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2. BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank 

Sejarah mencatat asal mula dikenalkannya kegiatan perbankan adalah pada zaman 

kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke 

Asia Barat oleh pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika 

dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di 

Asia, Afrika, maupun benua Amerika (Irham, 2014, 2). 

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia dimuka bumi 

ini sangat tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas perbankan. Artinya, kebutuhan lembaga 

perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat 

berbagai urusan, dan publik telah percaya bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya 

dianggap sebagai salah satu alternatif solusi.  

2.1.1 Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU 

Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 serta ayat 2 (1998)dijelaskan bahwa: 

“ 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”.  
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga yang 

bergerak di bidang keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana 

dari dan atau ke masyarakat, artinya seluruh aktivitas bank selalu berhubungan dengan 

keuangan. 

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank 

Fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 

Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa layanan jasa yaitu penerimaan 

tabungan, giro, dan deposito.  

Sedangkan tujuan bank yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, 1998). Berikut penjabaran fungsi bank menurut Kasmir (2014, 4): 

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya 

dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi 

masyarakat. Tujuan utama masyarakat maka menyimpan uang biasanya  adalah 

untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan 

investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya 

adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.  

Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk 

melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan.  

Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang 

bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari 
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simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan 

deposito (time deposit). 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman 

(kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank 

menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit 

yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu 

saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut 

layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian 

akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai 

sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank antara lain kredit 

investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan 

surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat 

berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), 

safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque dan jasa lainnya. Jasa-

jasa bank ini hanya merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana.  

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Fungsi Bank 

Dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara antara mayarakat 

yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan 

dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau 

masyarakat yang memiliki dana yang akan digunakan untuk investasi di bank. Sedangkan 

bagi masyarakat yang kekurangan dana digunakan untuk membiayai suatu usaha atau 

kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman dari bank. 

2.1.3 Peranan Bank 

Menurut Kasmir (2014, 6) bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai 

peran penting dalam sistem keuangan, yaitu: 

1. Pengalihan  Aset (Asset Transmutation) 

Dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai 

pengalih aset yang likuid dari unit surplus (lenders) kepada unit defisit (borrowers). 

2. Transaksi (Transaction) 

Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada 

pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.  

 

 

Bank

Menghimpun 
Dana

Menyalurkan 
Dana

Jasa-jasa 
lainnya



11 
 

11 
 

3. Likuiditas (Liquidity) 

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-

produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut 

masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. 

4. Efisiensi (Efficiency) 

Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan 

jangkauan pelayanan. 

2.1.4 Jenis-Jenis Bank 

Di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang ditinjau dari berbagai segi 

antara lain: 

1. Ditinjau dari Segi Fungsinya 

a. Bank Sentral 

Jenis bank ini tidak bersifat komersial seperti hanya bank umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), bahkan di setiap negara bank sentral selalu ada. Di 

Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Tujuan bank sentral 

diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang 

Bank Indonesia Bab III Pasal 7 adalah: 

“ Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mata uang perlu 

dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu 

mata uang tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya 

inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas.” 
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Tugas Bank Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia adalah: 

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

3. Mengatur dan mengawasi bank 

b. Bank Umum 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah 

operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut juga 

dengan Bank Komersial (Commercial Bank). 

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan 

penghimpunan dan penyaluran dana saja, dan tidak menerima simpanan giro. 

BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Larangan lainnya bagi 

BPR adalah tidak diperkenankan mengikuti kliring serta transaksi valuta asing. 
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2. Ditinjau dari Segi Kepemilikannya 

Jenis bank ditinjau dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa saja yang 

memiliki bank tersebut. Dalam hal ini maka jenis bank jika dilihat dari segi 

kepemilikannya adalah sebagai berikut: 

a. Bank Milik Pemerintah 

Yaitu akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga 

seluruh keuntungan yang dimiliki oleh bank ini adalah milik pemerintah pula. 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan 

pembagian keuntungannya. 

c. Bank Milik Asing 

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing 

maupun pemerintah asing suatu negara tertentu. 

d. Bank Milik Campuran 

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh  pihak asing dan 

pihak swasta nasional, di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang 

oleh warga negara Indonesia. 

3. Ditinjau dari Segi Status 

a. Bank Devisa 

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat 

melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang 
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asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, travellers cheque, 

pembukuan dan pembayaran Letter of Credit (L/C) dan transaksi luar negeri 

lainnya. 

b. Bank Non Devisa 

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin 

untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa di mana persyaratan untuk itu 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari 

bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu 

negara. 

4. Ditinjau dari Segi Cara Menentukan Harga 

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, 

bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu: 

1.) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti 

giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk 

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga 

tertentu. Penentuan harga seperti ini dikenal dengan istilah spread based. 

2.) Untuk jasa-jasa bank lainnya dengan menggunakan atau menetapkan 

berbagai biaya-biaya dalm nominal atau persentase tertentu seperti biaya 

administrasi, iuran dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya seperti 

ini dikenal dengan istilah fee based. 
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b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank berdasarkan prinsip syariah menetapkan aturan perjanjian berdasarkan 

hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan 

dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga 

atau pencarian keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah 

dengan cara: 

1.) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

2.) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) 

3.) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 

4.) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 

5.) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak 

bank atau dari pihak lain (ijarah walqqtina) 

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya juga sesuai dengan syariah 

Islam. 

2.2 Laporan Keuangan 

Kegiatan akuntansi pada dasarnya berupa proses menafsirkan data keuangan dari 

lembaga perusahaan yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan 

hasil operasi serta kinerja perusahaan seperti yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang diambil oleh para 

pengguna laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Tujuan dari laporan keuangan 

merupakan salah satu media penyampaian dari suatu perusahaan terhadap para pengguna 

laporan keuangan salah satunya adalah bank. Informasi yang dihasilkan tersebut untuk 
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memudahkan bank dalam menemukan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak 

perusahaan.  

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014)adalah 

sebagai berikut. 

“Laporan keuangan meliputi bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/ laporan arus dana), catatan 

atas laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. 

Menurut Weygandt & Warfield (2007, 1) pengertian laporan keuangan adalah: 

“Financial statement are the principal means which company communicates its 

financial information to those outside it. The statement provide a companies history 

quantified in money therms”. 

Menurut Munawir (2010, 31) pengertian laporan keuangan adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data 

atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan ekuitas, arus 
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kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode 

akuntansi suatu kesatuan usaha. 

Posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu dilaporkan dalam laporan posisi 

keuangan, operasi-operasi perusahaan selama suatu periode tertentu dilaporkan dalam 

laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan menjelaskan mengenai perubahan-

perubahan yang terjadi dalam modal perusahaan.  

Pengertian laporan keuangan seperti yang dinyatakan di atas merupakan laporan 

keuangan dalam artian formal. Laporan keuangan tersebut bersifat umum dan ditujukan 

bagi berbagai pihak diluar perusahaan. Bagi para analis, laporan keuangan merupakan 

media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.  

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Hasil akhir dari suatu proses pencatatan keuangan diantaranya adalah laporan 

keuangan, laporan keuangan ini merupakan pencerminan dari prestasi manajemen 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selain sebagai alat pertanggungjawaban, 

laporan keuangan juga diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. 

Tujuan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 1 (2014), yaitu: 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan  arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.” 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai entitas meliputi: 
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1. Aset; 

2. Liabilitas; 

3. Ekuitas; 

4. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian; 

5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 

dan 

6. Arus kas 

 Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan, 

khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum laporan keuangan 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan 

dalam periode tertentu serta bertujuan sebagai media pertanggungjawaban terhadap para 

pemakai laporan keuangan. 

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan 

sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan atau setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. 

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur 

keuangan, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan akan memberikan berbagai 

manfaat kepada berbagai pihak. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang 
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berbeda-beda terhadap laporan keuangan tersebut. Adapun pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan adalah 

sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014) 

1. Investor 

Investor membutuhkan informasi untuk membantu mereka mengambil keputusan 

membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik 

pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Informasi dari laporan keuangan tersebut penting untuk para karyawan. Hal ini dapat 

memicu kinerja karyawan untuk bekerja lebih baik entah itu dalam keadaan laporan 

keuangan yang baik atau buruk. Pada saat laporan keuangan perusahaan tersebut 

buruk bisa memperingatkan kepada karyawan untuk bekerja lebih baik dari pada saat 

keadaan laporan keuangan perusahaan baik, karyawan mempertahankan keadaan 

laporan keuangan tersebut bahkan membuatnya menjadi lebih baik dan handal. 

Karyawan dapat menilai kemampuan perusahaannya dalam memberikan balas jasa, 

manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 

 

 

3. Kreditur 

Pada saat kreditur akan memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada suatu 

perusahaan tentu mereka melihat kondisi perusahaan tersebut dengan melihat laporan 
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keuangannya. Informasi tersebut digunakan dalam memprediksi kemampuan 

perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tepat pada waktunya. 

4. Pemasok dan Kreditur Usaha Lain 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi dalam laporan 

keuangan adalah untuk memprediksi apakah perusahaan tersebut dapat membayar 

kredit dari barang yang dipasok dan mengembalikan pinjaman tepat pada saat jatuh 

tempo yang telah ditentukan. 

5. Pelanggan 

Pelanggan memerlukan informasi dalam laporan keuangan adalah untuk melihat 

apakah perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dalam jumlah tertentu 

dan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian antara perusahaan dan 

pelanggan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengukur aktivitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan 

nasional. 

7. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

rangkaian aktivitasnya. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam 

berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi  berarti pada 
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perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan 

kepada penanam modal domestik. 

Dapat disimpulkan bahwa  laporan keuangan pada pokoknya akan memberikan 

informasi mengenai kondisi keuangan, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan 

kepada pihak-pihak yang memerlukannya, pihak-pihak tersebut juga memiliki 

kepentingan yang berbeda terhadap laporan keuangan. Sampai pada akhirnya informasi 

yang diperoleh dari laporan keuangan ini membantu mereka dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan kepentingannya, juga untuk menilai kinerja 

manajemen yang bersangkutan. 

2.2.4 Komponen Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (2014) mengenai penyajian laporan keuangan, komponen 

laporan keuangan lengkap terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan 

informasi penjelasan lain; dan 

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian 

kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam 

laporan keuangannya.  
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Sedangkan menurut Martini et al (2012, 109): 

1. Laporan Posisi Keuangan  

Laporan posisi keuangan atau laporan posisi keuangan, melaporkan aset, liabilitas, 

dan modal entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi 

utama tentang posisi keuangan entitas karena menerangkan elemen-elemen yang 

berhubungan langsung dengan posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. 

Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi 

jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas 

perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik 

turunnya asset ratio netto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran 

atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari kinerja perusahaan selama 

periode berjalan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan 

arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
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5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang memiliki fungsi menyajikan 

informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi 

tertentu yang digunakan, menggunakan informasi yang disyaratkan Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK), dan memberikan informasi yang tidak disajikan di 

bagian maupun dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CALK) memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos 

yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos 

yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

6. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komparatif 

Laporan keuangan pada awal periode komparatif Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2012 yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu 

kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos 

laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan 

keuangannya. 

2.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan 

keuangan berguna bagi pemakai. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2014), 

terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: (1) dapat dipahami; (2) relevan; (3) 

keandalan; (4) dapat diperbandingkan; dengan pemaparan sebagai berikut: 
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1. Dapat Dipahami 

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dapat dipahami oleh para 

pengguna. Informasi dalam laporan keuangan akan mudah dipahami jika disajikan 

dengan baik dan digunakan oleh pengguna yang memiliki pengetahuan tentang 

aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. 

2. Relevan 

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses 

pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. 

3. Keandalan 

Bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

penggunanya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithull representation) dari 

yang seharusnya disajikan secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat Diperbandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. 

Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan 

untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara 

relatif. 

Para pengguna laporan keuangan tentunya memerlukan informasi yang mudah 

dipahami. Bukan hanya mudah dipahami, tapi informasi dalam laporan keuangan juga 
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harus relevan untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa depan. Keandalan dalam 

laporan keuangan juga sangat diperlukan untuk menghindari informasi yang menyesatkan 

bagi para penggunanya. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dalam laporan 

keuangan. Pengguna dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja keuangan, serta posisi keuangan secara relatif. 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

Suatu laporan keuangan belum dapat memberikan informasi yang berguna apabila 

hanya dilihat sekilas saja. Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang berguna 

mengenai posisi keuangan dan kondisi keuangan apabila dipelajari, diperbandingkan, dan 

dianalisis. 

Munawir (2007, 31) menyatakan bahwa : 

“ Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan 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 diperbandingkan untuk dua 

periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang 

akan mendukung keputusan yang diambil”. 

Subramanyam dan John (2012) mengungkapkan bahwa: 

“ Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara menelaah laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode 

ke periode berikutnya yaitu meliputi perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke 

tahun selama beberapa tahun”. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi ataupun data keuangan yang terdapat 

dalam laporan keuangan bisa berguna apabila dianalisis. Dengan kata lain laporan 

keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis karena dengan analisis tersebut dapat 

diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan serta hasil-

hasil yang dicapai oleh perusahaan bersangkutan. 

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Harahap (2009) yaitu menguraikan 

pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan 

yang 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. 

Dapat dikatakan bahwa analisis laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang terdapat di dalam 

laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini membantu mendapatkan pengertian 

keuangan yang lebih baik tentang keadaan keuangan perusahaan. Karena analisis ini 

digunakan sebagai salah satu dasar untuk pengambilan keputusan, maka hasil analisis ini 

harus disajikan dengan jelas dan dapat dimengerti. 
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2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan bertujuan untuk menambah informasi 

yang ada dalam laporan keuangan. Tujuan dari analisis laporan keuangan menurut 

Harahap (2009, 195) adalah: 

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 di balik 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 melahirkan model-model dan 

teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, dan peningkatan (rating). 

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

Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan juga 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan yang 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 

ke waktu 

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 
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e. Melihat komposisi struktur keuangan  

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

sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode 

sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal. 

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

keuangan , hasil usaha, dan struktur keuangan. 

10. Memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan 

datang. 

2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan 

antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sehingga dapat diketahui perubahan-

perubahan dari masing-masing pos tersebut diperbandingkan dengan laporan dari 

beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat 

pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang 

dianggarkan atau dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. 

Menurut Munawir (2007), ada dua teknik metode analisis yang digunakan yaitu: 

1. Analisis Horizontal (Analisis Dinamis) 

Merupakan analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa 

periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. 

 

2. Analisis Vertikal (Analisis Statis) 
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Merupakan analisis terhadap laporan keuangan satu periode tertentu atau satu saat 

saja, yaitu dengan membandingkan antara satu pos dengan pos lainnya dalam laporan 

keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil 

operasi pada saat itu saja. 

2.3.4 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Adapun teknik yang biasa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan menurut 

Munawir (2007, 36) terdiri dari: 

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Merupakan metode atau  teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan 

keuangan untuk dua periode atau lebih. Bertujuan untuk mengetahui perubahan-

perubahan yang terjadi, dan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perubahan 

yang terjadi. Dengan melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa 

periode akan diketahui sifat dan kecenderungan perubahan yang terjadi dalam 

perusahaan. Perbandingan ini ditunjukkan dalam: 

a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio 

e. Persentase dari total 

 

 

2. Trend atau Tendensi Posisi dan Kemajuan Keuangan Perusahaan  
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Merupakan metode atau teknik analisis yang dinyatakan dalam persentase (Trend 

Percentage Analysis) adalah suatu metode dan teknik analisis untuk mengetahui 

tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik 

atau bahkan turun. 

3. Laporan dengan Persentase Perkomponen (Common Size Statement) 

Merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada 

masing-masing asset terhadap total assetnya, juga untuk mengetahui struktur 

permodalannya dan komposisi pembiayaan yang dihubungkan dengan jumlah 

penjualannya. 

Untuk memperoleh ukuran yang dapat digunakan sebagai perbandingan, maka 

laporan keuangan disajikan dalam persentase, yaitu persentase dari masing-masing 

pos kewajiban terhadap total kewajibannya dan pos laba rugi terhadap total penjualan 

bersih. Dengan memahami laporan dalam persentase yang menunjukkan persentase 

dari total asset yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis asset, dan 

membandingkan terhadap rata-rata perusahaan yang sejenis akan diketahui apakah 

investasi dalam suatu asset telah melebihi batas-batas umum (over investment) atau 

masih terlalu kecil (under investment). 

4. Analisis dan Penggunaan Sumber Modal Kerja 

Merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal 

kerja dalam periode tetentu. Analisis ini penting bagi penganalisis intern dan ekstern, 
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karena modal kerja ini sangat erat hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-

hari dan menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety).  

Dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja dapat diketahui bagaimana 

perusahaan mengelola dana yang dimilikinya, untuk mengetahui unsur-unsur modal 

kerja selama periode yang bersangkutan. Analisis ini dimulai dari penyusunan 

laporan posisi keuangan yang disusun atas dasar dua laporan posisi keuangan pada 

saat yang berbeda, sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi pada masing-

masing pos laporan posisi keuangan. Berdasarkan laporan laporan posisi keuangan, 

disusun laporan sumber dan penggunaan dana. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis) 

Merupakan suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang 

kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu. Sumber dan penggunaan kas menunjukkan perubahan kas selama 

satu periode dan menerangkan sebab terjadinya perubahan kas tersebut dengan 

menunjukkan sumber-sumber kas dan penggunannya. Analisis ini dapat digunakan 

untuk memperkirakan kebutuhan kas atau arus kas di masa yang akan datang. Bagi 

bank berdasarkan analisis ini dapat menilai kemampuan perusahaan untuk membayar 

pinjaman beserta bunganya. Bagi eksternal analis, penyusun laporan sumber dan 

penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam 

laporan keuangan yang diperbandingkan antara dua waktu atau akhir periode serta 

informasi-informasi lain yang mendukung perubahan tersebut. 
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6. Analisis Rasio 

Merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos  tertentu 

dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi secara individu dan kombinasi 

dari kedua laporan tersebut. Rasio menggambarkan suatu hubungan matematis antara 

suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 

Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan 

perusahaan. Dalam menafsirkan rasio keuangan, diperlukan alat pembanding agar 

rasio itu bermakna dan dapat kita nilai prestasi atau posisi perusahaan. Alat 

pembanding ini disebut sebagai yardstick atau standar. 

Harahap (2009) mengemukakan bahwa untuk mendapatkan rasio pembanding dapat 

digunakan: 

a. Rasio perusahaan yang terbaik dalam industri yang bersangkutan 

b. Anggaran (budget) perusahaan 

c. Standar ilmiah 

d. Rasio yang dikeluarkan lembaga atau badan pengatur (regulator) 

e. Rata-rata industri (industrial norm) 

Teknik analisis rasio ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknis lainnya. 

Keunggulan tersebut adalah 

a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan 

ditafsirkan 

b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 
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c. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain 

d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi (z-score) 

e. Menstandarisir ukuran (size) perusahaan 

f. Lebih mudah melihat trend  perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang 

g. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik (time series). 

Di samping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga memiliki 

beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaannya agar tidak terjadi 

kesalahan. Beberapa keterbatasan dari analisis rasio adalah: 

a. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 

b. Keterbatasan yang dimiliki rasio atau laporan keuangan jika menjadi keterbatasan 

teknik ini, seperti: 

1.) Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan mengandung taksiran dan 

judgement yang dapat dinilai subjektif 

2.) Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka rasio 

3.) Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan 

berbeda-beda oleh perusahaan yang berbeda pula 

c. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan menimbulkan kesulitan 

menghitung rasio 
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d. Sulit untuk dilakukan jika data yang tersedia tidak sinkron 

e. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang 

dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan bisa 

menimbulkan kesalahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis) 

Merupakan  suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode lain atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut, sehingga dapat mengambil 

kesimpulan dan atau tindakan yang dibutuhkan untuk periode-periode berikutnya. 

8. Analisis Break Even 

Merupakan suatu analisis untuk menentukan tiingkat penjualan yang harus dicapai 

oleh perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum 

memperoleh keuntungan. Dengan analisis break even ini juga akan diketahui 

berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. 

Sedangkan Menurut Subramanyam dan John (2012), analisis laporan keuangan 

dengan cara menelaah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau laporan arus kas 

yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya yaitu meliputi penelaahan 

perubahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa teknik analisis manapun yang 

digunakan merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis 

laporan keuangan. Setiap teknik analisis tersebut mempunyai tujuan agar data yang 
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diperlukan dapat dipahami dan dimengerti serta dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu 

pengambilan keputusan yang menguntungkan. 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Beberapa rasio yang dianggap penting hubungannya dengan kepentingan analisis 

laporan keuangan menurut  Subramanyam & John (2012, 40) adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas 

Merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan  jangka pendeknya pada saat 

ditagih atau jatuh tempo, meliputi: 

a. Current Ratio 

Menunjukkan suatu perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus 

dipenuhi dengan aset lancar,  atau dapat juga disebut sebagai kemampuan 

daripada aset lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menjamin utang-

utang lancar yang mereka miliki. Current ratio merupakan ratio yang paling 

umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Standar dari current ratio  ditetapkan sebesar 200%. 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100% 
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b. Cash Ratio 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 

hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia di dalam 

perusahaan dan efektif yang dapat segera diuangkan. 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑠ℎ + 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100% 

c. Quick Ratio (Total Acid Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang 

harus segera dipenuhi dengan aset lancar yang likuid. Dalam keadaan normal, 

quick ratio sebesar 100% dianggap baik, hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan membayar kewajiban jangka pendek makin besar dengan jaminan 

aset yang benar-benar likuid. 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100% 

2. Rasio Solvabilitas 

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada 

saat itu dilikuidasikan. Rasio solvabilitas terdiri dari: 

a. Total Debt To Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sediri perusahaan tersebut 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Standar yang ditetapkan untuk ratio ini 

ini adalah kurang dari 50%. 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 𝑥 100% 

b. Total Asset to Total Asset Ratio 

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh 

kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil presentasinya, cenderung semakin 

besar resiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

3. Rasio Aktivitas 

Merupakan rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen 

dalam mengelola sumber-sumber dana, terdiri dari: 

a. Total Asset Turnover 

Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam 

rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah penjualan 

bersih yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam 

bentuk harta perusahaan. Kalau perputarannya lambat, ini menunjukkan bahwa 

asset yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan untuk 

menjual. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥  1 𝑡𝑖𝑚𝑒 

b. Receivable Turnover 

Merupakan kemampuan dana yang tertanam pada piutang berputar dalam 

periode tertentu. Semakin besar rasio ini semakin baik karena penagihan piutang 

dilakukan dengan cepat. 
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𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑛 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒
 𝑥 1 𝑡𝑖𝑚𝑒 

c. Inventory Turnover 

Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus 

produksi normal. Semakin besar rasio ini akan semakin baik, karena dianggap 

bahwa kegiatan penjualan dianggap cepat. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑆𝑜𝑙𝑑

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
 𝑥 1 𝑡𝑖𝑚𝑒 

4. Rasio Profitabilitas/ Rentabilitas 

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil akhir kebijaksanaan dan keputusan 

manajemen, terdiri dari rasio: 

a. Profit Margin (Sales Margin) 

Merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar presentase pendapatan bersih 

yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, 

karena diangap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100% 

b. Return on Investment (ROI) 

Merupakan kemampuan dari modal yang diivestasikan dalam keseluruhan asset 

untuk menghasilkan keuntungan rasio. Semakin besar rasio ini akan semakin 

bagus. 
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 

c. Return on Equity 

Rasio ini menunjukkan berapa persen laba bersih bila diukur dari modal pemilik. 

Semakin besar rasio ini semakin bagus.  

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

 𝑂𝑤𝑛𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 𝑥 100% 

2.5 Perkreditan 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere, yang artinya adalah 

kepercayaan atau credo  yang artinya adalah saya percaya. Kredit dan kepercayaan (trust)  

adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan.  

Maksudnya adalah seorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) 

percaya  bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan 

perjanjian awal, dan penerima kredit (debitur) memperoleh kepercayaan sehingga 

mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

2.5.1 Pengertian Kredit 

Pengertian kredit yang menjadi dasar perkreditan di Indonesia tercantum dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tentang Perbankan (1998) adalah sebagai 

berikut: 
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“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 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.” 

Sedangkan menurut Iskandar (2008, 93), kredit merupakan piutang bagi bank, 

maka pelunasannya (repayment) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur 

terhadap utangnya, sehingga resiko kredit macet dapat dihindarkan. 

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian kredit : 

1. Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan 

2. Adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur 

3. Adanya suatu syarat bagi pihak debitur berkenaan dengan pinjaman dan bunga yang 

harus dibayar pada saat jatuh tempo 

2.5.2 Tujuan Kredit 

Menurut Iskandar (2008, 94), tujuan kredit adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank 

a. Asset bank yang dominan dan sumber utama pendapatan bank yang menjamin 

kelangsungan hidup bank. 

b. Sebagai instrumen bank dalam persaingan dan pemasaran produk-produk 

perbankan lainnya. 

c. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga menciptakan 

lapangan kerja. 
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d. Kredit yang sehat menjadi instrumen untuk memelihara likuiditas, rentabilitas, 

dan solvabilitas bank. 

2. Bagi Pengusaha 

a. Kegiatan usaha bertambah lancar dan performance perusahaan bertambah baik. 

b. Dengan mendapatkan faislitas kredit, maka akan meningkatkan volume usaha 

dan hasil usaha agar terjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

c. Meningkatkan motivasi berusaha. 

3. Bagi Masyarakat/ Pemerintah 

a. Berfungsi sebagai instrumen untuk kebijakan ekonomi dan moneter. 

b. Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar. 

c. Meningkatkan kegiatan produksi, perdagangan, distribusi, dan konsumsi secara 

nasional (makro). 

d. Membantu efisiensi penggunaan sumber alam. 

Berdasarkan tujuan kredit tersebut dapat dijelaskan bahwa pemberian suatu fasilitas 

kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi 

bank tersebut didirikan. 

2.5.3 Fungsi Kredit 

Menurut Hariyani (2010, 11), fungsi kredit bagi masyarakat adalah untuk: 

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan 

perekonomian. 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 

3. Memperlancar arus barang dan arus uang. 



42 
 

42 
 

4. Meningkatkan hubungan internasional. 

5. Meningkatkan produktivitas yang ada 

6. Meningkatkan daya guna barang. 

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 

8. Memperbesar modal kerja perusahaan. 

9. Meningkatkan “income per capita” 

10. Mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. 

2.5.4 Kebijakan Perkreditan 

Dalam mengatasi berbagai kerumitan dalam kegiatan perkreditan maka diperlukan 

suatu rangkaian peraturan-peraturan yang diterapkan terlebih dahulu baik secara tertulis 

maupun tidak tertulis. Rangkaian peraturan ini disebut sebagai kebijaksanaan kredit 

(credit policy). 

Dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan harus diperhatikan tiga asas pokok 

(Teguh, 2007) , yaitu: 

1. Asas likuiditas, yaitu suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap menjaga 

tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat 

parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau masyarakat luas. 

2. Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari 

masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Dalam kebijaksanaan perkreditan 

maka bank pandai mengatur penanaman dana ini baik pada bidang perkreditan, surat-

surat berharga pada suatu tingkat risiko kegagalan sekecil mungkin. 
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3. Asas rentabilitas, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu 

mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan ekstensinya 

maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Laba yang diperoleh dari 

perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima 

dari para debitur. Pendapatan bunga dari bidang perkeditan merupakan sumber 

pendapatan terbesar bagi perbankan, oleh karena itu faktor bunga ini perlu 

mendapatkan perhatian yang istimewa. 

2.5.5 Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit 

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu calon 

debitur sejak permohonan kredit diajukan oleh nasabah sampai disetujui oleh bank, 

kemudian kredit tersebut digunakan oleh nasabah, sampai pada akhirnya dilunasi oleh 

nasabah. 

Tujuan dari prosedur pemberian kredit ini adalah untuk memastikan kelayakan 

suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit, maka 

dalam setiap tahap akan selalu dilakukan penilaian yang mendalam. 

Menurut Firdaus (2003, hal. 91), tahapan dalam sistem pemberian kredit bank yaitu: 

1. Persiapan kredit (credit preparation) 

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

3. Keputusan kredit (credit decission) 

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit (credit realization and credit administration)  

5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur  (credit supervision and follow up) 
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Sedangkan menurut Suyatno (2008, 23),  sistem dan prosedur umum pemberian 

kredit adalah sebagai berikut: 

1. Permohonan Kredit, mencakup: 

a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. 

b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. 

c. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir 

jangka waktunya. 

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang 

berjalan. 

2. Penyidikan dan Analisis Kredit 

a. Wawancara dengan pemohon kredit (debitur). 

b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan 

nasabah. 

c. Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan 

nasabah dan informasi lain yang diperoleh. 

d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah 

dilaksanakan. 

Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang meneliti: 

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik 

keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau 

tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. 
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2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan 

kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan pimpinan atau permohinan kredit nasabah. 

3. Keputusan atas permohonan kredit, dalam hal ini yang dimaksud dengan 

keputusan adalah setiap tindakan pejabat berdasarkan wewenangnya berhak 

mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan 

permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan 

permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat pada dasarnya 

tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. 

4. Penolakan permohonan kredit, hal ini dapat terjadi apabila: 

a. Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank secara 

teknis tidak memenuhi persyaratan. 

b. Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai permohonan kredit 

5. Persetujuan permohonan kredit, berupa keputusan bank untuk menyetujui 

sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi 

kepentingan baik dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya 

ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus 

ditempuh oleh nasabah, langkah-langkah yang harus diambil antara lain: 

a. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon 

b. Peningkatan jaminan 

c. Penandatanganan perjanjian kredit 

d. Informasi untuk bagian lain 
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e. Pembayaran bea materai kredit 

f. Asuransi barang jaminan 

g. Asuransi kredit 

6. Pencairan fasilitas kredit, merupakan setiap transaksi yang menggunakan kredit 

yang telah disetujui bank. Dalam praktiknya, pencairan kredit ini berupa 

pembayaran dan atau pemindahbukuan atau beban rekening pinjaman atau 

fasilitas lainnya.  

Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang 

harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan 

jaminan dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit) mutlak 

harus mendahului pencairan kredit. 

7. Pelunasan fasilitas kredit, merupakan pemenuhan semua kewajiban nasabah 

terhadap bank yang berakibat dihapusnya ikatan perjanjian kredit. 

2.5.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kewaspadaan 

agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud, 

sehingga kredit yang diberikan sesuai dengan sasaran dan terjaminnya pemberian kredit 

tersebut tepat waktu sesuai perjanjian. 

Prinsip pemberian kredit yang biasa dikenal dengan prinsip 7C, prinsip 7P dan 

prinsip 3R. Antara prinsip 7C dan 7P hampir tidak ada perbedaan, karena prinsip 7P 

berlandaskan pada prinsip 7C. Berikut merupakan penjelasan untuk analisis dengan 

prinsip 7C (Irham, 2014) : 
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1. Character (Karakteristik) 

Ini menyangkut sisi psikologis calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik 

atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarganya, hobi, cara hidup yang 

dijalani, kebiasaan-kebiasaannya dan lainnya. Character merupakan dasar keyakinan 

dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat 

pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang 

baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan bermasyarakat ataupun 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

2. Capacity (Kemampuan) 

Ini menyangkut kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada 

masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “ability to pay” atau kemampuan untuk 

membayar. Capacity merupakan penilaian oleh pihak bank kepada debitur untuk 

menilai sejauh mana hasil yang diperoleh calon debitur dalam mengelola 

perusahannya untuk melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. 

3. Capital (Modal) 

Merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini 

terlihat dari kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana, 

namun demikian hanya kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia semakin 

dipercaya untuk  memperoleh kredit. Dan secara rasional hal ini tentu tidaklah 

mengherankan, sebab seorang calon debitur yang telah menanamkan danaya dalam 

proporsi yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank, akan 

terlihat melakukan usahanya dengan penuh kesungguhan 
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4. Collateral (Jaminan) 

Collateral atau jaminan adalah barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan 

pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke 

sebuah perbankan atau leasing. Untuk jenis barang ini dapat berupa land (tanah), 

building (bangunan), otomotive (mobil, motor) atau juga pesawat, dan juga barang 

lainnya yang kira-kira dapat disetujui oleh pihak analis kredit. 

5. Condition of Economy (Kondisi Perekonomian) 

Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung di suatu negara seperti tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, 

purchasing power parity (daya beli), penerapan kebijakan moneter sekarang dan 

yang akan datang, dan iklim dunia usaha yaitu regulasi pemerintah, serta situasi 

ekonomi internasional yang tengah marak saat ini.  

6. Constraint 

Merupakan pertimbangan akan risiko-risiko yang mungkin terjadi. 

7. Coverage  

Merupakan jaminan kredit yang telah diasuransikan untuk memcegah hal-hal yang 

tidak diharapkan. 

Sedangkan penilaian dengan prinsip 3R adalah sebagai berikut: 

1. Return 

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dengan kreditnya, 

apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan perusahaan bisa 

terus berkembang atau bahkan sebaliknya. 
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2. Repayment 

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjamannya 

pada saat-saat kredit harus dicicil atau dilunasi. 

3. Risk Being Ability 

Bank harus menilai sampai sejauh mana perusahaan mampu menanggung risiko 

kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.  

2.5.7 Risiko Pemberian Kredit         

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, 

lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat 

waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai 

dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. 

Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis tidak selalu terjadi sesuai 

dengan yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk risiko yang akan dialami di sana 

baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun pengertian 

kedua bentuk risiko tersebut adalah sebagai berikut (Irham, 2014, 101): 

a. Risiko yang bersifat jangka pendek (short term risk) adalah risiko yang disebabkan 

karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan 

kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas. 

b. Risiko yang bersifat jangka panjang (long term risk) adalah ketidakmampuan suatu 

perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang , 

seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka 

panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. 
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2.5.8 Kelayakan Pemberian Kredit 

Pihak bank memberikan kredit dengan maksud dan tujuan tertentu yang 

dikehendakinya. Pemberian kredit dinyatakan layak apabila menimbulkan akibat atau 

maksud serta tujuan yang dikehendaki oleh pihak bank, yaitu kredit diberikan sesuai 

prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan, kredit diberikan pada debitur yang aman, 

pemanfaatan kredit digunakan sesuai dengan tujuan semula, dan yang paling penting 

adalah kredit tersebut dikembalikan tepat pada waktunya.  

Selain sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak bank, pemberian kredit ini 

juga harus menguntungkan para debitur yang diberi kredit. Apabila hal-hal tersbut belum 

dapat dipenuhi oleh bank, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk 

meningkatkan efektivitas pemberian kredit. 

2.6 Peranan Analisis Rasio Laporan Keuangan terhadap Pengambilan 

Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit 

Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Penyajian laporan keuangan juga 

dimaksudkan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat keputusan ekonomi. Maka dari itu, penyajian laporan keuangan yang 

disusun sedemikian rupa diatur dalam berbagai standar atau prinsip yang berlaku umum 

agar setiap informasi yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan dari segi keuangan 

maupun perusahaan yang ingin melakukan going concern dapat diakses dan tersedia di 

dalamnya (Subramanyam & Wild, 2012). 
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Bagi pihak kreditur (bank), laporan keuangan mempunyai peranan yang sangat 

penting sebab laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang bermanfat 

dalam membuat keputusan kredit yang mana merupakan penghasilan sekaligus risiko 

terbesar yang dimiliki bank, sehingga keputusan yang diambil benar-benar telah sesuai 

dengan apa saja yang telah ditentukan atau sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

Sebelum memberi keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu 

perusahaan, pihak kreditur perlu mengetahui terlebih dahulu posisi dan keadaan keuangan 

dari perusahaan yang bersangkutan. Posisi atau keadaan perusahaan pemohon kredit akan 

dapat diketahui melalui proses analisis laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Dari hasil analisis laporan keuangan, pihak kreditur dapat memperoleh informasi 

mengenai rasio laporan keuangan perusahaan. Rasio laporan keuangan perusahaan yaitu 

likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas usaha perusahaan pemohon kredit. 

Kemudian kreditur dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembalikan 

pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut, 

kreditur juga dapat mengetahui apakah kredit yang akan diberikan itu cukup membuat 

jaminan dari perusahaan tersebut, yang digambarkan atau terlihat pada kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa datang. 

Berdasarkan hasil penelitian Rezki (2010), menyimpulkan bahwa analisis rasio 

keuangan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan pemberian kredit. Dimana rasio 

keuangan yang dianalisis terdiri dari: 

1. Rasio likuiditas, terdiri dari current ratio dan quick ratio 
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2. Rasio Solvabilitas, terdiri dari total debt to equity ratio dan total debt to total asset 

ratio 

3. Rasio Profitabilitas, terdiri dari profit margin ratio dan return to equity ratio 

Merujuk ke hasil penelitian yang dilakukan oleh Harianto (2006), menunjukkan 

bahwa analisis rasio laporan keuangan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas 

dan rasio profitabilitas sangat berperan dalam menunjang efektivitas penilaian 

permohonan kredit, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa perusahaan yan mengajukan 

permohonan kredit. Perusahaan-perusahaan dengan hasil analisis rasio yang berada di 

atas standar penilaian dapat diterima permohonan kreditnya, sedangkan sebaliknya 

perusahaan dengan hasil analisis rasio di bawah standar harus ditolak permohonan 

kreditnya.  

Penelitian Rezki (2010) dan Harianto (2006) didukung oleh penelitian Yudhianto 

(2014) yang menyimpulkan bahwa hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai dasar 

penilaian dalam memutuskan pemberian kredit dan untuk memberikan keyakinan pada 

pihak bank tentang kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjaman beserta 

bunga yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kredit. Adapun rasio keuangan 

yang dianalisis terdiri dari Current Ratio, Quick Ratio, Total Debt to Equity Ratio, Total 

Debt to Assets Ratio, Net Profit Margin, Return on Equity (ROE), Return on Investment 

(ROI). 

Beberapa uraian diatas menjelaskan peranan analisis rasio keuangan  terhadap 

analisis kelayakan pemberian kredit pada perbankan. Penelitian Reza (2011) mengenai 
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peranan analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan menyatakan 

bahwa: 

“To help interpret business data, financial statements are presented in comparative 

form. his format will surely help investors in identifying and evaluating companies 

and a significant ratio. A financial evaluation are often used and known by the 

public is financial ratio analysis by assessing the level of liquidity, solvency, and 

profitability of a company. Assessing company performance can be done with an 

industry average ratio (the firm's ratio to the industry average) by comparing the 

ratio-one ratio between the company and another company who peers. This is of 

course very useful for investors in knowing the condition of companies in certain 

industry groups to determine which one is best and more favorable views of the 

comparative performance of the company. Past performance is often a good 

indicator of performance in the future.” 

Dapat disimpulkan analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan perusahaan. Analisis rasio dilakukan dengan menilai tingkat likuiditas, 

solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan 

dengan rasio rata-rata industri dengan membandingkan rasio-rasio antara satu perusahaan 

dan perusahaan lain yang sejenis. Hal ini tentu saja sangat berguna bagi investor untuk 

mengetahui kondisi perusahaan di kelompok industri tertentu untuk menentukan mana 

yang terbaik dan lebih menguntungkan dilihat dari kinerja keuangan perusahaan. Kinerja 

masa lalu sering merupakan indikator yang baik dari kinerja di masa depan. 



54 
 

54 
 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini: 

Permohonan 

Kredit  

(Perusahaan)

Analisis Laporan 

Keuangan

Trend
Common Size 

Statement

Sumber 

Penggunaan 

Modal

Rasio Keuangan
Perubahan Laba 

Kotor
Break-Even

Sumber 

Penggunaan Kas

Perbandingan 

Laporan 

Keuangan

Rasio Likuiditas:

1. Current Ratio

2. Quick Ratio

Rasio Profitabilitas:

1. Total Debt to Equity 

Ratio

2. Total Debt to To Total 

Assets Ratio

Rasio Solvabilitas:

1. Profit Margin

2. ROI

3. ROE

Standar Rasio Keuangan yang 

Ditetapkan oleh Bank

Pengambilan Keputusan

Rasio Aktiivitas:

1. Total Assets 

Turnover

2. Inventory Turnover

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil dalam pemberian 

kredit didasarkan atas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penilaian aspek keuangan. 

Jadi, aspek keuangan memegang peranan cukup penting dalam analisis layak atau 

tidaknya kredit.  

Dari pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan point hipotesis sebagai berikut: 

“Analisis laporan keuangan perusahaan yang memadai dan memenuhi 

standar pemberian kredit yang ditentukan oleh pihak bank berperan 

terhadap pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit.”
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