
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Saat ini banyak perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar untuk  

memulai investasi atau memperbesar usahanya. Untuk memperoleh dana tersebut 

perusahaan memiliki beberapa alternatif antara lain melalui pembiayaan sendiri, 

pembiayaan kolektif, dan yang paling banyak dilakukan adalah melalui pinjaman 

dari bank. 

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. 

Karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengajukan 

permohonan kredit kepada bank untuk investasinya, mengakibatkan bank harus 

lebih selektif dan berhati-hati dalam memutuskan nasabah mana yang akan 

disetujui permohonan kreditnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 

beberapa hal, salah satu hal yang paling penting itu adalah adanya risiko kredit 

yang tidak tertagih atau sering disebut kredit macet. Kredit macet harus 

secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kredit 

macet tersebut bisa disebabkan oleh faktor manajemen bank yang tidak tepat 

misalnya pengawasan kredit yang lemah, analisis kredit dan analisis laporan 

keuangan yang tidak akurat dan tidak cermat, serta pegawai bank yang tidak 

kompeten. 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dapat 

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian 

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan 

keyakinan terhadap nasabahnya, seperti dengan prosedur penilaian yang benar-

benar dan sungguh-sungguh.     

 



 

 

Prosedur penilaian kredit yang dilakukan oleh bank salah satunya dengan 

melakukan analisis laporan keuangan perusahaan calon debitur untuk 

mengeliminasi risiko kredit macet di masa yang akan datang. Selain analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan calon debitur, pihak bank juga memiliki 

kriteria penilaian yang umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak 

untuk diberikan kredit. Kriteria tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis 7C yang menurut Lukman Dendawijaya (2001: 92) adalah sebagai 

berikut: 

1. Character 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan 

kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang 

nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi. 

2. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan juga diukur dengan 

kemampuannya memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu  pula 

dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada 

akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan.   

3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus 

dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.  

4. Condition of Economy 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 

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

prospek dari usaha yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang 

dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga 

kemungkinan kredit yang bermasalah relatif kecil.   



 

 

5. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, 

maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 

6. Constrains 

Merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial 

psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang 

menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.  

7. Coverage 

Merupakan jaminan kredit yang telah diasuransikan untuk mencegah hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

  Selain itu penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P 

yang menurut Kasmir (2002: 119) adalah sebagai berikut: 

1. Personality 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-

hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup 

sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu 

masalah dan penyelesaiannya.  

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah 

yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang 

berbeda dari bank. 

3. Purpose 

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal 

kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.  

 

 



 

 

4. Prospect 

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan 

atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini 

penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai 

prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 

5. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana  cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

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

banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika 

salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. 

6. Profitability 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

7. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-

benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan 

barang atau orang atau jaminan asuransi.  

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 3R 

yang menurut Rahmat Firdaus, dkk (2004: 89) adalah sebagai berikut: 

1. Return  

Return di sini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh 

perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Persoalannya 

ialah apakah hasil tersebut dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya 

serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya untuk berkembang 

terus atau tidak. 

 

 

 

 



 

 

2. Repayment  

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit 

dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar 

kembali (repayment capacity), dan apakah kredit harus diangsur/dicicil atau 

dilunasi sekaligus diakhir periode. 

3. Risk bearing ability  

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana 

perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andai kata 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 

Untuk memperkecil terjadinya risiko kredit macet di masa yang akan 

datang, maka pihak bank harus melakukan analisis laporan keuangan perusahan 

yang akan mengajukan kredit.  

Dari uraian yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang analisis laporan keuangan perusahaan calon debitur dalam  

pengambilan keputusan pemberian kredit investasi, yang akan dituangkan dalam 

bentuk skripsi dengan judul: “STUDI PERANAN ANALISIS LAPORAN 

KEUANGAN PERUSAHAAN  DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT INVESTASI”.   

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka untuk 

memudahkan penulis dalam melakukan penelitiannya, dipandang perlu untuk 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut:  

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

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

Tbk. Cabang Kopo Bandung. 

2. Apakah penerapan analisis laporan keuangan  yang dilakukan oleh Bagian 

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

Bandung telah dilaksanakan dengan efektif. 

 



 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk: 

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. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang berarti  bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain adalah: 

1. Bagi Bank 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sebagai 

dasar pertimbangan mengenai kriteria-kriteria tambahan dalam membuat suatu 

keputusan untuk memberikan kredit kepada debitur (nasabah) untuk 

memperkecil adanya risiko kredit macet atau sebagai analisis kredit kepada 

debitur. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat 

memperluas wawasan berfikir mengenai dunia perbankan khususnya dari segi 

akuntansi, selain itu juga dapat memberikan pengetahuan mengenai gambaran 

atau kriteria-kriteria dalam keputusan pemberian kredit investasi yang 

ditetapkan oleh suatu bank dalam memberikan pinjamannya kepada calon 

debitur/ nasabah. 

3. Bagi Debitur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kriteria-kriteria yang ditentukan oleh bank dalam penentuan permohonan 

kredit calon debitur yang disetujui. 

 

 



 

 

4. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat memberikan informasi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya yang meneliti suatu topik yang sama.    

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Begitu pentingnya dunia perbankan saat ini, sehingga ada anggapan bahwa 

bank merupakan “nyawa” untuk menggerakan roda perekonomian suatu negara. 

Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan 

sangat vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediaan 

uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat 

melakukan investasi dan jasa kegiatan lainnya. 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 

tentang perbankan, pengertian 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”. 

  

Dari kedua definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dijelaskan bahwa 

bank adalah suatu lembaga keuangan, yang memiliki fungsi utama sebagai 

penghimpun dana  dan penyalur dana masyarakat.  Penghimpunan dana dari 

masyarakat maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

berinvestasi bagi masyarakat.  Penyaluran dana kepada masyarakat maksudnya 

adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan 

permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang 

membutuhkan.  

 

 



 

 

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 

1998 pasal 1 Kredit adalah:  

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga” 

 

Namun di sisi lain, pemberian kredit ini mengandung risiko tidak 

tertagihnya dana yang disalurkan karena tidak seluruhnya nasabah dapat 

mengembalikan kredit tepat pada waktu yang telah disepakati antara pihak bank 

dan nasabah. Untuk mengurangi risiko tersebut pihak bank harus melakukan 

penilaian kredit sebelum dana tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian 

kredit dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan calon debitur. 

Selain itu dilakukan analisis 7C, 7P dan 3R. Rasio keuangan yang telah dianalisis 

tersebut kemudian dibandingkan dengan standar Bank Indonesia dalam pemberian 

kredit investasi. Adapun standar Bank Indonesia dalam pemberian kredit investasi 

(http//www.Bank_Indonesia.co.id) adalah sebagai berikut: 

Rasio Keuangan Standar BI 

Liquidity Ratio: 

- Current Ratio 

- Quick Ratio 

 

200 % 

100 % 

Solvability Ratio: 

- Total Debt to Equity Ratio 

 

≤ 50 % 

Activity Ratio: 

- Total Asset Turn Over 

- Average Collection period 

- Inventory Turn Over 

 

≥ 100 % 

≥ 100 % 

≥ 100 % 

Profitability Ratio 

- Net Profit Margin 

- Return on Equity 

 

≥ 100 % 

≥ 100 % 

Sumber : (http//www.Bank_Indonesia.co.id) 

  Dan menurut Kasmir (2002: 120)  selain menggunakan analisis 7C, 7P 

dan 3R, bank juga akan memperhatikan aspek-aspek penilaian  kredit  yang terdiri 

dari: 

1. Aspek Yuridis/ Hukum 

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-

izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. 



 

 

2. Aspek Pasar dan Pemasaran  

Yang dinilai dalam aspek ini adalah besar kecilnya permintaan terhadap 

produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga 

diketahui prospek pemasaran produk tersebut. 

3. Aspek Keuangan 

Yang dinilai dalam aspek ini adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk 

membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. 

Dari aspek finansial dapat diketahui: 

a. Likuiditas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan semua kebutuhan 

jangka pendek. 

b. Solvabilitas  

Menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan 

kebutuhan jangka panjang. 

c. Rentabilitas/ Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua resorsis yang 

ada, penjualan, kas, asset, modal. 

4. Aspek Teknis/Operasi 

Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, 

lokasi dan layout, seperti kapasitas mesin yang digunakan. 

5. Aspek Manajemen 

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber 

daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman 

sumber daya manusianya. 

6. Aspek Sosial Ekonomi 

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat 

adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. 

7. Aspek Amdal 

Amdal atau analisis dampak lingkungan merupakan analisis terhadap 

lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila 

proyek tersebut dijalankan.  



 

 

Analisis kriteria-kriteria penilaian kredit dan analisis aspek-aspek  dalam 

penilaian kredit memegang peranan yang cukup penting, karena kegiatan ini 

merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, 

lebih baik, akurat dan dapat  mencerminkan kinerja suatu perusahaan sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan pemberian 

kredit investasi.  

Maka sebelum fasilitas kredit diberikan pihak bank akan menilai atau 

menganalisis laporan keuangan perusahaan calon debitur agar dapat 

mengeliminasi risiko di masa yang akan datang.  

Penelitian terdahulu dilaksanakan oleh saudari Cahyani Damayanti pada 

tahun 2007 di Universitas Widyatama Bandung, dengan objek penelitian pada              

PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Bandung dengan judul skripsi 

“Manfaat Laporan Keuangan Debitur Perusahaan Dagang sebagai Bahan 

Pertimbangan dalam Efektivitas Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit 

Investasi”. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

antara lain: 

1. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada PT Bank Danamon, sedangkan 

lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini pada PT. Bank Artha 

Graha Cabang Kopo Bandung . 

2. Pada penelitian terdahulu penulis meneliti mengenai bagaimana laporan 

keuangan perusahaan dagang akan bermanfaat dalam efektivitas pengambilan 

keputusan pemberian kredit investasi, sedangkan penelitian yang akan  penulis 

lakukan yaitu bagaimana proses atau prosedur pemberian kredit investasinya, 

dan apakah pengambilan keputusan pemberian kredit investasi telah 

dilaksanakan dengan efektif atau tidak. 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari uraian yang telah dipaparkan, penulis mencoba memberi sebuah 

hipotesis bahwa : “Apabila analisis laporan keuangan perusahaan  dilakukan 

secara akurat dan memadai maka akan menunjang efektivitas pengambilan 

keputusan pemberian kredit investasi”.  

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, menurut 

Moh. Nazir (2003: 63) bahwa: “Metode Deskriptif merupakan suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu penelitian ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai perusahaan khususnya mengenai aspek-aspek yang sedang 

diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti”.  
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Untuk dapat menganalisis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

penulis memperoleh data melalui: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu melakukan penelitian langsung keperusahaan yang akan diteliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan, adapun cara yang digunakan adalah: 

a. Wawancara 

Yaitu tanya jawab dengan pejabat yang berwenang diantaranya bagian 

Keuangan, bagian Analisis Kredit/Perkreditan dan bagian-bagian yang 

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

b. Kuesioner 

Yaitu dengan membuat daftar-daftar pertanyaan mengenai informasi-

informasi yang diperlukan yang akan diisi oleh para pejabat yang 

berwenang diantaranya Bagian Keuangan, Bagian Analisis Kredit/ 

Perkreditan dan bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan 

masalah yang diteliti. 

c. Observasi 

Yaitu penelitian langsung ke objek penelitian serta mencatat kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan 

untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam memperoleh fakta dan data untuk penulisan penelitian ini, penulis 

mengadakan penelitian di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Cabang 

Kopo Bandung, sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan Agustus 2008 

sampai dengan bulan Oktober 2008. 

 

 

 


