan 

balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

 



h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk 

jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para Penanam 

modal domestik.  

 Meskipun pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan masing-masing 

dan terkadang berbeda, akan tetapi secara umum mereka mempunyai kesamaan, 

yaitu mereka berkepentingan atas informasi tentang apa yang akan terjadi 

terhadap perusahaan dimasa yang akan datang. Informasi penting yang menjadi 

fokus perhatian mereka adalah laba.  

 

2.1.4 Karakteristik  Kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif adalah ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut Ikatan Akutansi Indonesia 

dalam Standar Akutansi Keuangan (2004;7) terdapat empat karekteristik pokok 

dalam laporan keuangan:  

1. Dapat dipahami 

2. Relevan 

3. Keandalan 

4. Dapat dibandingkan  

 

Adapun penjelasan dari pengertian tersebut : 

1. Dapat dipahami 

Kualiatas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis akutansi. 

 



2. Relevan 

      Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai. 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 evalusi mereka di masa lalu.  

3. Keandalan  

      Agar bermanfaat informasi  harus andal (reable). Informasi memilliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainnya sebagai penyajiannya yang 

tulus dan jujur (faith full representation) dari yang harusnya disajikan atau 

yang secara wajar diharapkan dapat disajikan 

4. Dapat dibandingkan 

      Pemakai harus membandingkan laporan keuangan perusahaan antara 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus bisa membandingkan laporan antar 

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan secara relatif. 

 

2.1.5 Bentuk dan Penyajian Laporan Keuangan  

 Laporan  keuangan harus disajikan berdasarkan prinsip akutansi yang 

diterima umum. Di Indonesia bentuk dan cara penyajian laporan keuangan harus 

sesuai dengan Standaar Akutansi Keuangan (SAK) 

 Laporan keuangan yang lengkap dapat dilihat dalam  Pernyataan Standar 

Akutansi Keuangan (PSAK) No.1 (2007:1.2) yang terdiri dari komponen-

komponen berikut ini : 

1.    Neraca, 

2. Laporan laba rugi, 

3. Laporan perubahan ekuitas, 

4. Laporan arus kas dan, 



5. Catatan atas laporan keuangan. 

Komponen-komponen dari laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Neraca 

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (asset), 

hutang (liabilities), dan modal sendiri (owner’s equity). Neraca 

minimal mencakup pos-pos berikut : 

a. Aktiva berwujud, 

b. Aktiva tidak berwujud, 

c. Aktiva keuangan, 

d. Investasi yang diperlukan dengan menggunakan metode ekuitas, 

e. Persediaan, 

f. Piutang usaha dan piutang lainnya, 

g. Kas dan setara kas, 

h. Hutang usaha dan hutang lainnya, 

i. Kewajiban berbungan jangka panjang, 

j. Hak minoritas, dan 

k. Modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

2. Laporan Laba Rugi 

Seperti diketahui laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis  

tentang penghasilan, biaya, laba dan rugi yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi perusahaan 

disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja 

keuangan yang diperlukan bagi penyaji secara wajar selama suatu 

periode tertentu. Laporan keuangan rugi minimal mencakup pos-pos 

berikut : 

a. Pendapatan, 

b. Laba rugi perusahaan, 

c. Beban pinjaman, 



d. Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang 

diperlukan menggunakan metode ekuitas, 

e. Beban pajak, 

f. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,  

g. Pos luar biasa, 

h. Hak minoritas, 

i. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan : 

a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian 

beserta jumlahnya berdasarkan Pernyataan Standar Akutansi 

Keuangan (PSAK) terkait diakui secara langsung ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akutansi dan 

perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam 

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi dengan pemilik. 

e. Saldo akumulasi laba dan rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model 

saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang 

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. 

4. Laporan arus kas 

Perubahan perusahaan menyusun laporan arus kas sesuai dengan 

persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan 

tersebut sebagai bagian yang tak terpisah (integral) dari laporan 

keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. 



5. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan : 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akutansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa 

dan transaksi yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akutansi 

Keuangan (PSAK) tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba 

rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar 

 

2.2 Analisa Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh 

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

perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut dibandingkan untuk dua 

periode atau lebih, dan analisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh angka yang 

akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. 

 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Dwi Prastowo D dan Rifka Julianty (2005;52) analisis laporan 

keuangan adalah : 

“Suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-
unsurnya, menelaah unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk 
memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan 
keuangan itu sendiri”. 

Dari definisi ini jelas bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu 

proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi 



keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan 

tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai 

kondisi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. 

 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Dwi Prastowo D dan Rifka Julianty (2005;52) Tujuan analisis 

laporan keuangan : 

“Untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada 
dugaan murni, tekanan dan intuisi: mengurangi dan mempersempit 
ketidakpastian yang tidak bisa diletakan pada setiap proses pengambilan 
keputusan “. 
 

2.2.3 Prosedur Analisis  

Sebelum mengadakan analisa terhadap suatu laporan keuangan, 

menganalisis harus benar-benar memahami laporan keungan tersebut. 

Menganalisis harus dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang 

tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain bahwa agar dapat 

menganalisa laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan maka perlu 

mengetahui latar belakang dari data tersebut.  

 Berbagai langkah harus ditempuh dalam mengalisis laporan keuangan. 

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

(2004:53) sebagai berikut : 

1. Memahami latar belakang perusahaan. Memahami tentang bidang usaha 

yang diterjuni oleh perusahaan dan kebijakan akutansi yang dianut dan 

diterapkan oleh perusahaan tersebut. 

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan tersebut 

Kondisi yang perlu dipahami menyangkut informasi mengenai trend atau 

(kecendrungan) industri dimana perusahaan-perusahaan beroprasi; 

perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, dan perubahan faktor-

faktor ekonomi.  

 



3. Mempelajari dan meriview laporan keuangan. 

Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

telah cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai 

dengan standar keuangan akutansi yang berlaku.  

4. Menganalisis laporan keuangan  

Setelah memahami profil perusahaan dan review laporan keuangan, maka 

dengan menggunakan berbagai metode dan tekhnik analisis yang ada dapat 

menganalisis laporan keuangan dan menginterprestasikan hasil analisis 

tersebut.  

 

2.2.4 Metoda dan Teknik Analisis  

Secara umum metoda analisis laporan keuangan menurut Dwi prastowo 

dan rifka (2004:54) dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu : 

1. Metoda analisis horizontal  (dinamis) adalah metode analisis yang 

dilakukan dengan cara membandingka laporan keuangan untuk beberapa 

tahun (periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan 

kecenderungannya. Disebut anaisis harizontal karena analisis ini 

membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. Disebut 

analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun. 

2. Metode analisis vertical (statis) adalah metode analisis yang dilakukan 

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

yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos dan pos 

yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Disebut analisis vertical 

karena membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya 

pada laporan keuangan yang sama. Disebut metode statis karena metode 

ini hanya membanding pos-pos laporan keuangan pada tahun yang sama. 

 

 

 



2.2.5 Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan 

Meskipun laporan keuangan sangat berpengaruh tetapi ada beberapa 

keterbatasan yang perlu diperhatikan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:17) 

keterbatasan laporan keuangan, yaitu : 

1. Metode akutansi berdasarkan metode akrual yang berusaha 

mempertemukan pendapatan dan 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 mungkin tidak akan 

menghasilkan informasi yang sama.  

2. Penyusunan laporan keuangan juga berdasarkan beberapa alternatif 

metode akutansi (misalnya metode FIFO, LIFO, Average). Dua 

perusahaan yang mempunyai kondisi yang sama, barangkalli akan 

memberikan informasi yang berbeda karena perbedaan metode akutansi.  

3. Upaya perbaikan barangkali bisa dilakukan oleh menejemen untuk 

memperbaiki laporan keuangan sehingga laporan keuangan nampak bagus. 

Contoh sebelum tanggal neraca menejemen bisa meminjam hutang jangka 

panjang dan menyimpan kas dari simpanan tersebut. Aktiva lancar akan 

naik dan rasio lancar akan terlihat dengan baik.  

4. 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 

cenderung terlalu rendah melaporkan data-data laporan keuangan.  

 
2.3 Analisis Rasio  

2.3.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Dalam menganalisis dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemajuan perusahaan, biasanya menggunakan rasio-rasio keuangan. 

Sebuah rasio mengungkapkan hubungan matematika antara jumlah dengan jumlah 



lainnya atau pemperbandingkan satu pos dengan pos lainnya. Menurut Sofyan 

Syahri Harahap (2004:297), bahwa : 

“Analisis Rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan 

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

atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.” 

Untuk mengadakan analisis rasio keuangan perusahaan, menurut Susan 

Irawati (2006:26) dilakukan dengan dua macam cara pembandingan, yaitu : 

1. Membandingkan rasio sekarang (present rasio) dengan rasio-rasio 

pada waktu-waktu yang lalu (histories ratios) dari perusahaan yang 

sama. 

2. Membandingkan rasio-rasio suatu perusahaan dengan rasio-rasio 

kelompok perusahaan yang sejenis (rasio industri). 

Analisis rasio ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitasnya. Beberapa rasio keuangan 

yang digunakan: 

1. Rasio Likuiditas  

Menurut  Munawir (2004;31) rasio likuiditas adalah : 

“Menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan untuk segera dipenuhi, atau kewajiban perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.” 

Untuk memenuhi posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) berikut ini 

diberikan beberapa rasio yang dapat digunakan sebagi alat untuk menganalisis dan 

menginterprestasikan data tersebut.  

a. Current Ratio  

Curren Ratio menurut  Munawir (2004;72) adalah : 

“Rasio yang memperbandingkan antara aktiva lancar dengan hutang 

lancar”. 

Aktiva lancar menggambarkan alat bayar dan diasumsikan semua aktiva 

lancar yang benar-benar bisa digunakan untuk membayar. Sedangkan utang lancar 



menggambarkan yang harus  dibayar dan diasumsikan semua hutang lancar benar-

benar harus dibayar.  

Rumus Curren Ratio : 

    

 

Mempunyai standar minimum 200% 

 

 

2. Rasio Solvabilitas  

Menurut Munawir (2004;31) rasio solvalitas adalah : 
“Menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 
apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban untuk jangka 
pendek maupun jangka panjang”. 
 
Rasio ini memang digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh 

aktiva perusahaan dibandingkan dengan utang.  

Solvabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnnya, untuk menganalisis posisi keuangan 

jangka panjang dan hasil operasinya digunakan rasio-rasio sebagai berikut : 

a. Debt to Eqiuty Ratio 

Dalam rangka untuk  mengukur resiko, fokus perhatian kreditor jangka 

panjang terutama ditunjukan untuk prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun 

demikian, mereka tidak dapat mengabaikan pentingnya dan tetap 

mempertahankan keseimbangan proporsi aktiva yang didanai oleh kreditor dan 

yang didanai oleh pemilik perusahaan.  

Keseimbangan proporsi aktiva yang didanai oleh kreditur dan yang didanai 

oleh pemilik perusahaan dapat diukur oleh rasio debt to equity. 

Rumus debt to equity: 

 
 
 

Debt  to equity = %100
ModalTotal
Hutang Total

×

      Curren Ratio=  %100
Lancar Hutang
Lancar Aktiva

×   



Dengan demikian, debt to equity ratio ini juga dapat memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat 

dilihat tingkat resiko tak tertagih suatu utang. 

 Makin kecil rasio ini, berarti makin besar jumlah aktiva yang didanai oleh 

pemilik perusahaan dan makin besar penyangga resiko kredit.  

 
3. Ratio Rentabilitas  

Menurut Munawir (2004;31) rasio rentabilitas adalah : 

“Rentabilitas adalah menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu”.  

Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan 

modal yang digunakan. Oleh kerena itu keuntungan yang besar tidak menjamin 

atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan-perusahaan tersebut rendibel. 

Oleh karena itu rentabilitas yang tinggi lebih penting dari keuntungan yang besar.  

a. Profit Margin 

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.  

Rumus Profit Margin adalah : 

 
  
 

Profit Margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin 

menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat tertentu.  

 

2.4 Kredit  

2.4.1 Pengertian Kredit  

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006;113) menyatakan 
bahwa : 

Profit Margin =  %100
Penjualan

Bersih Laba
×  



“Pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasrkan prinsip syariah), kepada 
nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (cash loan) maupun pinjaman 
non tunai (non cash loan).” 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 (1998;4) kredit adalah:  

“Penyediaan uang untuk tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
berdasarkan persetujuan da kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak 
bank dan pihakmlain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Sebelum kredit 

diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya 

maka, bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Pemberian kredit tanpa 

dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Hal ini dengan 

mudah memberikan data-data fiktif sehingga data tersebut sebenarnya tidak layak 

diberikan. Akibatnya jika salah menganalisis maka, kredit yang disalurkan akan 

sulit untuk ditagih alias macet. 

 

2.4.2 Unsur-unsur Kredit 

 Adapun unsur-unsur yang tergantung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit menurut Rachmat Firdaus dan Maya Arianty (2004:3) bahwa unsur-unsur 

kredit adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit yang diberikan (berupa 

uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dinasa tertentu  

dimasa datang.  

2. Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

3. Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau 

jangka panjang.  



4. Resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagih/ macet pemberian kredit. Resiko ini menjadi 

tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, 

maupun oleh resiko yang tidak disengaja. 

5. Balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan sebutan bunga. 

 

2.4.3 Tujuan dan Fungsi Kredit  
Menurut Kasmir (2004;96) tujuan pemberian kredit adalah : 

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian 

kredit tersebut. 

2. Membantu usaha nasabah, yang memerlukan dana baik dana investasi 

maupun dana untuk modal kerja.  

3. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak kredit berarti adanya 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

Kemudian disamping tujuan tersebut suatu fasilitas kredit memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan daya guna  

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas usaha 

3. Untuk meningkatkan daya guana barang 

4. Meningkatkan peredaran barang 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

 

2.4.4 Jenis-jenis Kredit 

 Kredit yang diberikan bank pada umum dan bank pada perkreditan rakyat 

untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya 



Arianty (2004:10) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari beberapa segi 

antara lain : 

1.     Dilihat dari segi kegunaan  
a. Kredit Investasi 

Biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau dalam rangka 

membangun proyek. 

b. Kredit Modal Kerja  

Diperlukan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya  

2. Dilihat dari segi tujuan kredit  

a. Kredit produktif  

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

b. Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena untuk 

diguanakan atau dipakai untuk seseorang atau badan usaha.  

3. Dilihat dari Segi Waktu 

a. Kredit jangka pendek 

 Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun 

atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja.  

b. Kredit jangka menengah 

 Merupakan kredit yang berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, 

biasanya untuk investasi.  

c. Kredit jangka panjang 

 Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. 

Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.  

 

 

 



4. Dilihat dari Segi Jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

  Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat 

berupa barang berwujud atau tidak berwujud maupun jaminan orang.  

b. Kredit tanpa jaminan 

  Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan yang diberikan dengan 

melihat prospek usaha dan karakter loyalitas atau nama baik calon 

debitur selama ini.  

5. Kredit dilihat dari sektor segi usaha 

a. Kredit pertanian 

b. Kredit perternakan 

c. Kredit industry 

d. Kredit pertambangan 

e. Kredit pendidikan 

 

2.4.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit    

 Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakian tersebut 

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian 

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan 

keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.  

 Biasanya kriteria penilaian yang dilakukan bank untuk mendapatkan 

nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.  

Adapun penjelasan menurut  Rachmat Firdaus dan Maya Arianty (2004:83) untuk 

analisis dengan 5C adalah sebagai berikut : 

1. Character 

Suatu sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar 

dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang 

bersifat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat alami. 

 



2. Capasity 

Untuk melihat kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan 

dengan pendidikannya, yang pada akhirnya akan terlihat kemampuannya 

dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.  

3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 

(neraca dan laba rugi) dengan menggunakan pengukuran seperti dari segi 

likuiditas, solvabilitas, dan ukuran lainnya. 

4. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun yang non fisik. Jaminan yang diberikan baiknya melebihi dari jumlah 

kredit yang diberikan. Jaminan juga perlu diteliti keabsahannya. 

5. Condition 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 

sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta 

prospek usaha dari sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor 

yang sedang dijalankan 

Kemudian penilaian kredit dengan 7P, yaitu sebagai berilut : 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunnya sehari-hari 

maupun masa lalunya. Juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan 

tindakan nasabah dalam menghadapi semua masalah. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.  

3. Perpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

 

 

 



4. Prospek 

Yaitu untuk menilai suatu usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dalam kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang sudah 

diambil atau  dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit. Semakin 

banyak pendapatan kreditur maka semakin baik.  

6. Profitabilitas 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitabilitas akan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama 

atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperoleh.  

7. Protection  

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jamian 

asuransi. 

 
2.4.6   Aspek-Aspek Dalam Penilaian Kredit 

Penilaian dengan seluruh aspek dikenal dengan sebutan kelayakan usaha. 

Penilaian dengan metode ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang 

bernilai besar dan jangka waktu panjang. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya 

Arianty(2004:184) aspek-aspek yang dinilai antara lain : 

1. Aspek Yuridis atau Hukum 

 Menilai masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki 

perusahaan yang mengajukan kredit. 

2. Aspek Pemasaran  

 Menilai permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan masa 

yang akan datang prospeknya bagaimana. 

 

 



3. Aspek Keuangan 

 Menilai sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan 

bagaimana menggunakan data tersebut. Penilain bank dari aspek keuangan 

biasanya dengan satu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain : 

• Rasio-rasio keuangan  

• Payback periode 

• Net Present Value (NPV) 

• Profitability INdeks (PI) 

• Break Even Point (BEP) 

4. Aspek Tekhnis Operasi 

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi. Seperti 

kapitalisasi mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan dan 

mesin-mesin yang termasuk digunakan dalam produksi. 

5. Aspek Manejemen 

 Menilai struktur oraganisasi perusahaan, sumber daya yang dimiliki serta 

latar belakang pengalaman sumber daya manusia.  

6. Aspek Sosial Ekonomi 

 Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum 

seperti; meningkatkan ekspor barang, mengurangi pengangguran, dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

7. Aspek Amdal 

 Menyangkut analisis mengenai lingkungan baik darat, air, maupun udara jika 

proyek atau usaha itu dijalankan.  

 

2.5 Kolektibilitas 

2.5.1 Pengertian Kolektibilitas 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/14/KEP/DIR tanggal 12 

November 1998 menyatakan : 

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



 Kolektibillitas merupakan pengukuran dari kualitas kredit yang diatur 

secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pedoman pokok pelaporan kualitas 

kredit bagi perbankan. Petingnya bank untuk menentukan kolektibilitas kredit 

adalah untuk melaporkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank umum 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional di Indonesia perihal 

penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit digolongkan menjadi: 

1. Kredit lancar 
Kredit lancar yaitu kredit yang perjalananya lancar atau memuaskan, 

artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan 

oleh nasabah secara baik). Kredit yang lancar ini digolongkan menjadi 

kolektibilitas kredit dengan golongan 1 yaitu kredit lancar. 

Suatu kredit dinyatakan lancar memenuhi kriteria di bawah ini:  

a. Pembayaran tepat waktu 

b. Kondisi keuangan  

• Perolehan laba tinggi dan stabil 

• Permodalan kuat 

• Likuiditas dan modal kerja kuat 

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus 
Kredit  dalam perhatian khusus merupakan suatu pinjaman yang 

bermasalah Kredit dalam perhatian khusus ini digolongkan menjadi 

kolektibilitas kredit dengan golongan 2 yaitu kredit dalam perhatian 

khusus. Apabila menurut penilaian yang wajar diperkirakan debiturnya : 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui ≤90 hari. 

b. Kondisi keuangan debitur : 

• Perolehan laba cukup lancar dan baik namun memiliki 

potensi menuun 

• Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan 

untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan 

• Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. 



3. Kredit kurang lancar 
Kredit digolongkan kurang lancar apabila kredit yang bersangkutan tidak 

memenuhi kriteria lancar dan dalam perhatian khusus. Kredit kurang  

lancar ini digolongkan menjadi kolektibilitas kredit dengan golongan 3 

yaitu kredit kurang lancar. 

 Tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa : 

a. Terdapat tunggakan pembayaran dan/atau bunga  yang telah 

melampaui ≥90 hari sampai dengan ≤180 hari. 

b. Kondisi keuangan debitur: 

• Perolehan laba rendah 

• Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset 

• Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi 

• Likuiditas sangat rendah. 

4. Kredit Diragukan 
Kredit diragukan adalah kredit yang selama ≥180 hari sampai dengan ≤270 

hari pembayaranya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak. Kredit  

diragukan digolongkan menjadi kolektibilitas kredit dengan golongan 4 

yaitu kredit diragukan. 

Apabila menurut penilaian wajar diperkirakan debiturnya: 

a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga ≥180 hari 

sampai dengan ≤270 hari hari 

b. Kondisi keuangan debitur : 

• Laba sangat kecil dan negative 

• Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset 

• Rasio hutang terhadap modal tinggi 

• Likuiditas sangat rendah 

5. Kredi macet 
Kredit macet yaitu sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau 

pengaktivan kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah 

kredit tersebut dikatagorikan kredit macet. Kredit macet digolongkan 

menjadi kolektibilitas kredit dengan golongan 5 yaitu kredit macet. 



Apabila menurut penilaian wajar diperkiran debiturnya: 

a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

≥270 hari. 

b. Kondisi keuangan debitur: 

• Mengalami kerugian yang besar. 

• Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan 

kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. 

• Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi. 

 

2.6 Hubungan Rasio Keuangan dengan Kolektibilitas  Kredit. 

Laporan keuangan diupayakan mempunyai cakupan yang luas agar 

memenuhi berbagai kebutuhan para pemakai dan melayani kepentingan umum 

dari berbagai pemakai yang potensial, bukan hanya untuk kebutuhan khusus 

kelompok tertentu saja. Setelah menentukan tujuan social yang luas yang 

merupakan tujuan menyeluruh dari pelaporan keuangan, diantaranya bahwa 

pelaporan keuangan juga menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menaksir 

arus kas di masa yang akan datang (Smith dan Skousen dalam Warsisdi, 2001) 

Laporan keuangan yang diterbitkan setelah dianalisis akan memperoleh 

rasio keuangan, yang akan berguna untuk mengungkapkan kekuatan dan 

kelemahan relative suatu perusahaan, serata untuk menunjukkan apakah posisi 

keuangan membaik atau memburuk selama satu waktu (Brigha, 2001). Hal ini 

membantu bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya yang potensial, dalam 

menilai ketidakpastian penerimaan deviden dan bunga di masa yang akan datang 

(Zainudin dan Hartono dalam Warsidi, 2001) 

Selain itu, dari rasio keuangan yang diperoleh, maka menejemen 

perusahaan yang bersangkutan maupun para kreditor akan melakukan tindakan, 

setelah menilai kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari rasio keuangan 

tersebut dan melakukan penilaian terhadap tingkat kolektibilitas kredit. Sebagai 

contoh adalah net profit margin, jika diperoleh net profit margin yang cukup 

tinggi, maka akan diasumsikan bahwa perusahaan tersebut mamp menghasilkan 



laba dari penjalannya, hal ini merupakan penilaian baik bagi kreditor karena 

nilainya meningkat maka, diyakinkan hutang pokok beserta bunganya bisa 

kembali dengan waktu yang telah ditentukan.  

Tujuan kreditor melakukan analisa terhadap debitur yang mengajukan 

kreditnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap 

kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang 

sehingga hutang pokok beserta bunganya dapat dikembalikan dengan waktu yang 

tepat sesuai dengan kesepakatan. Salah satu tekhnik yang digunakan kreditor 

untuk mengetahui debitur manakah yang menghasilkan kolektibilitas baik adalah 

analisis fundamental.  

Menurut M.Fakhuddin dan M.Sopian Hadianto, analisis fundamental 

adalah tekhnik-tekhnik yang mencoba memperkirakan kolektibilitas dengan cara: 

1. Mengestimasikan nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

kolektibillitas kredit di masa yang akan datang. 

2. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut hingga diperoleh 

taksiran kolektibilitas kredit.  

Dalam  analisis fundamental, kreditor menganalisa faktor-faktor ekonomi 

yang mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 

Analisa laporan keuangan dan analisa rasio termasuk komponen yang digunakan 

pada analisis fundamental. Informasi-informasi yang diperoleh dari neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas diikhtisarkan 

dalam bentuk laporan keuangan. Dalam bentuk rasio keuangan inilah kreditor bisa 

mengukur dan memberikan indikasi dalam memprediksi tingkat kolektibilitas 

kredit mengenai: 

• Efektifitas menejemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap 

penjualan (rasio profitabilitas) 

• Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya (rasio likuiditas) 

•  Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk 

menutupi modal (rasio leverage ) 



Dengan melakukan analisis rasio keuangan yang dilakukan dengan cara 

menganalisis terhadap laporan keuangan, bank dapat mengukur kemampuan 

perusahaan tersebut untuk membayar hutang-hutang dan beban bunga dan juga 

dapat diketahui apakah yang akan diberikan itu cukup mendapat jaminan dari 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Selain itu 

analisis rasio atas keuangan dapat membantu kreditur dalam memprediksi tingkat 

kolektibilitas kredit. Apakah debitur tersebut termasuk pada kolektibilitas kredit 

yang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Sehingga kreditur dapat melakukan tindakan apabila kreditur tersebut ada dalam 

keadaan kolektibilitas yang tidak baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


