
BAB I

PENDAHULUAN

I.1   Latar Belakang 

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan suatu 

pembangunan yang berhasil maka diperlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang 

baik. Oleh karena itu salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 

memperbanyak usaha di bidang industri dan jasa dengan jalan menambah suatu 

investasi baru. Hal ini menyangkut masalah pembelanjaan yang ada pada 

perusahaan atau pada badan usaha lainnya.

Salah satu hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan perusahaan, 

yaitu permodalan. Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan suatu 

perusahaan, dimana struktur keuangan secara umum dapat dibagi menjadi dua 

sumber utama, yaitu sumber pendanaan jangka panjang dan sumber pendanaan 

jangka pendek. Sumber pendanaan jangka panjang dapat berupa pinjaman dan 

ekuitas. Bila sumber pendanaan berasal dari pinjaman berarti kewajiban

perusahaan berada pada pihak ketiga (kreditur). Sumber pendanaan dari kreditur 

yang berupa pinjaman dapat diperoleh dari bank dan dari lembaga keuangan 

bukan bank.

Bank sebagai salah satu rekan kerja pemerintah dituntut peran sertanya 

untuk mensukseskan pembangunan dalam arti ikut serta dalam membiayai 

proyek-proyek pembangunan melalui pembiayaan investasi baik dalam investasi 

bentuk aktiva maupun modal kerja.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang perbankan 

memberikan pengertian mengenai bank :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat”.



Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito, giro, dan lainnya. Serta melayani 

kebutuhan pengkreditan yang nantinya akan melancarkan sistem pembayaran dan 

pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.

Dalam peranannya sebagai financial intermediary atau perantara keuangan 

dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkannya, dana yang 

dihimpun oleh bank kemudian akan disalurkan kembali untuk tujuan yang bersifat 

produktif dalam bentuk pemberian pinjaman (kredit), misalnya untuk membiayai 

kegiatan usaha (modal kerja) atau memperluas usaha (ekspansi). Bagi suatu bank, 

kredit merupakan salah satu sumber penghasilan utama yaitu dari pendapatan 

bunga, tetapi kredit juga sekaligus menjadi resiko terbesar bagi pihak bank.

Dalam penyaluran dana dalam bentuk kredit tersebut, sering timbul 

masalah di kemudian hari, khususnya mengenai kelancaran pengembalian pokok 

pinjaman beserta bunganya sehingga timbul kredit bermasalah. Kredit bermasalah 

ini sering disebut dengan kredit macet. Jika dalam perbankan terjadi kredit macet, 

maka akan timbul krisis kepercayaan terhadap bank. Kredit macet yang terjadi 

biasanya disebabkan oleh faktor manajemen dalam melakukan analisis kredit yang 

tidak akurat, faktor pengawasan kredit yang lemah,analisis laporan keuangan yang 

tidak cermat, sasaran kredit yang tidak jelas dan kompetensi dari sumber daya 

manusia yang masih lemah. Selain itu kredit macet juga dapat disebabkan oleh 

penyelewengan dalam hal pemberian kredit. Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) yang bertugas menanggulangi masalah debitur-debitur 

bermasalah di bank juga mengakui adanya penyelewengan dalam hal pemberian 

kredit. Bank hanya memberikan kredit pada kelompok-kelompok tertentu saja 

dengan analisis kredit yang tidak benar. Banyak jaminan yang diberikan tidak 

sesuai dengan jumlah kredit yang didapatkan dan bahkan ada pihak yang tidak 

memiliki jaminan, tetapi diberikan kredit dalam jumlah yang besar

Untuk menjaga agar pemberian kredit dapat berhasil dengan baik maka 

ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh bank antara lain adalah 

dalam hal pelaksanaan secara konsekuen prinsip-prinsip perkreditan, serta 

memiliki kebijakan perkreditan yang baik. Untuk dapat memenuhi persyaratan 



tersebut maka yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan analisis mengenai 

kelayakan pemberian kredit yang memadai, maka risiko timbulnya kredit 

bermasalah dapat ditekan. Sehingga pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan 

baik dimana mengacu pada persyaratan-persyaratan.

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan analisis kredit dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Analisis Kualitatif (Qualitative Analysis), yaitu digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat non angka. 

Yang termasuk dalam analisis ini adalah:

 Analisis 5C, yaitu:

a. Analisis Watak (Character)

b. Analisis Kemampuan (Capacity)

c. Analisis Modal (Capital)

d. Analisis Kondisi (Conditions of economy)

e. Analisis Agunan (Collateral)

 Analis aspek-aspek kredit, yaitu

a. Aspek Hukum

b. Aspek Pasar dan Pemasaran

c. Aspek Keuangan

d. Aspek Operasi/Teknis

e. Aspek Manajemen

f. Aspek Ekonomi Sosial

2. Analisis Kuantitatif (Quantitative Analysis) yaitu digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi keuangan debitur, yang termasuk dalam analisis ini tentu saja 

dengan Analisis laporan keuangan.

Dalam analisis laporan keuangan yang sering digunakan adalah analisis 

rasio keuangan yang dihasilkan dari perbandingan komponen dalam laporan 

keuangan. Komponen bisa jadi memiliki hubungan yang sangat erat hingga rasio 

yang dihasilkan sangat bermakna, dan begitu pula sebaliknya.



Adapun analisis rasio keuangan yang digunakan adalah

1. Liquidity Ratio

2. Profitability Ratio

3. Solvabilitas/rentabilitas rasio 

4. Activity rasio

5. Coverage Ratio

Analisis rasio hanya memberikan suatu sinyal yang harus ditindak lanjuti 

dengan analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, kegunaan analisis ini 

tergantung pada bagaimana kemampuan menginterprestasikan rasio yang 

dihasilkan. Dan dalam praktiknya, tidak semua rasio-rasio digunakan, tergantung 

dari kebutuhan dan kebijakan perusahaan .

Penyaluran dana dalam bentuk kredit memiliki resiko tertentu karena 

kemungkinan-kemungkinan akan tidak tertagih piutang tersebut menurut 

ketentuan Bank Indonesia (Surat edaran nomor : 7/3/DPNP tanggal 31 Januari

2005) ditinjau dari kemampuan nasabah bank sehubungan dengan kewajiban 

keuangannya kepada bank dalam arti pembayaran hutang pokok dan bunga atau 

yang disebut kolektibilitas, maka kualitas kredit dapat dibedakan menjadi lima 

golongan, yaitu:

1. Lancar

2. Dalam perhatian khusus 

3. Kurang lancar

4. Diragukan 

5. Macet

Dan untuk menilai apakah prosedur pengkreditan dan sistem pengendalian 

telah memenuhi unsur efektif, efisien dan ekonomis maka diperlukan suatu 

pemeriksaan operasional yang diharapkan dapat membantu manajemen dalam 

meningkatkan laba perusahaan, khususnya melalui pencapaian tingkat 

kolektibilitas kredit yang efektif yang mana dari pelaksanaan pemeriksaan intern 

dapat meminimalkan resiko kredit macet dari seluruh kredit yang diberikan. 



Bank XYZ merupakan bank yang cukup besar dan memiliki kinerja yang 

cukup bagus akan tetapi kurang tersorot serta masih kurang diminati oleh 

masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul :

“Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Debitur terhadap Tingkat 

Kolektibilitas Kredit”.

I.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah diungkapkan pada awal bahwa untuk menjaga 

kelangsungan hidup bank dalam bidang perkreditan, sudah selayaknya bagi 

seorang bankir dituntut untuk dapat menciptakan suatu manajemen yang dapat 

mengamankan pemberian kredit.

Dari uraian latar belakang penelitian, masalah yang dapat diidentifikasi 

sebagai berikut :

1. Apakah Penilaian kinerja keuangan yang dilakukan oleh oleh PT Bank 

XYZ telah memadai

2. Bagaimana penentuan tingkat kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh PT 

Bank XYZ

3. Bagaimana manfaat penilaian kinerja keuangan terhadap tingkat 

kolektibilitas kredit oleh PT Bank XYZ

I.3   Maksud dan Tujuan

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan yang dilakukan oleh PT 

Bank XYZ

2. Untuk mengetahui penentuan tingkat kolektibilitas kredit yang dilakukan 

PT Bank XYZ

3. Untuk mengetahui hubungan penilaian kinerja keuangan  terhadap tingkat 

kolektibilitas kredit PT Bank XYZ



I.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat antara lain kepada :

1. Bagi penulis, selain menjadi bahan dalam penyusunan skripsi juga 

merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis 

khususnya mengenai dunia perbankan

2. Bagi pihak bank diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat analisis 

laporan keuangan dengan kolektibilitas kredit. Bila perlu bisa dijadikan 

bahan masukan untuk lebih meningkatkan tingkat kolektibilitas kredit dan 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bank dalam pengelolaan 

sumber-sumber ekonomi bank terutama dari kredit.

3. Bagi masyarakat, khususnya dilingkungan perguruan tinggi penulis 

berharap agar penelitian yang serba terbatas ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan untuk penelitian lebih lanjut.

I.5 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa maksud pemerintah melakukan 

kebijakan fasilitas kredit adalah untuk memperluas (ekspansi) dan meningkatkan 

usaha. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 

pasal 1 ayat 2 tentang perbankan memberikan pengertian mengenai bank :

“Bank adalah badan usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat”.
Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara 

keuangan (Financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan 

dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). 

Serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran 

kegiatan usaha bank yang dilandasi oleh kepercayaan masyarakat.



Dipertegas kembali oleh surat keputusan direksi Bank Indonesia 

(23/69/KEP/DIR) tanggal 28 februari 1991 pasal 1 ayat 2 tentang jaminan 

pemberian kredit, sebagai berikut :

“Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan 

debitur untuk melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan “.

Hal ini tampak dari kegiatan utama bank yang menerima simpanan dana 

pihak ketiga dalam bentuk saving dan current account (giro, tabungan, deposito, 

dan sebagainya) serta penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman 

/kredit.

Menurut Kashmir (2002;2), bank secara sederhana dapat diartikan 

sebagai:

“Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, maksudnya adalah bank 

memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan 

kredit. Dari kegiatan kredit tersebut, pihak bank memperoleh keuntungan berupa 

bunga. Pendapatan utama bank diperoleh dari selisih antara bunga yang diterima  

atas jasa kredit yang diterima . Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyaluran 

dana yang telah dihimpun merupakan usaha pokok suatu bank.

Menurut Mahmoeddin (2002;2) mengungkapkan bahwa :

“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 
peminjamuntuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dari definisi kredit di atas dapat diartikan bahwa kredit itu diberikan 

berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan 

penerima kredit (debitur). Bagaimana pun juga aktivitas pemberian kredit ini 

mengandung tingkat risiko tertentu untuk menghindari maupun memperkecil 



resiko kredit yang terjadi. Maka bank harus mengadakan penilaian yang seksama 

atas dasar syarat-syarat teknis bank.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002;106) mengemukakan bahwa:

“Plafond kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) 
adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat 
dipinjam oleh debitor. Plafond kredit ditetapkan secara objektif atas 
analisis  asas 5C, 7P, dan 3R “.

Asas 5 C meliputi :

1. Character (watak), calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak 

untuk menerima kredit. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan 

kredit, sebaliknya jika karakternya buruk kredit tidak dapat diberikan

2. Capacity (kemampuan), calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu 

memimpin perusahaan dengan baik dan benar.

3. Capital (modal), dari calon debitor harus dianalisis mengenai besarnya dan 

struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor.

4. Conditions of Economic (kondisi perekonomian) pada umumnya dan bidang 

usaha permohon kredit khususnya.

5. Collateral (agunan) yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis 

secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang 

ditentukan bank.

Untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan dapat kita lihat 

dari laporan keuangan perusahaan. Suatu laporan keuangan belum dapat 

memberikan informasi yang berguna apabila tidak dilakukan suatu analisis 

terhadapnya. Laporan keuangan baru dapat memberikan informasi yang beguna 

mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan apabila dipelajari, 

diperbandingkan,dan dianalisis.

Menurut Pedoman standar akuntansi keuangan (2004;2):

“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”.



Menurut Suhardjono (2003;415) mengenai analisa laporan keuangan 

adalah :

“Analisa laporan keuangan untuk kebutuhan pemberian kredit pada 
umumnya yang digunakan adalah :
1. Analisa rasio merupakan perbandingan dari suatu nilai yang 

dibandingkan dengan nilai lainnya, yang terdiri dari :
a. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang 
jangka pendeknya (termasuk bagian dari hutang jangka 
panjang yang jatuh temponya dalam waktu satu tahun lagi) 
dari aktiva lancarnya.

b. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui darimana perusahaan memperoleh dana untuk 
membiayai investasinya dan juga untuk menunjukkan indikasi 
tingkat keamanan kepada pemberi pinjaman (kreditur).

c. Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan dihubungkan dengan penjualan, aktiva, dan 
modal sendiri.

d. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 
efektivitas perusahaan dalam mengelola bisnisnya.

e. Rasio Coverage adalah rasio yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajibannya kepada kreditur, baik bunga maupun pokok
pinjaman.

2. Analisa Vertikal (Common Size) adalah analisis yang dilakukan 
dengan cara memperbandingkan antara satu pos dengan lainnya 
dalam satu laporan keuangan.

3. Analisa Horizontal (analisa tren) adalah analisa yang dilakukan 
dengan cara memperbandingkan pos-pos laporan keuangan dalam 
dua periode/lebih.

4. Analisa Sumber dan Penggunaan Dana dilakukan untuk 
mengetahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos-pos 
laporan keuangan selama dua periode, sehingga dapat diketahui 
cara perusahaan mengelola ataupun menggunakan dana miliknya.

Kolektibilitas merupakan pengukuran dari kualitas kredit yang diatur 

secara langsung oleh Bank Indonesia sebagai pedoman pokok pelaporan kualitas 

kredit bagi perbakan. Pentingnya bank untuk menentukan kolektibilitas kredit 

adalah untuk melaporkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 kepada semua bank umum 



yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia perihal 

penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit digolongkan menjadi :

a. Lancar

b. Dalam perhatian khusus

c. Kurang lancar

d. Diragukan

e. Macet 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/14/KEP/DIR tanggal 

12 November 1998 menyatakan :

“Kolektibilitas kredit adalah keadaaan pembayaran pokok atau 
angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat 
kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam 
surat berharga atau penanaman modal lainnya”
Dari Definisi di atas dapat kita artikan bahwa kolektibilitas kredit perlu 

diketahui agar dapat mengetahui kualitas dari pemberian kredit yang telah 

dilakukan sehingga bank dapat mengetahui apakah pemberian kredit tersebut 

efektif/tidak dan ini perlu ditunjang dengan analisis laporan keuangan yang 

memadai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba mengambil suatu 

hipotesis sebagai berikut :

“Penilaian kinerja keuangan yang memadai akan bermanfaat dalam 

menentukan tingkat kolektibilitas kredit”.
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I.6 Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian menyangkut masalah-

masalah yang diteliti, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 

pendekatan studi kasus dan metode deskriptif analisis, yaitu analisa yang 

menggambarkan masalah-masalah yang sistematis, aktual dan akurat kemudian 

membandingkan dengan teori-teori yang menunjang.

Cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam membuat skripsi ini, 

penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan).

Yaitu dengan cara menggunakan data-data dari buku-buku dan bahan-

bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang 

dibahas.

2. Field Research (Penelitian Lapangan).

a. Observation

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau dan 

mengunjungi bank yang bersangkutan dan penulis melakukan 

pengamatan secara langsung untuk mencatat data maupun informasi 

yang ada hubungannya dibahas.

b. Interview (Wawancara)

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menghubungi dan mengadakan wawancara secara langsung dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan.

I.7    Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT Bank XYZ yang berlokasi di Bandung 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai Agustus  2008 sampai Desember 

2008.


