
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank
2.1.1 Pengertian Bank

Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya 

memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Agar pengertian bank menjadi 

jelas, penulis mengutip beberapa definisi atau rmusan yang dikemukakan para 

penulis sebagai berikut :

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”.

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”.

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2002;2) definisi bank adalah:

“Bank adalah lembaga keuangan, penciptaan uang, pengumpulan 

dana, dan penyaluran kredit, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, 

stabilitator moneter, serta dinamisator pertumbuhan ekonomi.”

Menurut PSAK No.31 (2004:3) definisi bank adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat.”



Dari definisi-definisi sebelumnya jelas terlihat, bahwa usaha pokok bank 

adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kemali dalam bentuk 

pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dengan 

demikian maka bank hanya sebagai perantara antara kreditur dengan debitur.

2.1.2 Fungsi Bank

Kasmir (2002;3), mengemukakan bahwa fungsi bank meliputi:

“1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat 
menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.

  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.

  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 atau luar negeri (Inkaso),letter of 
credit(L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes,travelers 
cheque, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan 
jasa pendukung dari kegiatan pokok bank,yaitu menghimpun 
dan menyalurkan dana. ”

2.1.3 Peranan Bank

Bank mempunyai peranan penting dalam system keuangan. Peranan bank 

menurut Totok Budi Santoso dan Sigit Triandanu (2006;11) antara lain :

”a. Pengalihan aset (asset transmulation)
b. Transaksi (transaction)
c. Likuiditas (liquidity)
d. Efisiensi (afficiency).”

a. Pengalihan aset (Asset Transmulation)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana 

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber daya pinjaman 

tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya 

dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan 

sebagai pengalihan aset dari unit surplus kepada unit defisit.

b. Transaksi (Transaction)



Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk 

melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank 

(giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti dari uang 

dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

c. 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. Untuk 

kepentingan likuiditas pemilik dan mereka dapat menempatkan dananya sesuai 

kebutuhan dan kepentingannya.

d. Efisiensi (Eficiency)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. 

Peran bank sebagai broker adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal. 

Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling 

membutuhkan.

2.1.4 Usaha Pokok Bank

Bank pada dasarnya merupakan perantara antara Surplus spending unit 

(SSU) dengan Deficit Spending Unit (DSU). Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan 

(2005;5) usaha bank didasarkan atas empat hal pokok, yaitu :

”1. Denomination Divisibility

2. Maturity Flexibility

3. Liquidity Transformation

4. Risk Diversification.”

1. Denomination Divisibility

Artinya bank menghimpun dana dari SSU yang nilainya relatif kecil, tetapi 

secara keseluruhan jumlahnya akan sangat besar. Dengan demikian bank dapat 

memenuhi permintaan DSU yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk 

kredit.

2. Maturity Flexibility



Artinya bank dapat membentuk dan menyelenggarakan bentuk-bentuk 

simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening giro, 

rekening Koran, depositi berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan dan 

sebagainya. Penarikan simpanan yang dilakukan SSU juga bervariasi sehingga 

ada dana yang mengendap. Dana yang mengendap inilah yang dipinjam dari DSU 

dari bank yang bersangkutan. Pembayaran kredit kepada DSU harus didasarkan 

atas yuridis dan ekonomis.

3. Liquidity Transformation

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung (SSU) kepada bank 

umumnya bersifat likuid. Karena itu, SSU dapat dengan mudah mencairkannya 

sesuai dengan bentuk tabungan. Untuk menjaga likuiditas/giro wajib minimum. 

Giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan 

memperhitungkan jumlah uang beredar (JUB) agar seimbang dengan volume 

perdagangan.

4. Risk Diversification

Artinya bank dalam menyalurkan kredit kepada banyak pihak atau debitur 

dan sector-sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga resiko yang dihadapi 

bank dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil.

Berdasarkan keempat usaha pokok diatas, bank disebut juga lembaga 

kepercayaan.

2.1.5 Aktivitas Bank

Menurut Susilo, dkk (2006;61) aktivitas bank terdiri dari :

“1. Penghimpunan dana 

2. Penggunaan dana

3. Kredit bank

4. Jasa-jasa bank

5. Kliring.”

Kelima aktivitas bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Penghimpunan dana 

Kegiatan usaha utama bank adalah menghimpun dana dan penyaluran 

dana. Penyaluran dana dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. 

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara tertentu 

sehingga efisiensi dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana 

tersebut.

2. Penggunaan dana

Dana yang berhasil di himpun oleh bank akan dialokasikan dalam berbagai 

bentuk aktiva dengan berbagi macam pertimbangan untuk tujuan yang 

produktif.

3. Kredit bank

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh bank. 

Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit 

adalah  :

“Penyediaa uang untuk tagihan yang dapat disamakan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  

utangnya setelah jangaka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

4. Jasa-jasa bank

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta 

untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, bank menyediakan 

berbagai bentuk jasa. Bentuk jasa ini selalu mengalami perkembangan. 

Bentuk jasa yang ada untuk saat ini antara lain pengiriman uang, letter of 

credit, bank garansi, kartu plastik (ATM), dan lain-lain.

5. Kliring

Salah satu tugas bank sentral adalah mengatur sistem kliring antar bank. 

Pentingnya pelaksanaan kliring oleh Bank Indonesia berkaitan dengan jasa 

pembayaran yang disediakan oleh perbankan.



Penghimpun dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia 

perbankan. Baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat keduanya dapat 

melakukan penghimpunan dana. Jasa merupakan penghimpunan dana dari 

masyarakat biasa dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat 

berjangka, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

2.1.6 Penggolongan dan Jenis-Jenis Bank

Penggolongan bank menurut Undang-undang RI No.10 1998 dan 

Undang-undang No. 23 tahun 1999tentang perbankan :

1. Berdasarkan Jenisnya :

 Bank umum

 Bank perkreditan umum

2. Berdasarkan kepemilikannya

 Bank milik Pemerintah

 Bank milik Pemerintah daerah

 Bank milik Swasta Nasional

 Bank milik Koperasi

 Bank Asing/Campuran 

3. Berdasarkan Bentuk Hukumnya

 Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah

 Bank berbentuk hukum Perseroaan (PERSERO)

 Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT)

 Bank berbentuk hukum Koperasi

4. Berdasarkan kegiatan usahanya

 Bank Devisa

 Bank bukan Devisa

5. Berdasarkan sistem pembayaran jasa

 Bank berdasarkan pembayaran bunga

 Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan



Adapun dari penggolongan-penggolongan bank tersebut, beberapa 

diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bank Sentral

Jenis bank ini tidak bersifat komersil seperti halnya bank umum dan BPR, 

bahkan disetiap Negara jenis bank ini selalu ada dan di Indonesia fungsi bank 

sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi bank sentral ini diatur oleh 

Undang-undang NO.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank 

Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-undang RI No.23 tahun 1999 

Bab III pasal 7 adalah :

”Untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Mata uang 
rupiah perlu dijaga dan dipelihara mengingat dampak yang 
ditimbulkan apabila suatu mata uang tidaklah stabil sangat luas 
seperti salah satunya adalah terjadinya inflansi yang sangat 
memberatkan masyarakat luas.”

Tugas Bank Indonesia menurut Undang-undang No.23 tahun 1999 

tentang Bank Indonesia adalah :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.

3. Mengatur dan mengawasi Bank.

B. Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 

tentang perbankan adalah :

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prisip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Menurut H.Malayu S.P. Hasibuan (2002;36) Bank umum adalah :

“Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya 

dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.”



Sifat dan jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan 

seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya yang 

dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil 

(Commercial Bank).

Kriteria Bank Umum antara lain:

1. Bentuk hukum dari suatu Bank Umum dapat berupa:

a. Perusahaan Daerah

b. Koperasi

c. Perseroan Terbatas (PT)

2. Bank umum hanya dapat didirikan oleh :

a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang 

sepenuhnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan atau Badan 

hukum Indonesia 

b. Bank yang pendirinya warga Negara Indonesia dan atau badan 

hukum Indonesia yang berkedudukan di luar negeri.

3. Bank Umum dilarang

a. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan 

penyertaaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 

keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Melakukan usaha perasuransian.

c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usahanya sebagaimana yang 

telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Kegiatan usaha pokok bank umum, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk 

umum lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit



3. Menerbitkan surat pengakuan utang

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendirin maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

5. Memindahkan uang, baik yang bersifat untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana 

kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan  

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

(Save deposit box).

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak (Custodian-ship)

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat 

berharga  yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian 

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan 

ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan 

wali amanat.

13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.

C. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut H.Malayu S.P. Hasibuan (2002;38) bank pengkreditan rakyat 

adalah :

“Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran,yang dalam pelaksanaan kegiatan 



usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip-

prinsip syariah.”

Kriteria BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) :

1. Menurut bentuk hukum BPR dapat berbentuk :

a. Perusahaan Daerah

b. Koperasi

c. Perseroan Terbatas (PT)

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki ole warga Negara Indonesia, 

badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara 

Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara 

ketiganya.

3. BPR dilarang :

a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran.

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

c. Melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransian.

4. Kegiatan BPR adalah

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan 

pada bank lain.   



Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit 

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintahan.

4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank 

lain.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut S.Munawir (2004;5) definisi akuntansi adalah :

“Seni daripada pencatatan,penggolongan, dan peringkasan daripada 
peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidaknya sebagian 
bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan 
penunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap 
hal-hal yang timbul daripadanya.”

Kegiatan akuntansi pada dasarnya meningkatkan dan menafsirkan data 

berkaitan keuangan dan lembaga perusahaan, dimana aktifitasnya berkaitan 

dengan produktivitas pertumbuhan barang-barang dan jasa. Akuntansi dapat 

memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi serta kinerja 

perusahaan seperti yang tercermin dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses akuntansi 

tersebut meliputi pengumpulan data dan pengolahan data perusahaan. Dalam 

proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi atau peristiwa yang 

merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, 

pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran. Transaksi-transaksi yang bersifat 



keuangan sangat banyak sehingga hanya informasi yang relevan dan saling 

berhubungan satu dengan yag lainnya yang mampu memberikan gambaran secara 

layak tentang keadaan keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu periode 

yang akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut S.Munawir (2004;5) yaitu:

“Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk 
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar 
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada 
waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-
perseroan untuk menambah daftar ketiga yaitu daftar surplus atau 
daftar laba yang tidak dibagikan (laba yang ditahan).”

Menurut Ikatan akuntan Indonesia (2004;2) laporan keuangan yaitu:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya (yang dapat 
disajikan dalam beberapa cara misalnya, sebagai laporan arus kas 
atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dalam laporan keuangan. Disamping 
itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 
dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen 
industri dan geografis serta pengungkapan poengaruh perubahan 
harga.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pokoknya laporan untuk 

suatu perusahaan terdiri dari laporan yang melaporkan tentang posisi keuangan 

perusahaan, tentang hasil operasi perusahaan dan tentang perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam posisi keuangan perusahaan.

Posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu dilaporkan 

dalam neraca, 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.

Laporan keuangan di atas bersifat umum dan ditunjukan bagi berbagai 

pihak di luar perusahaan. Pengertian laporan keuangan seperti yang dinyatakan 

diatas merupakan laporan keuangan dalam arti formal.



2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004;4) 

adalah:

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan ekonomi.”

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu proses yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.

Sebagai hasil dari proses akuntansi, laporan keuangan lebih dititik 

beratkan pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak ekstern, yang terdiri dari 

banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, oleh karena itu dalam 

penyajian laporan keuangan perlu memperhatikan tujuan-tujuan dan syarat-syarat 

yang harus dipenuhi, maka laporan keuangan memiliki standar yang sering 

disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.2.3 Manfaat Laporan Keuangan

Laporan keuangan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda 

bagi pemakai laporan keuangan. Beberapa kebutuhan itu meliputi kebutuhan 

untuk:

1. Penanam modal (Investor) membutuhkan laporan keuangan untuk 

mendapatkan informasi yang akan membantu menentukan apakah 

harus membeli, membuat, menjual, mempertahankan atau 

menghentikan investasi tersebut.

2. Karyawan-karyawan membutuhkan informasi untuk mengetahui 

stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan 

informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberi batas jasa, manfaat perusahaan dan 

kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman atau pembiayaan (kreditur atau penyedia dana) 

pemberi pinjaman atau pemberi dana tertarik pada informasi keuangan 



yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman atau 

pembiayaan serta bunganya atau bagi hasilnya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditur atau penyedia usaha dana lainnya tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan 

apakah jumlah yang terutang atau dana yang ditanamkan akan ada 

pada saat jatuh tempo.

5. Pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian 

jangka panjang dengan perusahaan.

6. Pemerintah berkepentingan dengan asosiasi sumber daya dan mereka 

itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga 

membutuhkan informasi untuk mengukur aktifitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun 

statistik pendapatan nasional dan statistik 

7. Masyarakat, perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam 

berbagai cara misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi 

berarti pada perekonomian nasional termasuk jumlah-jumlah orang 

yang dipekerjakan dan perlindungan pada penanaman modal domestik.

8. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi 

manajemen  dan keuangan tambahan yang membantu dalam 

melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan 

pengambilan keputusan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari pihak yang tidak berkepentingan 

langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsultan dan para analisis keuangan

Konsultan dan para analisis keuangan yang berkepentingan dalam 

memberikan nasehat kepada investor dan calon investor dalam 

mengambil keputusan investasi, walaupun dalam menilai prospek 

investasi –investasi perusahaan dimasa yang akan datang.



2. Ahli hukum

Berkepentingan dalam memberikan nasehat hukum mengenai 

pembagian keuntungan dan deviden apapun atau perjanjian-perjanjian 

lain.

2.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan cirri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004;7) terdapat empat 

karakteristik pokok dalam laporan keuangan :

“1. Dapat dipahami

  2. Relevan

  3. Keandalan

  4. Dapat dibandingkan.”

Adapun penjelasan dari pengertian tersebut :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan

adalah kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Untuk 

maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang 

memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta 

kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 

Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan 

dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan dapat dipahami pihak 

tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat,informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai. Informasi memilikikualitas relevan jika dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 



peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau 

mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajiannya yang 

tulus dan jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan 

atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat diperbandingkan

Pemakai harus memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan 

kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh 

karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi 

dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk 

perusahaan yang berbeda.

2.2.5 Isi laporan Keuangan

Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laporan keuangan 

adalah aktiva,kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini diidentifikasi sebagai berikut :

1. Neraca

Neraca merupakan laporan secara sistematis mengenai aktiva, hutang dan 

modal perusahaan pada periode tertentu. Menurut Munawir (2004;13) neraca 

mempunyai definisi sebagai berikut :

“Neraca adalah laporan keuangan yang sistematis mengenai aktiva, 
hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, 
jadi tujuan neraca untuk menunjukkan posisi keuangan suatu 
perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu 
dimana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir 
tahun fiscal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut 
Balance Sheet.”



Neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu aktiva, hutang,dan modal. 

Disini akan dijelaskan secara singkat ketiga komponen neraca :

a. Aktiva

Menurut Ikatan  akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (2004;13) Aktiva adalah :

“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dimasa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan”

Penyajian aktiva dalam neraca disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya 

sebagai berikut :

1. Aktiva lancar

Aktiva lancar adalah kas bank dan sumber-sumber lalu yang dapat dicairkan 

uang kas atau bank, dijual atau dipakai habis dalam 1 tahun atau dalam status  

kegiatan normal perusahaan jika melampaui 1 tahun.

Yang termasuk kelompok aktiva lancar :

a. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah check yang diterima 

dari para pelanggan  dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro 

atau demand deposit , yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali 

setiap saat diperlukan oleh perusahaan.

b. Investasi jangka pendek (surat berharga atau marketable securities), 

adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud 

untuk memanfaatkan uang kas untuksementara belum dibutuhkan dalam 

operasi. Yang termasuk dalam informasi jangka pendek adalah :

1. Deposit di Bank.

2. Surat-surat berharga yang berwujud saham, obligasi dan surat hipotek, 

sertifikat bank dan lain-lain investasi yang mudah diperjual-belikan.

c. Piutang Wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-

undang.



d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada debitor atau 

langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara 

kredit.

e. Persediaan. Untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan 

persediaaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang 

sampai tanggal neraca masih digudang/belum laku dijual. Untuk 

perusahaan manufacturing (yang memproduksi barang )maka persediaan 

barang yang dimiliki meliputi :

1. Persediaan barang mentah

2. Persediaan barang dalam proses

3. Persediaan barang jadi.

f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus dibayar 

adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan 

telah memberikan jasa/prestasi, tetapi belum diterima pembayarannya, 

sehingga merupakan tagihan.

g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk 

memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum 

menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh 

perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya. 

2. Aktiva tidak Lancar

Menurut Munawir (2004;14) aktiva lancar adalah : 

“Aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau 

jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun 

atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi 

perusahaan).”

Yang termasuk Aktiva tidak lancar adalah :

a. Investasi Jangka Panjang. Bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti 

mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari 

yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya 

dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya. Investasi jangka 

panjang ini dapat berupa :



1. Saham dari perusahaan lain, obligasi atau pinjaman pada perusahaan 

lain.

2. Aktiva tetap yang tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan 

ataupun,

3. Dalam bentuk dana-dana yang sudah mempunyai tujuan tertentu.

b. Aktiva Tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang phisiknya 

nampak (konkrit), juga harus digunakan dalam operasi uang bersifat 

permanent (aktiva tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang 

atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan).

c. Aktiva Tetap Tidak Berwujud adalah kekayaan perusahaan yang secara 

phisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai 

dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.

d. Beban yang Ditangguhkan adalah menunjukkan adanya pengeluaran 

atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu 

tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-

periode berikutnya

e. Aktiva Lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan 

yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-

klasifikasi sebelumnya.

b. Hutang

Menurut Ikatan  akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (2004;13) hutang adalah:

“Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber 

daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.”

Penyajian huatng dalam neraca disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya 

sebagai berikut :

1. Hutang Lancar

Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan 

perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam 



jangka pendek (satu tahun setelah tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan.

Yang termasuk Aktiva tidak lancar adalah :

a. Hutang Dagang adalah hutang yang timbul karena hutang yang timbul 

karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.

b. Hutang Wesel  adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang 

diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah 

tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

c. Hutang Pajak adalah baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan 

maupun Pajak Pendapatan Karyawan yang belum disetorkan ke Kas 

Negara.

d. Biaya yang Masih Harus Dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi 

tetapi belum dilakukan pembayarannya.

e. Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo adalah sebagian 

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka 

pendek karena harus segera dilakukan pembayarannya.

f. Penghasilan Yang Diterima Dimuka adalah penerimaan uang untuk 

penjualan barang/jasa yang belum direalisir.

2. Hutang Jangka Panjang 

Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca), yang meliputi :

a. Hutang Obligasi 

b. Hutang Hipotik adalah hutang yang dijaminkan dengan aktiva tetap 

tertentu.

c. Pinjaman Jangka Panjang yang lain.

c. Modal 

Menurut Ikatan  akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (2004;13) hutang adalah :



“Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua 

kewajiban.”

Menurut Munawir (2004;19) modal adalah :

“Merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan 
yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba 
yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh 
perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.”

Pada perusahaan yang berbentuk perseroan, ekuitas terdiri dari :

1. Modal Saham 

Meliputi saham preferen, saham biasa dan perkiraan tambahan modal 

disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan 

dapat disajikan sebagai tambahan modal disetor.

2. Modal Saham

Yaitu kelebihan selisih antara nilai jual saham dengan nilai modal 

saham.

3. Laba ditahan

Merupakan akumulasi hasil usaha periodik dengan mempertimbangkan 

deviden dan koreksi laba rugi tahun lalu.

2. Laporan Rugi-Laba

Seperti yang kita ketahui Laporan Rugi Laba merupakan suatu laporan 

yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan selama periode tertentu. 

Prinsip-prinsip laporan keuangan yang umumnya diterapkan menurut 

Munawir (2004;26) adalah :

“a. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang 
diperoleh dari usaha dan usaha pokok perusahaan (penjualan 
barang dagangan atau memberikan service) diikuti dengan 
harga pokok dari barang/service)diikuti dengan harga pokok 
dari barang atau service yang dijual sehingga memperoleh 
laba kotor.

b. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasionil  yang 
terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum/administrasi 
(operating expense).



c. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar 
operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya 
yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan (non operating 
/financial income dan expenses).

d. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidentil 
(extra ordinary gain or loss) sehingga akhirnya diperoleh laba 
bersih sebelum pajak pendapatan.”

2.3 Analisa Laporan Keuangan

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 analisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh 

data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Dwi Prastowo D dan Rifka Juliaty (2002;52) analisis laporan 

keuangan adalah :

“Suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam  unsur-

unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dengan tujuan 

untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat 

atas laporan keuangan itu sendiri.”

Dari definisi ini jelas bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu 

proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan 

tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin 

mengenai kondisi dan kinerja peerusahaan pada masa yang akan datang.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Dwi Prastowo D dan Rifka Juliaty (2002;52)  Tujuan analisis 

laporan keuangan adalah :



“ Untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada 
dugaan murni, terkaan dan intuisi; mengurangi dan mempersempit 
lingkup ketidakpastian yang tidak bisa diletakkan pada setiap proses 
pengambilan keputusan.”

2.3.3 Prosedur Analisis 

Sebelum mengadakan analisa terhadap suatu laporan keuangan, 

penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan tersebut. Penganalisa 

harus dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain bahwa agar dapat menganalisa 

laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan maka perlu mengetahui latar 

belakang dari data tersebut.

Berbagai langkah harus ditempuh dalam menganalisis laporan keuangan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan 

Memahami tentang bidang isaha yang diterjuni oleh perusahaan dan kebijakan 

akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan tersebut.

2. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan 

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend 

(kecenderungan) industri di mana perusahaan beroperasi;perubahan 

teknologi;perubahan selera konsumen;perubahan faktor-faktor ekonomi 

seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflansi, dan 

pajak;dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan yang terjadi di dalam 

perusahaan itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen kunci.

3. Mempelajari dan mereview laporan keuangan

Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah 

cukup jelas menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan 

standar akuntansi  keuangan yang berlaku.

4. Menganalisa laporan keuangan

Setelah memahami profil perusahaan dan review laporan keuangan, maka 

dengan menggunakan berbagai metoda dan teknik analisis yang ada dapat 



menganalisa laporan keuangan danj menginterprestasikan hasil analisis 

tersebut(bila disertai rekomendasi).

2.3.4 Metoda dan Teknik Analisis

Secara umum metoda analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan 

menjadi dua klasifikasi, yaitu :

1. Metoda analisis horizontal (dinamis) adalah metoda analisis yang dilakukan 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun 

(periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannnya. 

Disebut analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos iyang sama 

untuk periode yang berbeda. Disebut analisis dinamis karena metoda ini 

bergerak dari tahun ke tahun. Yang termasuk dalam metoda horizontal adalah:

1. Analisis perbandingan adalah metode dan teknik analisa dengan cara 

memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.

2. Analisis trend (index) adalah suatu metode atau teknik analisa untuk 

mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah 

menunjukkan tendensi tetap,naik atau bahkan turun.

3. Analisis sumber dan penggunaan dana /modal kerja adalah suatu 

analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal 

kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja 

dalam periode tertentu.

4. Analisis perubahan laba kotor adalah Suatu analisa untuk mengetahui 

sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke 

periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba 

yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

2. Metoda analisis vertikal (statis) adalah metoda analisis yang dilakukan dengan 

cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu 

dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos lainnya pada laporan 

keuangan yang sama. Disebut analisis vertikal karena membandingkan antara 

pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangtan yang sama. 

Disebut metoda statis karena metoda ini hanya membandingkan pos-pos 



laporan keuangan pada tahun yang sama. Yang termasuk dalam klasifikasi 

metoda ini adalah :

1. Teknik analisis prosentase per-komponen (common-size) adalah 

suatu metode analisis  untuk mengetahui prosentase investasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk 

mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan 

yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.

2. Analisis ratio adalah suatu metoda analisa untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

3. Analisis impas adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar 

perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum 

memperoleh keuntungan. Dengan analisa break-even ini juga akan 

diketahui tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan.

2.3.5 Analisis Rasio

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemajuan perusahaan, biasanya menggunakan ratio-ratio keuangan. 

Suatu rasio mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah dengan 

jumlah lainnya atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. 

Rasio merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak 

digunakan. Rasio ini merupakan alat analisis laporan keuangan yang dapat 

memberikan jalan keluar dan menggambarkan simptom (gejala-gejala yang 

tampak) suatu keadaan. Jika diterjemahkan secara tepat, rasio juga dapat 

menunjukkan area-area yang memerlukan penelitian dan penanganan yang lebih 

mendalam.

Menurut Munawir (2004;66-67) langkah-langkah untuk membuat standar 

rasio sebagai berikut :



“1. Pengumpulan laporan keuangan dari perusahaan yang dapat        

dibandingkan (homogen dalam operasi dan data yang seragam 

dalam arti keseragaman kebijakasanaan keuangan, penilaian 

aktiva dan metode mewakili kelompok yang homogen dalam 

aktivitasnya maupun jenis perusahaannya) dalam industri.

2.   Menghitung angka rasio yang dipilih untuk tiap-tiap perusahaan 

dalam industri .

3.   Menyusun rasio-rasio tersebut dari yang tertinggi sampai dengan 

yang terendah dan menghapus rasio extreme (terlalu tinggi atau 

terlalu rendah.

4.   Menghitung rata-rata hitungnya atau menentukan mediannya.”

Analisis rasio ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitasnya. Beberapa ratio-ratio 

keuangan yang digunakan adalah :

1. Rasio likuiditas 

Menurut Munawir (2004;31) ratio likuiditas adalah:

”menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban  keuangan pada saat ditagih.”

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai posisi yang kuat apabila :

a. Memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya; yaitu pada 

waktu ditagih (kewajiban keuangan kepada pihak ekstern)

b. Memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi yang normal 

(kewajiban keuangan kepada pihak Intern).

c. Membayar bunga dan devidend yang dibutuhkan.

d. Memelihara tingkat kredit yang menguntungkan.

Untuk menilai posisi keuangan jangka pendek (likuiditas) berikut ini diberikan 

beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan 

menginterprestasikan data tersebut.



                       Cash + Marketable Securities
Cash Ratio=      x 100%

                     Total current asset

1. Current ratio

Current ratio menurut Munawir (2004;72)  adalah :

”Rasio yang memperbandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan 

hutang lancar.”

Aktiva lancar menggambarkan alat bayar dan diasumsikan semua aktiva 

lancar yang benar-benar bisa digunakan untuk membayar. Sedangkan utang 

lancar menggambarkan yang harus dibayar dan diasumsikan semua hutang 

lancar benar-benar harus dibayar. 

Rumus Current ratio:

Mempunyai ukuran standar minimum 200%

2. Acid Test Ratio

Acid test ratio atau Quick ratio yaitu memperbandingkan antara (aktiva 

lancar-persediaan) dengan hutang lancar.

Ratio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Karena 

persediaan membutuhkan relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas dan 

menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir sebagai uang kas, 

walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid dari persediaan.

Rumus Acid test ratio :

3. Cash Ratio

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva 

lancar.

  Aktiva lancar
Curent ratio =         x 100%

  Utang lancar

       Aktiva lancar-Persediaan
Acid Test Ratio =      x100%

Utang Lancar



Total current assets-Total Current Liabilities  x 100%

                     Total Asset

4. Working Capital to total assets

Merupakan likuiditas dari total aktiva dan posisi modal harga (netto)

  

   = 

2. Rasio Solvabilitas 

Menurut Munawir (2004;31) Rasio Solvabilitas adalah:

”menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

apabila perusahaan tersebut dilikwidasikan baik kewajiban keuangan 

jangka pendek maupun jangka panjang.”

Rasio ini digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibandingkan dengan hutang.

Solvabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya.Untuk menganalisis posisi keuangan 

jangka panjang dan hasil operasinya digunakan rasio-rasio sebagai berikut.

1. Debt to Equity Ratio

Dalam rangka mengukur risiko, fokus perhatian kreditor jangka panjang 

terutama ditunjukkan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun 

demikian, mereka tidak dapat mengabaikan pentingnya tetap mempertahankan 

keseimbangan antara proposisi aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang 

didanai oleh pemilik perusahaan.

Keseimbangan proposisi antara aktiva yang didanai oleh kreditur dan yang 

didanai oleh pemilik perusahaan dapat diukur dengan ratio debt to equity .

Rumus debt to equity ratio :

Dengan demikian, debt to equity ratio ini juga dapat memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga 

dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang.

     Total Utang
Debt to Equity Ratio =                             x 100%

    Total Modal



Makin kecil angka rasio ini, berarti makin besar jumlah aktiva yang 

didanai oleh pemilik perusahaan, dan makin besar penyangga risiko kredit.

2. Time Interest earned (kelipatan bunga dihasilkan)

Untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan dalam memberikan 

proteksi kepada kreditor jangka panjang, khususnya dalam membayar bunga, 

digunakan Ratio time interest.

Rumus Ratio time interest :

Tidak ada pedoman pasti tentang besarnya angka rasio ini yang dikatakan 

baik. Pada umumnya, laba dipandang cukup untuk melindungi kreditor bila 

ratio ini besarnya 2 kali atau lebih.

3. Total debt to total Assets ratio

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. 

Semakin kecil rasio semakin aman. Supaya aman porsi hutang terhadap aktiva 

harus kecil.

4. Long term to equity ratio

Rasio ini menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk hutang.

Laba Sebelum Pajak dan beban bunga
Ratio time interest =                             

   Beban Bunga

            Total Debt
=                                           x 100%
           Total Assets

           Long term debt
=  x 100%
           Owner’s Equity



EBIT
=   x 100%

Interest expense x cicilan
       Interest tax

5. Debt service coverage

Menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi bunga dan pokok 

pinjaman yang telah jatuh tempo, dengan menggunakan laba setelah pajak.

6. Tangible assets debt coverage

Menunjukkan besarnya aktiva tetap tangible yang digunakan untuk 

menjamin hutang jangka panjang setiap rupiahnya

3. Rasio Rentabilitas

Menurut Munawir (2004;31) Rasio Solvabilitas adalah:

” adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu.”

Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal 

dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan modal 

yang digunakan. Oleh karena itu keuntungan yang besar tidak menjamin atau 

bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut rendabel. Oleh karena itu 

rentabilitas yang tinggi lebih penting dari keuntungan yang besar.

Terdapat 3 rasio yang sering digunakan yaitu :

1. Profit Margin 

Menurut  

Meghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

pada tingkat penjualan tertentu.

Rumus Profit Margin adalah :

        Laba Bersih
Profit Margin =       x 100%

          Penjualan

        Total assets – intangible assets-total current debt
=     x 100%

                 Long term debt interest



Profit Margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin 

menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu.

2. Operation Income ratio

Merupakan laba operasi sebelum bunga dan pajak (net operating income) 

yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan.

3. Operating Ratio

Merupakan biaya operasi setiap rupiah penjualan 

4. Return on investment

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keselurahan aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan.

5. Return on sales

digunakan untuk mengetahui sensitivitas perusahaan terhadap perubahan 

harga jual pada tingkat ongkos dan biaya lain tetap.

  

        Earning before interest and tax
=                                       x 100%

                          Net sales

        COGS+General Administrasi Expense
= x 100%

                Net sales

Earning after tax

=
                Net Asset

Earning after tax

=
                Net sales



6. Return on Equity

Merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.

7. Return On Total Asset

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI 

(Return On Investment).

Rumus ROA adalah :

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti 

efisiensi manajemen.

8. Return On Equity

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas 

dari sudut pandang pemegang saham.

Rumus ROE adalah:

4. Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan 

lainnya.

                        Earning After Tax
ROA =
                    Total Asset - Acc. Depresiasi asset

  Laba Bersih
ROE =

  Modal Saham

Earning after tax

=
            Owner’s Equity



Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat 

aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang 

rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya 

dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang 

lebih produktif.

Untuk menentukan tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut dapat menggunakan 

rasio-rasio sebagai berikut :

1. Perputaran Piutang

Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan 

menghitungkan tingkat piutang tersebut, yaitu dengan membagi total 

penjualan kredit neto dengan piutang rata-rata.

Rumus perputaran piutang :

  

Rumus Jumlah hari piutang :

2. Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan adalah merupakan rasio antara jumlah harga pokok 

barang yang dijual dengan nilai-nilai rata-rata persediaan yang dimiliki oleh 

perusahaan.

Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang 

diganti dalam satu tahun (dijual dan diganti)

Rumus perputaran persediaan :

   Penjualan (kredit)
Perputaran Piutang =

   Rata-rata Piutang

       Harga pokok penjualan 
Perputaran persediaan =

    Persediaan 

       Jumlah hari per tahun
Jumlah Hari Piutang = 

       Perputaran Piutang



Rumus Jumlah hari persediaan :

3. Perputaran Modal Kerja.

Perputaran modal kerja ini menghubungkan antara modal kerja, memberi 

indikasi perputaran modal kerja selama periode tertentu. Secara umum 

perputaran modal kerja yang rendah mengindikasikan tidak 

menguntungkannya penggunaan modal kerja. Dengan kata lain penjualan 

tidak cukup baik dalam kaitannya dengan modal kerja yang tersedia (tidak 

efisien).

Rumus Perputaran Modal Kerja :

4. Perputaran Aktiva Tetap

Rasio perputaran aktiva tetap ini mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membuat aktiva tetap produktif dengan menghasilkan penjualan. Rasio ini 

dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap.

Rasio ini menunjukkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunkan 

aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan 

aktiva tetap tersebut.

Rumus perputaran aktiva tetap adalah :

       Jumlah hari pertahun
Jumlah hari persediaan =

         Perputaran persediaan

               Penjualan
Perputaran Modal Kerja =

      Rata-rata Modal Kerja

               Penjualan
Perputaran Aktiva Tetap =

         Aktiva tetap rata-rata



5. Rasio Perputaran Total Aktiva 

Sama seperti rasio perputaran aktiva tetap, rasio ini menghitung efektivitas 

penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen 

yang baik.

Rumus Perputaran Total Aktiva:

5. Coverage Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang baik berupa pembayaran 

bunga pinjaman maupun pokok pinjaman

2.3.6 Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan 

Meskipun laporan keuangan sangat beermanfaat  tetapi ada beberapa 

keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Metode akuntansi juga berdasarkan metode akrual yang berusaha 

mempertemukan pendapatan dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan 

usaha memperoleh pendapatan tersebut. Metode semacam ini tidak 

memperhatikan kapan mencul atau keluar kas. Dalam jangka pendek, 

antara metode kas dengan metode akrual barangkali tidak menghasilkan 

informasi yang sama.

2. Penyusunan laporan keuangan juga didasarkan pada beberapa alternatif 

metode akuntansi  (misal metode FIFO, LIFO, rata-rata persedian). Dua 

perusahaan yang mempunyai kondisi yang sama, barangkali akan 

memberikan informasi yang berbeda karena perbedaan metode akuntansi.

3. Upaya perbaikan barangkali bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk 

memperbaiki laporan keuangan sehingga laporan keuangan nampak bagus. 

     Penjualan
Perputaran Total Aktiva =

Total Aktiva rata-rata

      
                                              Laba + Biaya Bunga x 100%
Intersest Coverage ratio=

                                              Biaya Bunga



Contoh Sebelum tanggal neraca manajemen bisa meminjam hutang jangka 

panjang dan menyimpan kas dari simpanan tersebut. Aktiva lancar akan 

naik dan rasio lancar perusahaan akan kelihatan baik.

4. Inflansi atau deflasi akan mempengaruhi laporan keuangan terutama yang 

berkaitan dengan rekening-rekening jangka panjang seperti investasi 

jangka panjang. Laporan keuangan yang menggunakan harga perolehan 

cenderung terlalu rendah melaporkan data-data laporan keuangan.

2.4 Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit 

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006;113) 

menyatakan bahwa :

”Pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) 

kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (cash loan) 

maupun pinjaman non tunai (non cash loan).”

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 (1998;4) kredit adalah :

” Penyediaan uang untuk tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.”

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Sebelum kredit 

diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya 

maka, bank telebih dahulu melakukan analisis kredit. Pemberian kredit tanpa 

dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank.nasabah  dalam hal ini 

dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya 

tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka 

kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet.

2.4.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

kredit adalah sebagai berikut :



1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit yang diberikan 

(berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali 

dimasa tertentu dimasa datang.

2. Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, 

jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu resiko tidak tertagih/macet pemberian kredit. 

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh 

nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau 

jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.4.3 Tujuan Dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2004;96) Tujuan utama pemberian kredit :

”1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil  
dari pemberian kredit tersebut.

2. Membantu usaha nasabah, yang memerlukan dana baik dana 
investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan 
oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak 
kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai 
sektor.”

Kemudian disamping tujuan tersebut suatu fasilitas kredit memiliki fungsi 

sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas usaha. 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

4. Meningkatkan peredaran barang 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 



8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.4.4 Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank pada umum dan bank pengkreditan rakyat 

untuk masyarakat terdiri dari beberapa jenis.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun 

proyek/ pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit.

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan atau jasa.

b. Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena untuk 

digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli 

barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut. Kredit ini akan diberikan kepada suplier atau 

agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun 

atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja.



b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga 

tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit 

jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. 

Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan yang diberikan dengan 

melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon 

debitur selama ini.

5. Kredit dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian 

b. Kredit perternakan

c. Kredit industri

d. Kredit pertambangan

e. Kredit pendidikan

f. Kredit profesi

g. Kredit perumahan

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.4.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas  kredit diberikan maka bank harus meras yakin 

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

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian 

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan 

keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.



Biasanya kriteria penialian yang dilakukan bank untuk mendapatkan 

nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis denagn 5C adalah sebagai berikut :

1. Character

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

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

nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat 

pribadi.

2. Capacity

Untuk melihat dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan 

dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya 

dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang pada 

akhirnya akan terlihat ”kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang 

disalurkan.

3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) dengan menggunakan pengukuran seperti dari 

segi likuiditas, solvabilitas, dan ukuran lainnya.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik 

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

Jaminan juga perlu diteliti keabsahannya.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik 

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

prospek usaha dari sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang 

ia jalankan.



Kemudian penilaian kredit 7P adalah sebagai berikut :

1. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari 

maupun masa lalunya, juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan 

nasabah dalam menghadapi semua masalah.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk 

jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat 

bermacam-macam.

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan 

atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

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

banyak penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga apabila salah 

satu sektornya merugi maka akan ditutupi oleh sektor lainnya.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 

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

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperoleh.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 

perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan 

asuransi.



2.4.6 Aspek-Aspek Dalam Penilaian Kredit

Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi 

kelayakan usaha. Penilaian dengan metode ini biasanya digunakan untuk proyek-

proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang 

dinilai antara lain :

1. Aspek yuridis atau hukum

Menilai masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan

yang mengajukan kredit. 

2. Aspek pemasaran

Menilai permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan masa 

yang akan datang prospeknya bagaimana.

3. Aspek Keuangan 

Menilai sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan 

bagaimana menggunakan dana tersebut. Disamping itu sebaiknya dibuatkan 

cash flow daripada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria 

kelayakan investasi yang mencakup antara lain :

 Rasio-rasio keuangan

 Payback periode

 Net Present Value (NPV)

 Profitability Indeks (PI)

 Internal Rate Of Return (IRR)

 Dan Break Even Point (BEP)

4. Aspek Teknis/operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi. Seperti 

kapasitas mesin yang digunakan , masalah lokasi, lay out ruangan dan mesin-

mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek manajemen

Menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimliki 

serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. 

6. Aspek Sosial Ekonomi



Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum 

seperti; meningkatkan ekspor barang, mengurangi penggangguran, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, 

membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika 

proyek atau usaha tersebut dijalankan.

2.4.7 Efektivitas Pemberian Kredit

Pemberian kredit ini dikatakan efektif apabila kredit diberikan sesuai 

prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan dan pemanfaatan kredit digunakan 

sesuai dengan tujuan semula analisis laporan keuangan yang merupakan 

instrumen paling penting yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan pemberian kredit, khususnya kredit modal kerja yang sangat 

membutuhkan laporan keuangan untuk menilai hasil kinerja calon debiturnya. 

Dari hasil analisis ratio keuangan, bank dapat mengetahui likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas dan stabilitas usaha perusahaan pemohon kredit (debitur). Kemudian 

bank dapat mengukur kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar hutang-

hutang dan beban bunga, selain itu juga dapat diketahui apakah yang akan 

diberikan itu cukup mendapat jaminan dari perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberian kredit dapat dilakukan dengan 

cara membuat prediksi perbandingan dan evaluasi akan sumber dan penggunaan 

baik dalam jumlah maupun waktu serta hitungannya dengan resiko ketidakpastian 

di masa yang akan datang. Dan hasil analisis laporan keuangan merupakan 

informasi yang diperlukan oleh pihak bank dalam menilai permohonan kredit 

yang diajukkan kepadanya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan peranan analisis laporan keuangan 

dalam menunjang efektivitas pemberian kredit modal kerja adalah penerapan 

analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak bank. Jika penerapannya 

memadai maka pengendalian kredit yang dilakukannya pun akan baik. Hal ini 



pasti akan menunjang efektivitas pemberian kredit. Selain sesuai dengan apa yang 

dikehendaki di pihak bank, pemberian kredit ini juga harus menguntungkan para 

debitur. Dan tidak kalah pentingnya lagi, pembayaran kredit oleh debitur harus 

dilakukan secara lancar. Apabila hal-hal tersebut belum dapat dipenuhi, maka 

pihak bank perlu melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan 

efektivitas pemberian kredit.

2.5 Kolektibilitas

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”

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

Kinerja Debitor (Performance)

 Laba tinggi dan stabil

 Permodalan kuat

 Likuiditas dan modal kerja kuat

 Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitor mampu membayar pokok 

dan bunga tanpa sumber dana tambahan

Kemampuan membayar

 Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tak ada 

tunggakan serta sesuai syarat kredit.



 Hubungan debitor dengan bank baik, debitor selalu memberikan informasi  

keuangan teratur dan akurat.

 Ada laporan keuangan terkini dan hasil analisis bank atas 

laporan/informasi keuangan dari debitor

 Tak ada pelanggaran perjanjian kredit

 Dokumentasi kredit lengkap

 Penggunaan dana sesuai dengan permohonan

 Perpanjangan kredit sesuai dengan analisis kebutuhan debitor

 Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh 

bank dan debitur.

 Sumber pembayaran sesuai dengan jenis pinjaman

b. Dalam perhatian khusus

Kinerja Debitor (Performance)

 Laba cukup baik tetapi berpotensi turun

 Permodalan cukup dan mampu tambah modal bila perlu

 Likuiditas dan modal kerja umumnya baik

 Analisis arus kas mampu membayar pokok dan bunga tetapi ada indikasi 

masalah, bila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran.

Kemampuan membayar

 Tunggakan pokok/bunga sampai 90 hari

 Jarang mengalami cerukan

 Hubungan debitur dengan bank cukup baik, debitur selalu memberikan 

informasi keuangan teratur dan masih akurat

 Dokumentasi kredit lengkap

 Pelanggaran kredit yang tidak prinsipil

 Penggunaan dana kurang sesuai permohonan, namun jumlahnya tak 

material.

 Jumlah dan fasilitas diberikan > kebutuhan,namun jumlahnya tak material

 Perpanjangan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan



 Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan 

debitor

 Sumber pembayaran kurang sesuai struktur/jenis pinjaman 

c. Kurang lancar

Kinerja Debitor (Performance)

 Laba rendah

 Rasio utang terhadap modal cukup tinggi 

 Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas

 Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitor hanya mampu membayar 

bunga dan sebagian pokok

Kemampuan membayar

 Tunggakan pokok/bunga diatas 90 hari sampai dengan 120 hari

 Cerukan berulang kali khususnya untuk menutupi rugi operasional dan 

arus kas.

 Hubungan debitur dan bank memburuk, dan informasi keuangan tidak 

dapat dipercaya atau tidak ada hasil analisis bank atas laporan/informasi 

keuangan dari debitor.

 Dokumentasi kredit kurang lengkap

 Pelanggaran syarat pokok kredit yang cukup prinsipil

 Penggunaan dana kurang sesuai permohonan, jumlah cukup material.

 Jumlah dan fasilitas>kebutuhan, jumlah cukup material.

 Perpanjangan tak sesuai analisis kebutuhan (sembunyikan kesulitan 

keuangan).

 Sumber pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan.

 Sumber pembayaran kurang sesuai struktur/jenis pinjaman secara cukup 

material.

d. Diragukan

Kinerja Debitor (Performance)

 Laba sangat kecil/negatif.

 Rugi operasional dibiayai penjualan asset.



 Rasio utang terhadap modal tinggi.

 Likuiditas sangat rendah.

 Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan untuk membayar pokok 

dan bunga.

 Tambahan pinjaman untuk membayar kewajiban jatuh tempo.

Kemampuan membayar

 Tunggakan pokok /bunga diatas 120 sampai dengan 180 hari.

 Cerukan permanen khususnya untuk menutupi rugi dan kekurangan 

arus kas.

 Hubungan debitor dengan bank semakin memburuk dan informasi 

keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

 Dokumentasi kredit tidak lengkap.

 Pelanggaran prinsipil terhadap syarat pokok perjanjian.

 Penggunaan dana kurang sesuai (jumlah material).

 Jumlah dan fasilitas > kebutuhan, jumlahnya material.

 Perpanjangan tak sesuai analisis kebutuhan (sembunyikan kesulitan 

keuangan ), penyimpangan cukup material.

 Sumber pembayaran tak diketahui dan sumber disepakati tak mungkin

 Sumber pembayaran kurang sesuai struktur/jenis pinjaman secara 

material.

e. Macet 

Kinerja Debitor (Performance)

 Rugi besar.

 Tak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan usaha tidak dapat 

dipertahankan.

 Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

 Kesulitan likuiditas.

 Analisis arus kas tak mampu tutupi biaya produksi.

 Tambahan pinjaman untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo secara 

material.



Kemampuan  membayar

 Tunggakan pokok/bunga lebih dari 180 hari.

 Hubungan debitor dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tak 

tersedia atau tak dapat dipercaya.

 Tak ada dokumentsi kredit.

 Pelanggaran Sangat prinsipil terhadap syarat pokok perjanjian.

 Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan .

 Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan 

jumlah sangat material.

 Perpanjangan kredit tanpa analisis kebutuhan debitor.

 Tak ada sumber pembayaran yang mungkin

 Sumber pembayaran tak sesuai struktur/ jenis pinjaman.

Dari Definisi diatas dapat kita simpulkan 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.

Kolektibilitas kredit itu tidak hanya dilihat dari kemampuan membayar 

angsuran dengan tepat waktu, tetapi juga dilihat dari kemungkinan 

diterimanya kembali dana yang ditanamkan kepada debitur. Karena jika hanya 

dilihat dari ketepatan waktu bayar, bank tidak akan mendapatkan gambaran 

yang objektif dari keadaan debitur, apakah uang pembayaran angsuran 

tersebut berasal dari hasil usaha atau bisa saja uang tersebut berasal dari uang 

hasil penjualan aktiva perusahaan, atau mungkin dengan meminjam lagi pada 

pihak lain, atau biasa disebut “gali lubang tutup lubang”. 

2.6 Hubungan Penilaian Kinerja Keuangan dengan Tingkat Kolektibilitas

Penilaian kinerja keuangan tentu saja mempunyai hubungan dengan 

tingkat kolektibilitas. Untuk melihat kualitas kredit suatu perusahaan (kondisi 

keuangan debitur dan kemampuan bayar debitur) bank bisa menggunakan 

penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis laporan keuangan 



berupa rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini bisa menggambarkan 

keadaan perusahaan, dengan rasio ini bank bisa menetapkan tingkat kolektibilitas 

kredit suatu perusahaan  (lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, 

diragukan, macet).

Untuk penggolongan kualitas kredit berdasarkan kondisi keuangan 

debitur:

 Perolehan Laba, bank bisa melihat keadaan tersebut dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan (Rasio Profitabilitas) selama beberapa tahun. Kemudian 

bank bisa menentukan tingkat kolektibilitasnya (lancar, dalam pengawasan 

khusus, kurang lancar, diragukan, macet).

 Permodalan, bank bisa melihat keadaan tersebut dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan (Rasio Solvabilitas) selama beberapa tahun. Kemudian bank 

bisa menentukan tingkat kolektibilitasnya (lancar, dalam pengawasan khusus, 

kurang lancar, diragukan, macet).

 Likuiditas dan modal kerja, bank bisa melihat keadaan tersebut dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan (Rasio Solvabilitas, Aktivitas, likuiditas) 

selama beberapa tahun. Kemudian bank bisa menentukan tingkat 

kolektibilitasnya (lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, 

macet).

 Analisis Arus Kas, bank bisa melihat keadaan tersebut dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan (Rasio Likuiditas, Coverage) selama beberapa tahun. 

Kemudian bank bisa menentukan tingkat kolektibilitasnya (lancar, dalam 

pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, macet).

Dengan melakukan penilaian kinerja keuangan yang dilakukan dengan 

cara analisis laporan keuangan, bank dapat mengukur kemampuan perusahaan 

tersebut untuk membayar hutang-hutang dan beban bunga, selain itu juga dapat 

diketahui apakah yang akan diberikan itu cukup mendapat jaminan dari 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi 

penilaian kinerja keuangan sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat 

kolektibilitas kredit.


