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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari peranan pemerintah 

yang memberikan kesempatan terutama pada perusahaan-perusahaan untuk dapat 

mengembangkan diri seluas-luasnya. Untuk dapat mengembangkan usaha, salah satu 

yang dapat dilakukan perusahaan adalah memperbesar volume usaha di bidang industri 

dan jasa, yaitu dengan jalan penambahan modal usaha. Kenyataan ini mengharuskan 

perusahaan untuk mencari dana tambahan guna melaksanakan kebijakan penambahan 

modal tersebut. Dana tersebut dapat diperoleh dengan meminjam kepada pihak lain,  salah 

satunya adalah lembaga keuangan seperti bank. 

Peranan bank sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu sebagai 

lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mempunyai 

kegiatan utama yaitu menghimpun (funding) dan menyalurkan dana (lending). Kegiatan 

penyaluran dana ini juga dikenal dengan istilah alokasi dana, salah satunya dapat 

diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau biasa dikenal dengan istilah kredit. 

Manfaat pemberian kredit tidak hanya dirasakan oleh debitur, namun bagi pihak 

perbankan juga memberikan manfaat berupa laba yang diperoleh dari perputaran dana. 

Selain manfaat adapula risiko yang ditimbulkan oleh pemberian kredit, yaitu timbulnya 

kredit macet. Kredit macet timbul jika kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak 
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swasta tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, baik pokok pinjaman maupun bunga 

yang ditetapkan, sehingga dapat menekan dan mengurangi profitabilitas bank. 

Beberapa faktor penyebab kredit macet diantaranya adalah faktor manajemen bank 

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

analisis rasio laporan keuangan yang tidak memadai dan kompetensi dari sumber daya 

manusia yang masih lemah. Kredit macet dalam jumlah besar akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bank tersebut, baik dilihat dari sudut pandang operasional bank dan dampak 

psikologis yang terjadi. Dengan adanya kredit macet, kegiatan operasional bank akan 

terhambat sebab keuntungan utama suatu bank diperoleh dari selisih bunga simpanan 

yang diberikan kepada penyimpan dengan  bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. 

Selain itu, dampak psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap bank. 

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperkecil dan menghindari 

terjadinya kredit macet ini dikemudian hari adalah dengan melakukan analisis terlebih 

dahulu secara tepat dan akurat terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan 

pemberian kredit serta terus mengevaluasi dalam rangka melakukan penilaian kelayakan 

pemberian kredit tersebut. 

Salah satu syarat untuk memperoleh kredit yaitu debitur menyerahkan laporan 

keuangan, yang merupakan salah satu sumber informasi kredit yang paling penting. 

Laporan keuangan dapat memberikan dasar yang pasti untuk menilai kondisi keuangan 

dan tingkat laba perusahaan, juga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang 
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termasuk untuk keperluan operasi dan pembayaran pinjaman, serta mempertimbangkan 

aspek keuangan dan aspek non keuangan perusahaan. 

Penelitian Cindy (2014) mengenai analisis rasio keuangan, menunjukkan hasil 

bahwa analisis rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, 

serta perusahaan dapat membuat kebijakan-kebijakan guna memperbaiki kinerjanya 

dimasa yang akan datang.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan  topik: 

“Analisis Rasio Laporan Keuangan Debitur dalam Pengambilan Keputusan 

Kelayakan Pemberian Kredit”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu fungsi bank adalah sebagai penyalur dana yang biasa disebut dengan 

istilah kredit. Banyak hal yang perlu diperhatikan oleh pihak bank sebelum memutuskan 

untuk memberikan persetujuan kredit. Hal ini terkait risiko yang muncul atas pemberian 

kredit yaitu timbulnya kredit macet. Kredit macet timbul jika kredit yang diberikan oleh 

bank kepada pihak swasta tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya. Hal ini disebabkan 

oleh analisis kredit yang tidak memadai. Informasi laporan keuangan adalah sumber 

utama yang umum digunakan untuk membantu  pihak bank dalam mengambil keputusan 

kredit. Informasi tersebut menyangkut keadaan finansial perusahaan pada saat periode 

tertentu. 

Melalui informasi laporan keuangan, pihak bank dapat melakukan analisis laporan 

keuangan yang berguna untuk memperoleh penafsiran keadaan finansial perusahaan   

pemohon kredit di masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan akan bermanfaat 
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untuk membandingkan apakah informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan 

perusahaan pemohon kredit telah sesuai atau tidak dengan standar rasio dan prosedur 

permohonan kredit yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah PT Bank Mandiri Tbk  telah melakukan analisis rasio laporan keuangan 

debitur secara memadai. 

2. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk  dalam 

pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit. 

3. Bagaimana peranan analisis rasio laporan keuangan debitur yang dilakukan oleh PT 

Bank Mandiri Tbk dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam mengenai pengaruh analisis rasio-rasio laporan keuangan perusahaan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai: 

1. Penilaian mengenai analisis rasio laporan keuangan debitur yang dilakukan PT 

Bank Mandiri Tbk. 

2. Prosedur yang harus dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk  dalam pengambilan 

keputusan kelayakan pemberian kredit.  
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3. Peranan analisis rasio laporan keuangandebitur yang dilakukan oleh PT Bank 

Mandiri Tbk dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini diharapkan 

akan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis  

Dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berfikir dan memperluas 

pengetahuan, baik dalam teori maupun penerapannya dalam praktik. Dalam hal ini 

praktik di bidang penyaluran dana (lending) perbankan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dan 

informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

persetujuan pemberian kredit  

3. Bagi Pihak Lain  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi yang berminat mempelajari penerapan 

ini dan dapat dipakai sebagai bahan pembanding dan pengkajian untuk pihak lain 

yang memerlukan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan untuk referensi dalam melakukan penelitian terhadap 

topik-topik tertentu yang berkaitan dengan analisis rasio laporan keuangan sebagai 

bahan pembanding dan juga memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Bandung-Cimindi 

yang berlokasi di Jalan Raya Cimindi No. 270. Waktu Penelitian dilaksanakan mulai 

bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015. 
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