
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Studi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 864) kata studi 

didefinisikan sebagai: 

“a. Penelitian ilmiah 

b. Kajian 

c. Telaahan ” 

 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa studi adalah suatu penelitian 

dengan cara mengkaji atau menelaah suatu masalah yang ada. 

 

2.2 Pengertian Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 360) kata analisis 

didefinisikan sebagai: 

“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagian-bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian dan pemahaman arti seluruhnya”. 

 

Dan Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004: 100) analisis diartikan 

sebagai: 

“Analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit terkecil”. 

 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa analisis adalah kegiatan 

berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen 

sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu 

sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan. 

 

 



 

 

2.3 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan 

atas perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-

hasil operasi yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, pada 

hakekatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang mana dapat 

menggambarkan performa atau kinerja keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Menurut Sofyan Safri Harahap dalam buku “Analisa Kritis Atas Laporan 

Keuangan” (2004: 105):  

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu.” 

 

Sedangkan menurut SAK No.1 (2007: 2) pengertian laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, 

atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 

 

2.3.1 Isi  Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan menurut 

pernyataan SAK No.1 (2007:1.2) terdiri dari : 

- Neraca (Balace Sheet) 

- Laporan Laba-Rugi (Income Statement) 

- Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) 

- Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change in Equity) 

- Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) 

 

 

 



 

 

Komponen-komponen dari laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Neraca 

Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat 

tertentu, neraca mempunyai tiga unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, 

kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur ini dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan dapat 

disubklasifikasi lebih jauh menjadi lima sub-klasifikasi aktiva, yaitu: 

- Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan akan 

diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang (atau siklus operasi 

normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang, dan 

persekot biaya. 

- Investasi Jangka Panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau 

untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari satu 

tahun, misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

- Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksudkan untuk 

dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. 

Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini antara lain tanah, gedung, 

kendaraan dan mesin, serta peralatan. 

- Aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu 

lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini 

misalnya patent, goodwill, royalty, copyright trade name/ trade mark, 

franchise dan lisence.  

- Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 

salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya beban 

ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman karyawan. 



 

 

b. Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat disub-

klasifikasi lebih jauh menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu: 

- Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan 

akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang 

memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu satu tahun atau 

kurang (atau siklus operasi normal). Termasuk dalam kategori 

kewajiban ini misalnya utang usaha, utang wesel, utang gaji dan upah, 

utang pajak, dan utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar. 

- Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu 

lebih dari satu tahun. Termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya 

utang obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit investasi. 

- Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat dikategorikan ke 

dalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban tersebut, misalnya utang 

pada direksi, utang pada pemegang saham. 

c. Ekuitas, yaitu merupakan bagian hak pemilik perusahaan yang merupakan 

selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas ini dapat 

disub-klasifikasi lebih jauh menjadi dua sub-klasifikasi, yaitu: 

- Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham 

(termasuk agio saham bila ada) dan 

- Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak dibagikan 

kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk dividen (ditahan).  

 

2. Laporan Laba Rugi 

Untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi 

(kemampuan) perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, 

laporan laba rugi mempunyai dua unsur, yaitu penghasilan dan beban, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penghasilan (Income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan 

kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari 



 

 

kontribusi pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat disub-

klasifikasikan menjadi: 

- Pendapatan (revenue), yaitu penghasilan yang timbul dalam 

pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan 

berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagang, penghasilan jasa 

(fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalties, dan sewa. 

- Keuntungan (gains), yaitu pos lain yang memenuhi definisi 

penghasilan dan mungkin timbul atau tidak dalam pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang rutin misalnya pos yang timbul dalam 

pengalihan aktiva lancar, revaluasi sekuritas, kenaikan jumlah aktiva 

jangka panjang. 

b. Beban (Expense), yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang 

menyebabkan penurunan ekonomis yang tidak menyangkut pembagian 

kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat disub-

klasifikasikan menjadi: 

- Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

(yang biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti 

kas, persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga pokok 

penjualan, gaji dan upah, penyusutan. 

- Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang 

terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, banjir, atau 

pelepasan aktiva tidak lancar. 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan SAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 



 

 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akumulasi rugi dan laba 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 

Perusahaan harus 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 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam SAK 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. 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut SAK No.1 

(2007: 1.2) 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 menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) 

manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka”. 

 

Menurut  Sofyan Safri Harahap dalam buku “Analisa Kritis Atas 

Laporan Keuangan” (2004:132): 

“1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya 

mengenai perubahan dalam aktiva neto (aktiva dikurangi 

kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha 

dalam rangka memperoleh laba.  

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para 

pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai 

perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, 

seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapakan sejauh mungkin informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk 

kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi kebijakan 

akuntansi yang dianut perusahaan.” 

 

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi 

keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian 

dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya 

yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta 

kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan              

di masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam 



 

 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode 

pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai 

kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut. 

Selain untuk tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan apa 

yang telah dilakukan oleh manajemen atau menggambarkan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 

2.3.3 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi pihak manajemen perusahaan dan 

stakeholders. Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan 

untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. 

Bagi manajemen, laporan keuangan digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban kepada pihak perusahaan, serta menggambarkan tingkat 

efisiensi operasi dari manajer dalam mengelola perusahaan, yang biasanya dilihat 

dari besarnya laba yang diperoleh. Sedangkan bagi stakeholder, laporan keuangan 

digunakan sebagai dasar dalam melakukan investasi, pemberian kredit, juga untuk 

meramalkan dividen dan harga saham. Bagi pemerintah, laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai alat untuk keberhasilan kebijakan ekonomi, perpajakan, atau 

sebagai landasan untuk menetapkan kebijakan baru. 

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 2), para pemakai laporan 

keuangan adalah: 

“a. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan 

hasil pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor 

ini membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi 

tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen. 



 

 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik 

pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. Mereka juga tertarik pada informasi yang 

memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

c. Kreditor  

Para kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman 

serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

d. 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. 

Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam 

tenggang waktu yang lebih pendek dibanding kreditur. 

e. Shareholders  

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi 

mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang 

akan diperoleh, dan penambahan modal untuk bussiness plan 

berikutnya. 

f. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka 

terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau 

bergantung pada perusahaan. 

g. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan 

oleh karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. 

Selalin itu, mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak 

dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan 

nasional dan statistik lainnya. 

h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara, seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, 

termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan 

kepada para penanam modal domestik. Laporan keuangan 

dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.” 

 



 

 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum, sehingga 

tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pemakai. 

Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko, maka ketentuan 

laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka juga akan memenuhi 

sebagian besar kebutuhan pemakai lain. 

 

2.4 Analisis  Laporan Keuangan 

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih 

lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis, akan 

diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004: 190) pengertian analisis laporan 

keuangan adalah: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan lain baik 

antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan 

untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 

2.4.1 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. secara lengkap kegunaan 

analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas. Lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

 

 



 

 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat model-model dan teori-

teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peringkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain, apa yang yang dimaksudkan dari suatu laporan 

keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara lain: 

a. Dapat menilai prestasi perusahaan 

b. Dapat memproyeksi keuangan perusahaan 

c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu: 

- Posisi Keuangan (asset, neraca, dan modal) 

- Hasil Usaha Perusahaan (hasil dan biaya) 

- Likuiditas 

- Solvabilitas 

- Aktivitas 

- Rentabilitas dan Profitabilitas 

- Indikator Pasar Modal 

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

e. Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan periode sebelumnya atau 

standar industri normal atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa 

yang akan datang. 

 



 

 

2.4.2 Objek Analisis  Laporan Keuangan 

Objek dari analisis laporan keuangan menurut Sofyan Safri Harahap 

(2004: 198) adalah laporan keuangan itu sendiri sehingga objeknya terdiri dari : 

1. Analisis Laba-rugi 

Analisis laba rugi merupakan media untuk mengetahui keberhasilan 

operasional perusahaan, keadaan usaha nasabah, kemampuannya memperoleh 

laba efektivitas operasinya. Di sini yang menjadi sorotan adalah: 

a. Tren Penjualan 

b. Harga Pokok Produksi 

c. Biaya Overhead 

d. Margin yang diperoleh  

Poin-poin tersebut dapat dibandingkan dengan rata-rata prestasi perusahaan 

tertentu yang dianggap sebagai saingan atau berprestasi baik. 

2. Analisis Neraca 

Analisis neraca merupakan refleksi dari hasil yang diperoleh perusahaan 

selama periode tertentu dan modal yang digunakan untuk melaksanakan dan 

mencapainya. Di sini disorot mutu dan kecukupan aktiva, modal, serta 

hubungan ketiganya, apakah ada “overstated”. Dalam analisis kerangka 

neraca dapat juga dirinci dalam analisis modal kerja. Begitu pula dengan 

analisis struktur hutang dapat dilihat dari laporan neraca. 

3. Analisis Arus Kas 

Analisis arus kas dapat menunjukkan pergerakan arus kas, dari mana sumber 

kas diperoleh dan kemana dialirkan. Biasanya dalam laporan arus kas, sumber 

dan penggunaan kas diperoleh dari tiga sumber yaitu: Operasional, Keuangan, 

dan Investasi. 

Hubungan antara ketiga laporan ini akan dapat melahirkan informasi yang 

banyak, misalnya dengan menghubungkan Laba-rugi dengan Neraca akan 

diketahui efektivitas sumber kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba, 

sumber mana yang efektif dan memberikan sumbangan terhadap perusahaan. 

 

 



 

 

2.4.3 Analisis  Rasio Keuangan 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis 

keuangan memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang sering dipakai 

adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu 

dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat 

memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai kondisi finansial dan prestasi 

suatu perusahaan dan akan lebih bermanfaat jika angka rasio tersebut 

dibandingkan dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Memang standar itu bisa bermacam-macam bahkan akal sehat, logika, 

kebiasaan, kelaziman juga dapat digunakan. Namun jika kita ingin menilai 

perusahaan secara lebih objektif mestinya rasio itu juga objektif. Menurut Sofyan 

Syafri Harahap dalam bukunya “Analisis Kritis atas Laporan Keuangan”   

(2004: 314) dinyatakan bahwa untuk mendapatkan rasio pembanding dapat 

digunakan: 

1. Rasio perusahaan yang terbaik dalam industri yang bersangkutan; 

2. Budget (anggaran) perusahaan; 

3. Standar ilmiah; 

4. Rasio yang dikeluarkan lembaga atau badan pengatur (regulator); 

5. Rata-rata industri atau industrial norm. 

Input dasar untuk analisa rasio adalah laporan laba rugi dan neraca pada 

periode tertentu yang akan dievaluasi. 

Adapun rasio keuangan yang sering digunakan menurut Agnes Sawir 

(2005: 8) antara lain: 

A. Rasio Likuiditas 

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari : 

a. Current Ratio 

Current ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban financial jangka pendek tepat pada waktunya. 

Rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada di atas 1 atau 100%. 

Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. 



 

 

Current Ratio = 100%x
sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
   

 

b. Quick Ratio  

Quick ratio adalah rasio untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan  

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

 

Quick Ratio =   
sLiabilitieCurrent

Inventory - AssetsCurrent
   

                  

B. Rasio Profitabilitas atau Rentabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio 

profitabilitas terdiri dari : 

a. Return on Equity  

Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang 

saham perusahaan. rasio ini juga menunjukkan rentabilitas dan efisiensi 

modal sendiri. 

 

Return on Equity    = 100%x
Worth Net

Income Net
 

b. Net Profit Margin 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. 

 

Net Profit Margin = 
Sales

Income Net
 

 

C. Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjuaalan, pembelian, dan 

kegiatan lainnya. Yang termasuk ke dalam ratio ini antara lain : 

 



 

 

a. Inventory Turnover 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus 

produksi normal. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap 

bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat.  

Inventory Turnover   = hari365x
Inventory

Sales
  

 

b. Total Assets Turnover 

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume 

penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva dalam 

menciptakan penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. 

Total Assets Turnover   = %100x
Assets Total

Sales
  

 

c. Average Collection Period 

Rasio ini mengukur efisiensi pengelolaan piutang perusahaan, rata-rata 

jangka waktu penagihan adalah rata-rata jangka waktu lamanya 

perusahaan harus menunggu pembayaran setelah nelakukan penjualan. 

Average Collection Period =  
Day Per Sales

Receivable
   

 

D. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala 

kewajiban financialnya seandainya perusahaan tersebut padasaat itu 

dilikuidasi. 

Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya.  

 

Debt to Equity Ratio =
Equity Total

Debt Total
      



 

 

2.5 Pengertian Efektivitas 

 Efektivitas merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian 

khusus dari manajemen. Khususnya dalam mengelola perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

 Menurut Komarudin (1994: 269) penertian efektivitas adalah: 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat 

keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan lebih dahulu”.  

 

2.6 Tinjauan Umum Kredit 

2.6.1 Pengertian Kredit 

Dalam bahasa latin kredit disebut ”credere” yang artinya percaya. Jadi 

seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan 

(trust). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya seuatu 

kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau 

badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan 

memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. 

Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998:  

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan inbalan atau bagi hasil.” 

 

2.6.2 Unsur-unsur Kredit 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit menurut Kasmir (2008: 103) adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan  

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit 

yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima 

kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. 

 



 

 

2. Kesepakatan  

 Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak 

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

3. Jangka waktu 

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang 

sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk 

jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau 

jangka panjang (di atas 3 tahun). 

4. Risiko 

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu 

kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar 

resikonya, demikian pula sebaliknya.  

5. Balas jasa 

Bagi bank balasjasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian 

suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional bala sjasa kita kenal dengan 

nama bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas 

jasanya ditentukan dengan bagi hasil.   

 

2.6.3 Tujuan Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak 

dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Dalam praktiknya 

tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2008: 105) adalah sebagai 

berikut: 

1. Mencari keuntungan  

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil 

keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai 

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu 

keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. 

 



 

 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas 

usahanya. Dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.  

3. Membantu pemerintah 

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi 

pemerintah semakin besar kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka 

semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana 

dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor 

rill. 

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan 

pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut: 

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh dari nasabah dan bank. 

b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan 

usaha baru atau perluasan uasaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, 

sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.  

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar 

kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang 

dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat 

memiliki banyak pilihan. 

d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya diimpor dan apabila sedah dapat diproduksi di dalam negeri 

dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa 

negara. 

e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai 

untuk keperluan ekspor. 

 

 

 

 



 

 

2.6.4 Fungsi Kredit 

Di samping memiliki tujuan, pemberian suatu fasilitas kredit juga 

memiliki suatu fungsi yang sangat luas yang antara lain adalah: 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. 

Dengan diberikannya kredit uang tersebut uang tersebut menjadi berguna 

untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga 

dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan 

uang dari daerah lain.  

 

2.6.5 Jenis-jenis Kredit  

Kredit yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk 

masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Rahnat Firdaus,dkk (2004:10) 

jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauannya, antara lain adalah 

sebagai berikut:  

1. Kredit menurut tujuan penggunaannya 

Menurut tujuan penggunaannya, kredit terdiri dari: 

1.1.  Kredit konsumtif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang 

atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap 

kebutuhan manusia. 

1.2.  Kredit Produktif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti 

dapat menimbulkan atau meningkatkan utility (faedah/kegunaan, baik 

faedah karena bentuk (utility of form), faedah karena tempat (utility of 

place), faedah karena waktu (utility of time)maupun faedah karena 

pemilikan (owner/possession utility). Kredit produktif terdiri dari: 



 

 

1.2.1 Kredit Investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai 

pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti 

mesin-mesin, bangunan pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya. 

 1.2.2 Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai 

keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau 

beberapa kali proses proses produksi atau siklus usaha, misalnya 

untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa 

gedung/ kantor, pembelian barang-barang dagangan dan 

sebagainya. 

1.2.3 Kredit Likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan 

konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif 

melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang 

sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan 

kebutuhan minimalnya. 

2. Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya 

2.1  Kredit dalam bentuk uang (money credit)  

Kredit perbankan konvensional pada umumnya diberikan dalam bentuk 

uang dan pengembaliannyapun dalam bentuk uang juga. 

2.6 Kredit dalam bentuk bukan uang (non-money credit) 

Kredit demikian berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan 

oleh perusahaan-perusahaan dagang , dan sebagainya. Kredit dalam 

bentuk bukan uang ini lazim disebut mercantile credit atau merchant 

credit. Sedangkan pengembaliannya biasanya dalam bentuk uang. 

3 Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai) 

3.1 Kredit tunai (cash credit) 

Yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan 

pemindah-bukuan kedalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya 

padasaat perjanjian ditandatangani. 

 

 



 

 

3.2 Kredit bukan tunai (non-cash credit) 

Yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditanda 

tandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu 

sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang termasuk ke dalam kelompok 

ini adalah: 

3.2.1 Bank Garansi (jaminan bank), yaitu berupa kesediaan tertulis dari 

bank untukmembayar kepada seseorang atau suatu pihak titunjuk 

atas beban kredit pemohon jaminan bank. 

3.2.2 Letter of credit (L/C), yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank 

(opening bank) atas permintaan pembeli (importir) untuk 

diteruskan kepada penjual (eksportir) memalui bank koresponden 

(bank dinergara eksportir) sebagai suatu jaminan dari pembeli 

kepada penjual, atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang 

dikirimkannya kepada pembeli. 

4. Kredit menurut jangka waktunya 

4.1 Kredit jangka pendek 

Yaitu kredit yang berjangka waktu makasimal 1 (satu) tahun. Biasanya 

kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.   

4.2 Kredit jangka menengah 

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) 

tahun. Kredit jangka menengah biasanya berupa kredit modal kerja, atau 

kredit investasi yang relatif tidak terlalu besarjumlahnya, misalnya untuk 

pembelian mesin-mesin ringan. 

4.3 Kredit jangka panjang 

Yaitu kredit berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit ini biasanya 

cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, 

pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah 

(KPR) dan lain sebagainya. 

 

 

 



 

 

5. Kredit menurut cara penarikan dan pembayaran kembali 

5.1 Kredit Sekaligus (aflopend credit) 

Yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan 

sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan kedalam 

rekening debitur. Kredit sekaligus dapat dilakukan denagn 2 cara yaitu: 

5.1.1 Kredit sekaligus yang pengembaliannya dengan cara 

diangsur/dicicil dalam setiap periode tertentu, sehingga lunas 

pada akhir masa pinjaman. 

5.1.2 Kredit sekaligus yang pengembaliannya juga sekaligus pada akhir 

masa pinjaman. 

5.2 Kredit rekening koran (kredit R/K) 

Yaitu kredit yang penyediaan penyediaan dananya dilakukan dengan 

jalan pemindah-bukuan kedalam rekening koran/rekening giro atas nama 

debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau 

surat pemindah-bukuan lainnya. Kredit R/K ini dapat dibagi menjadi 2 

macam: 

5.2.1 Kredit R/K dengan fasilitas plapond/pagu yang tetap sampai 

dengan akhir pinjaman. 

5.2.2 Kredit R/K dengan   fasilitas plapond/pagu yang menurun, yaitu 

secara berangsur-angsur untuk setiap periode tertentu hak 

tariknya berkurang, sehingga pada akhir masa pinjaman tidak lagi 

tersedia plapond. 

5.3 Kredit bertahap 

Yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara 

bertahap, misalnya dalam 2,3,4, kali tahapan. 

5.4 Kredit berulang (revolving credit) 

Yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk 

transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.   

5.5 Kredit per-transaksi (selfliquiditing credit) 

Yaitu kredit yangdigunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil 

transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit. 



 

 

6. Kredit menurut sektor  ekonominya 

Menurut sektor ekonominya, kredit terdiri dari: 

6.1 Kredit untuk sektor pertanian  

Yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil 

sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja.  

6.2 Kredit untuk sektor pertambangan 

Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan 

bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi 

minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang 

lainnya.  

6.3 Kredit untuk sektor perindustrian 

Yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan 

mengubah bentuk (transformasi), meningkatkan faedah dalam bentuk 

pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. 

6.4 Kredit untuk sektor listrik, gas dan air 

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan 

dan distribusi listrik, gas dan air. 

6.5 Kredit untuk sektor konstruksi 

Yaitu kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk keperluan perbaikan 

atau pembangunan. 

6.6 Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel 

Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik pedagang 

eceran, tengkulak, distribusi, eksportir, dan importir. 

6.7 Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 

Yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan 

pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai laut dan udara.  

6.8 Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha 

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor real estate, 

profesi/advokat/pengacara, notaris, akuntan, insinyur, leasing company 

(yaitu usaha-usaha sewa beli barang-barang) modal, lembaga keuangan 

bukan bank, asuransi dan sebagainya. 



 

 

6.9 Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat. 

Yaitu kredsit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

dibidang kesenian dan kebudayaan, kesehatan, pendidikan dan 

sebagainya. 

6.10 Kredit untuk sektor lainnya 

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak 

termasuk kedalam butir 6.1 sampai dengan 6.9, misalnya kredit untuk 

tujuan-tujuan konsumtif. 

7. Kredit dilihat dari segi jaminan/agunannya 

7.1 Kredit tidak memakai jaminan (unsecured loan) 

Yaitu kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, 

sehingga tidak ada ”pengaman” sama sekali. 

7.2 Kredit dengan memakai jaminan (secured loan) 

Jenis kredit ini terbagi atas: 

7.2.1 Jaminan perorangan (personal securities), yaitu kredit yang 

jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang 

bertindak sebagai penanggung jawab/borgtocht/avalis. 

7.2.2 Jaminan keberadaan yang bersifat ”tangible” (berwujud), yaitu 

yang terdiri dari barang-barang bergerak dan barang-barang tidak 

bergerak. 

7.2.3 Jaminan kebendaan yang bersifat  tidak berwujud (intangible), 

misalnya promes, obligasi, saham dan surat-surat berharga lain. 

 

2.6.6 Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit  antara bank yang satu dengan bank yang lain 

pada umumnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya 

terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan 

masing-masing. 

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman 

perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula 

ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau untuk produktif.  



 

 

Menurut Rahmat Firdaus (2004: 91) prosedur pemberian kredit terdiri 

dari: 

1. Persiapan kredit (Credit preparation) 

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui 

inforamasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur 

yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang 

bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. 

Informasi global/umum yang dikemukakan oleh pihak bank oleh pihak bank 

antara lain adalah prosedur/tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk 

memperoleh fasilitas kredit, bidang tugas utama bank yang bersangkutan 

yaitu sektor-sektor usaha yang bisa dibiayai (andaikata ada pembatasan-

pembatasan). Dari pihak calon debitur diharapkan asanya informasi-informasi 

secargaris besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak bank tentang keadaan 

usaha calon debitur, surat-surat essensial perusahaan (antara lain surat izin 

usaha, surat izin tempat usaha dan surat-surat lain yang diperlukan), 

jaminan/agunan yang akan diberikan serta surat-suratnya dan sebagainya. 

2. Analisis atau penilaian kredit (Credit analysis/ credit appraisal) 

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan tentang 

keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi 

berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari: 

a. Aspek Management dan Organisasi (Management & Organization) 

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang berjiwa 

wiraswasta dan mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang 

usahanya struktur organisasi usahanyapun hendaknya cukup jelas dan 

efisien, terutama kalau usahanya sudah mulai membesar. 

b. Aspek Pemasaran (Marketing) 

Barang dan atau jasayang dihasilkan atau diperdagangkan harus 

mempunyai prospek pemasaran yang baik, baik dilihat dari segi 

konsumen menurut jumlahnya maupun penebaran daerahnya. 

 

 



 

 

c. Aspek Teknis (Technical) 

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya 

serta proses produksinya, hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih 

memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya. Disamping itu 

faktor tenaga kerja dan bahan baku yang diperlukan harus cukup tersedia 

untuk jangka waktu yang relatif lama. 

d. Aspek Keuangan (Financial) 

Dari perhitunga keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari 

perusahaan calon debitur untukmemenuhi kewajiban-kewajibannya, baik 

untuk pengembalian pokok pinjaman maupun bunganya dalam waktu 

yang wajar bahkan perusahaan pun harus mendapat laba yang wajar agar 

dapat berkembang terus.  

e. Aspek Yuridis/ Hukum (Legal) 

Usaha yang diberikan bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum debitur, 

lengkapnya surat-surat izin dan surat-surat bukti jaminan yang 

diperlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan/ agunan. 

f. Aspek Sosial Ekonomi (Social and Economic) 

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat 

menyerap tenaga kerja yang selama ini menganggur dan sedapat 

mungkin tidak merusak atau menggangu keadaan lingkungan hidup 

(pencemaran) ditinjau dari analisis mengenai dampak ataslingkungan 

hidup (AMDAL). 

Pembahasan mengenai aspek-aspek tersebut sangatdiperlukan untuk 

mengetahui apakah usaha pemohon kredit itu layak untuk diberi bantuan 

kredit atau tidak, dengan perkataan lain apakah pemohon kredit tersebut 

feasible dalam arti andaikata kredit diberikan, nbaik pokok maupun 

bunga dalam jangka waktu yang wajar, atau sebaliknya. 

 

 

 



 

 

3. Keputusan kredit (Credit decision) 

Atas dasar laporan analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, 

baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut 

maupun satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai 

dengan yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-

masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk 

diberi kredit atau tidak. Dalam hal tidak, maka permohonan tersebut harus 

segera ditolak, surat penolakan biasanya secaratertulis dengan disertai 

beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Andaikata permohonan 

tersebut layak untuk dikabulkan maka segera pula dituangkan dalam surat 

keputusan kredit, biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu.  

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit (Credit realization dan credit 

administration) 

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit 

serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon 

peminjam, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta 

syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya. 

Lampiran-lampiran tersebut berupa perikatan jaminan, baik berupa hak 

tanggungan atau fudicia (F.E.O) dan sebagainya. Pada banyak bank, 

perjanjian kredit tersebut juga dilampiri oleh promes (surat janji membayar) 

atau aksep yang ditandatangani oleh debitur. Penandatanganan perjanjian 

kredit dan lampiran-lampirannya bisa dilaksanakan secara di bawah tangan 

atau notaris. 

5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur (Credit supervision dan  follow up) 

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada 

dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank 

dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan 

(secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan 

konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan 

rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.  

 



 

 

2.6.7 Standar Bank Indonesia tentang Kredit 

  Standar Bank Indonesia dalam pemberian kredit 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) 

2.6.8 Kredit Investasi 

Salah satu jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah kredit 

investasi. Menurut Kasmir (2008: 109) kredit investasi adalah: 

“Kredit jangka penjang yang biasanya digunakan untuk keperluan 

perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk 

keperluan rehabilitasi”. 

 

 Sedangkan menurut Rahmat Firdaus (2004: 10) kredit investasi adalah: 

“Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang 

modal tetap dan tahan lama”. 

 

2.7 Hubungan Analisis Laporan Keuangan Perusahaan dengan 

Efektivitas Pemberian Kredit Investasi 

Dalam penilaian permodalan kredit yang dilakukan oleh bank, analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu instrumen penting 

yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Dari hasil analisis kinerja keuangan, dengan analisis laporan keuangan 

bank dapat mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas dan 

stabilitas usaha dari pemohon kredit. Kemudian bank dapat mengukur 

kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar hutang dan beban bunganya 



 

 

juga dapat mengetahui apakah kredit yang akan diberikan itu cukup mendapat 

jaminan dari perusahaan tersebut, yang digambarkan pada kemampuan 

perusahaan mendapat keuntungan di masa yang akan datang.  

Hasil analisis laporan keuangan dapat memberikan informasi kepada bank 

sebagai kreditur dalam membuat prediksi, perbandingan dan evaluasi akan sumber 

dan penggunaan baik dalam jumlah maupun waktu serta hubungannya terhadap 

risiko ketidakpastian dimasa yang akan datang. 

Selain menilai laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis 

laporan keuangan, pihak bank juga melakukan penilaian dengan analisis 7C, 7P 

dan 3R serta dengan menilai aspek-aspek lain seperti aspek hukum, pemasaran, 

teknis/operasi, manajemen, sosial ekonomi, dan aspek amdal. Jadi hasil analisis-

analisis tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak bank 

dalam menilai permodalan kredit yang akan diajukan kepadanya. 

Hubungan antara hasil analisis laporan keuangan perusahaan dengan 

efektivitas pemberian kredit investasi pada bank mutlak diperlukan karena tanpa 

adanya hubungan maka pihak bank tidak akan mengetahui apakah calon debitur 

betul-betul sebagai debitur yang dapat diandalkan di kemudian hari atau tidak.  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


