
 

 

ABSTRAK 

 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 
masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bagi suatu bank kredit 
merupakan sumber utama penghasilan bank sekaligus sumber risiko bisnis 
terbesar dimana ada kemungkinan kredit tidak tertagih (kredit macet). Kredit 
macet adalah suatu risiko yang melekat pada  suatu kredit bank. Karena semakin 
banyaknya perusahaan yang mengajukan permohonan kredit kepada bank untuk 
memperbesar usahanya mengakibatkan bank harus lebih selektif dan berhati-hati 
dalam memutuskan pemohon kredit mana yang akan disetujui permohonan 
kreditnya. Untuk itu proses penyeleksian calon debitur adalah hal yang wajib 
dilakukan oleh bank. Proses penyeleksian yang dilakukan diantaranya adalah 
dengan melakukan analisis laporan keuangan calon debitur. 

Dengan alasan tersebut penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di 
PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Cabang Kopo Bandung. Penelitian ini 
dilakukan mulai bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008. Tujuan 
dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui prosedur pemberian kredit  dan penilaian terhadap prinsip-prinsip 

pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, 

Tbk. Cabang Kopo Bandung. 

2. Mengetahui penerapan analisis laporan keuangan  yang dilakukan oleh Bagian 

Analisis Kredit di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Cabang Kopo 

Bandung telah dilaksanakan dengan efektif. 
Metodologi penelitian yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk memperoleh data dilakukan 
penelitian lapangan berupa wawancara, observasi dan kuesioner. Selain itu                 
juga dilakukan penelitian kepustakaan. Untuk data yang bersifat kualitatif  
menggunakan metode deskriptif dengan alat bantu statistik distribusi frekuensi 
kategori dimana hasil perhitungan dari masing-masing indikator menunjukkan 
hasil yang sangat efektif, yaitu antara 76%-100%. Dengan demikian hipotesis 
yang dikemukakan yaitu “Apabila analisis laporan keuangan perusahaan 
dilakukan secara akurat dan memadai maka akan menunjang efektivitas 
pengambilan keputusan pemberian kredit investasi” dapat diterima. 

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya Bank Artha Graha 
mensyaratkan bahwa laporan keuangan yang dilampirkan oleh pemohon kredit 
adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, dalam 
melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip pemberian kredit selain menggunakan 
analisis 7C dan 3R juga menggunakan analisis 7P, sebaiknya bank membentuk 
tim analisis kredit untuk membahas setiap permohonan kredit sehingga proses 
perkreditan akan semakin efektif, selain itu bank diharapkan memberikan 
pelatihan mengenai analisis kredit kepada para Account Officer, supervisi kredit 
dan analis kredit agar lebih memahami mengenai bagaimana menganalisis kinerja 
perusahaan calon debitur yang merupakan salah satu alat bantu pencapaian 
efektivitas pengamabilan keputusan pemberian kredit investasi. 

 


