
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Bank 

Menurut Kasmir (2003;11) bank secara sederhana diartikan sebagai: 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada 

masyarakat serta memberi jasa-jasa lainnya.” 

 

Sedangkan pengertian bank menurut Stuart (2002;2), yang dikutip oleh 

Hasibuan adalah: 

“Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the 

money they accept as a gamble to the other, eventhough they should 

supply the new money.” 

 

Maka dari beberapa definisi bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan 

(financial asset) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya 

mencari keuntungan saja. 

  

2.1.1 Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan Indonesia 

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan sebagai berikut: 

• Asas 

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

• Fungsi 

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Pengertian menghimpun dana dari masyarakat adalah 

mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari 

masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. 



 

 

Penerimaan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara 

memasang strategi-strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. 

Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana 

yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat 

dalam bentuk pinjaman (kredit), bagi bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

kegiatan penyaluran dana dikenal dalam perbankan dengan istilah lending. 

• Tujuan 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Bank  

Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999 

tentang Bank Indonesia, maka pada dasarnya jenis dan usaha bank di Indonesia 

terdiri dari: 

a. Bank Sentral 

Dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa 

Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia, suatu lembaga 

negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau 

pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU 

ini (pasal 4). 

Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 1999 

pasal 7 adalah: 

“Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap 

barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta 

kestabilan terhadap mata uang negara lain.” 

 

Dalam rangka mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas-

tugas sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 8 UU No. 23 tahun 1999 

adalah sebagai berikut: 



 

 

• “Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 

• Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 

• Mengatur dan mengawasi bank.” 

 

b. Bank Umum 

Pengertian Bank Umum menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang 

perbankan adalah: 

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.” 

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan 

seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasional 

dapat dilakukan seluruh wilayah. Bank Umum sering disebut Bank Komersil 

(Commercial Bank). 

Adapun kegiatan-kegiatan Bank Umum, yaitu: 

• Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito. 

• Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit investasi, 

kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. 

• Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services). 

Bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa: 

• Perseroan Terbatas 

• Koperasi 

• Perseroan Daerah 

Pendirian Bank Umum dapat dilakukan oleh: 

• Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia  

• Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan Warga 

Negara Asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan 

 



 

 

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 

Mei 1999 tentang Bank Umum dikatakan bahwa modal disetor untuk 

mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar tiga triliun rupiah, 

di mana bagi bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, 

simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam UU tentang 

pengkoperasian, sedangkan modal yang berasal dari Warga Negara Asing 

dan/atau badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal 

disetor bank. 

c. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pengertian BPR menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu: 

“BPR adalah bank yang kegiatannya menerima simpanan hanya dalam 
bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau dalam bentuk lainnya 
yang dapat dipersamakan dengan itu. Larangan bagi BPR adalah 
menerima rekening giro serta melaksanakan kliring. Begitu juga 
dengan jangkauan wilayah operasinya yang sangat terbatas di daerah 
kecamatan-kecamatan dan pedesaan saja.” 

 

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak 

hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan tetapi juga mencakup pemberian 

jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah 

perkotaan. 

Beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR antara lain: 

• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

• Memberikan kredit  

• Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah 

• Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain 

 

 



 

 

Pendirian BPR dapat dilakukan oleh: 

• Warga Negara Indonesia (WNI) 

• Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI 

• Pemerintah Daerah 

• Dua pihak atau lebih, dapat dimiliki bersama diantara ketiganya 

 

2.2 Pengertian Informasi Laporan Keuangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;432): 

“Informasi merupakan penerangan atau pemberitahuan sesuatu, 

keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di bagian-bagian 

amanat itu.” 

Dalam proses pengambilan keputusan, manajemen memerlukan informasi 

yang memiliki sifat-sifat: 

• Akurat 

• Dapat dipercaya 

• Lengkap 

• Tepat waktu 

• Relevan 

• Singkat padat 

• Terus terang 

Proses pengambilan keputusan didasarkan pada informasi. Agar mampu 

mengambil keputusan yang tepat maka perlu mencari dan mengumpulkan 

berbagai bahan informasi sehingga dalam proses pengambilan keputusannya dapat 

menghasilkan yang terbaik, salah satunya melalui laporan keuangan. Laporan 

keuangan tersebut dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada suatu waktu atau periode tertentu. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting 

untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. 



 

 

Menurut Kasmir (2003; 239-240) pengertian laporan keuangan adalah: 

“Menunjukkan kondisi keuangan secara keseluruhan termuat informasi 
mengenai jumlah kekayaan (assets) dan jenis-jenis kekayaan yang 
dimiliki, kemudian yang tergambar kewajiban jangka pendek maupun 
jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya. Laporan 
keuangan memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh 
dalam suatu perusahaan tertentu dan biaya-biaya atau beban yang 
dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Laporan keuangan juga 
memberikan gambaran tentang arus kas.” 
 

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;1-2) 

menyatakan bahwa: 

“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. Disamping itu juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 
informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 
pengaruh perubahan harga.” 
 

Kerangka dasar ini berlaku untuk laporan keuangan untuk semua jenis 

perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Laporan 

keuangan dapat lebih dipercaya jika sudah diaudit oleh Akuntan Publik sehingga 

dapat mempermudah proses penganalisasian karena telah disusun sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.  

 

2.2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. 

Adapun menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;5-8) terdapat 

empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: 

 

 

 

 



 

 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna 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 hanya atas dasar 

pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh 

pengguna tertentu. 

b. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa 

depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. 

c. Keandalan 

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

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika 

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  

d. Dapat diperbandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna 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 tersebut, antar periode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 

 

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Suatu perusahaan, baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode 

tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini 

bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada 

pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan 

tersebut. 

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis 

aktiva yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis 

kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal pada 

waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatannya. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam periode tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu perusahaan. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode 

dari hasil laporan keuangan yang disajikan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;3) tujuan laporan 

keuangan adalah: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.” 

 



 

 

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi non keuangan. 

 

2.2.4 Pengguna Laporan Keuangan 

Dalam praktiknya, pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk 

memenuhi kepentingan berbagai pihak, disamping pihak manajemen dan pemilik 

perusahaan itu sendiri. Menurut Kasmir (2003;241) pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan terhadap laporan keuangan adalah: 

a. “Pemegang saham. 
b. Pemerintah. 
c. Manajemen. 
d. Karyawan. 
e. Masyarakat luas.” 
 

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;2-3) pengguna 

laporan keuangan terdiri dari: 

a. Investor 

Penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

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

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

b. Karyawan  

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, 

dan kesempatan kerja. 



 

 

c. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu  yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

e. Pelanggan  

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka yang membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kewajiban pajak, dan sebagai 

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

 

 



 

 

2.2.5 Isi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bagi perusahaan yang telah lama berdiri, disajikan 

secara komparatif dengan tahun sebelumnya. Penyajian laporan secara komparatif 

memberikan gambaran perusahaan saat ini dan perkembangannya. 

Menurut Darsono dan Ashari (2004;18-24) laporan keuangan terdiri atas: 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Adalah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu 

seperti yang tertera dalam neraca. Biasanya neraca dibuat per 31 Desember. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, komponen neraca adalah: 

a. Aktiva (Assets) 

Merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan 

diharapkan akan diperoleh perusahaan, terdiri atas: 

• Aktiva lancar 

Dalam aktiva lancar, aktiva dikelompokkan berdasarkan ukuran yang 

paling likuid (lancar). Aktiva lancar disini adalah aktiva yang paling 

mudah dan cepat untuk dijadikan uang atau kas. 

• Aktiva tetap 

Aktiva tetap adalah investasi pada tanah, bangunan, kendaraan, dan 

peralatan yang lain yang dilakukan oleh perusahaan. Aktiva tetap 

disusun berdasarkan ukuran yang paling tidak likuid. 

• Aktiva lain-lain 

Aktiva lain-lain adalah investasi atau kekayaan lain yang dimiliki oleh 

perusahaan. Isi dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau investasi 

yang tidak bisa dikelompokkan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. 

b. Kewajiban (Liability) dan Ekuitas (Equity) 

Kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa 

masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari 

sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi, terdiri atas: 

 

 



 

 

• Kewajiban jangka pendek 

Yaitu kewajiban kepada kreditur yang akan dibayarkan dalam jangka 

waktu satu tahun ke depan. 

• Kewajiban jangka panjang 

Yaitu kewajiban yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 

satu periode akuntansi atau satu tahun. 

Ekuitas adalah hak pemilik atas perusahaan setelah dikurangi semua 

kewajiban. Hak pemilik akan dibayarkan hanya melalui dividen kas atau 

dividen likuidasi akhir. Komponen ekuitas pemilik ini meliputi modal 

saham baik biasa maupun preferen, cadangan, laba ditahan, dan laba tahun 

berjalan. 

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi (atau untuk lembaga non profit disebut Laporan Sisa Hasil 

Usaha) merupakan akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan 

biaya selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. 

Komponen laporan keuangan adalah: 

a. Pendapatan atau penjualan (dari usaha utama) 

Hasil penjualan produk atau jasa utama yang dihasilkan perusahaan 

kepada pelanggan. 

b. Harga Pokok Penjualan (HPP) 

Biaya produksi sesungguhnya dari produk atau jasa yang dijual pada 

periode tersebut. 

c. Biaya Pemasaran 

Biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk dan jasa yang 

dihasilkan pada periode tersebut, misalnya biaya iklan, biaya gaji 

salesman, dan biaya promosi. 

d. Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi dan umum 

perusahaan, misalnya biaya gaji Direksi, biaya penyusutan, biaya 

perlengkapan kantor, dan biaya telepon. 

 



 

 

e. Pendapatan Luar Usaha (non operasional) 

Pendapatan yang diperoleh bukan dari bisnis utama perusahaan, misalnya 

keuntungan penjualan aktiva tetap, bunga bank bagi perusahaan non bank, 

dan lain-lain. 

f. Biaya Luar Usaha (non operasional) 

Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang bukan dari bisnis utama, 

misalnya biaya bunga bank dan biaya sumbangan. 

3. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) 

Laporan ini menggambarkan perputaran uang selama periode tertentu, 

misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas: 

a. Kas dari atau untuk kegiatan operasional 

Kas yang diperoleh dari penjualan, penerimaan piutang dan untuk 

pembayaran hutang usaha, pembelian barang, dan biaya lain-lain. 

Aktivitas operasi adalah aktivitas pendapatan utama perusahaan dan 

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas 

pendanaan. 

b. Kas dari atau untuk investasi 

Kas dari penjualan aktiva tetap dan untuk pembelian aktiva tetap atau 

investasi pada saham maupun obligasi. Aktivitas investasi adalah 

perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang 

tidak termasuk setara kas. 

c. Kas dari atau untuk kegiatan pendanaan 

Kas berasal dari setoran modal, hutang jangka panjang, laba ditahan yang 

dikonversi ke dalam modal dan untuk pengembalian modal, membayar 

dividen, membayar pokok hutang bank. Aktivitas pendanaan (financing) 

adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta 

komposisi modal dan pinjaman perusahaan. 

4. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change of Equity) 

Laporan ini menjelaskan perubahan modal, laba ditahan, agio atau disagio, 

serta menggambarkan saldo dan perubahan hak si pemilik yang melekat pada 

perusahaan. 



 

 

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen 

utama laporan keuangan yang menunjukkan: 

a. Laba atau rugi bersih periode bersangkutan. 

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

jumlahnya yang berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan yang 

terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Prinsip Standar 

Akuntansi Keuangan terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahannya. 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis saham modal, 

agio, saham dan cadangan pada awal dan akhir periode yang 

mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. 

 

2.2.6 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

• Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan kejadian yang telah 

lewat. Karena itu laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya 

sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

• Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

• Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan. 

• Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material 

terhadap kelayakan laporan keuangan. 



 

 

• Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 

Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti 

mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang 

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

• Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa 

atau transaksi daripada bentuk hukumnya atau formalitasnya. 

• Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakai laporan dianggap memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari 

informasi yang dilaporkan. 

• Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat 

kesuksesan antar perusahaan. 

• Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan. 

 

2.3 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Skousen, dkk (2005;775), yang diterjemahkan oleh Parulian 

dan Maulana  menyatakan bahwa: 

“Analisis laporan keuangan adalah mempelajari hubungan antara angka-

angka dalam laporan keuangan dan tren dari angka-angka tersebut dari 

waktu ke waktu.” 

Sedangkan menurut Harahap (2006;190) pengertian analisis laporan 

keuangan adalah: 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 
lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 
mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data 
kuantitatif maupun data yang non kuantitatif dengan tujuan untuk 
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam 
proses menghasilkan keputusan yang tepat.” 
 

Informasi-informasi yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini 

menambah visi dari sisi lain, memperdalam informasi dari data yang ada yang 



 

 

terdapat dalam suatu laporan keuangan konvensional, sehingga lebih bermanfaat 

bagi para pengambil keputusan. 

 

2.3.1 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Adapun tujuan analisis laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

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

terdapat dalam laporan keuangan biasa. 

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

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit). 

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

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

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-

model dan teori-teori yang terdapat dari lapangan seperti untuk prediksi dan 

peningkatan (rating). 

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

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

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal. 

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

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

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

akan datang. 

Dengan melakukannya analisis laporan keuangan maka informasi mentah 

yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. 



 

 

Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi 

dan prestasi keuangan perusahaan. 

 

2.3.2 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis yang digunakan untuk menentukan dan 

mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat 

diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila 

diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk suatu perusahaan 

tertentu. 

Ada dua metode analisa yang digunakan dalam analisis laporan keuangan, 

yaitu: 

1. Analisa horizontal 

Adalah analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk 

beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 

perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa 

dinamis. 

2. Analisa vertikal 

Adalah apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode 

atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu 

dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan 

diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa 

vertikal ini disebut juga sebagai metode analisa yang statis karena kesimpulan 

yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui 

perkembangannya. 

Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

a. Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah teknik analisa dengan 

memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. 

b. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu teknik 



 

 

analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah 

menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

c. Laporan dengan prosentase per komponen (common size statement), adalah 

suatu teknik analisa 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. 

d. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu metode analisa 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tetentu. 

e. Analisa sumber dan penggunaan kas (cash flow statement), adalah suatu 

analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu. 

f. Analisa break-even, adalah analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang 

harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita 

kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. 

g. Analisa ratio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari 

pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

Jenis-jenis rasio yang sering digunakan dalam bisnis adalah: 

1. Rasio Likuiditas 

Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban 

jangka pendeknya bila jatuh tempo. 

a. Current ratio 

 

Current ratio = aktiva lancar : hutang lancar 

 

Menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban 

lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, 

semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. 



 

 

b. Quick ratio 

 

  Quick ratio = (aktiva lancar - persediaan) : hutang lancar 

 

Menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu 

menutupi hutang lancar. Rasio ini disebut juga acid test ratio. 

2. Rasio Solvabilitas 

Mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan 

jangka pendeknya. 

a. Debt to asset ratio 

 

Debt to asset ratio = total debt : total assets 

 

Menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan dalam melakukan 

pembiayaan sendiri untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 

 

b. Debt to equity ratio 

 

Debt to equity ratio = total debt : equity 

 

Menunjukkan keamanan dana yang ditempatkan kreditur dalam 

perusahaan tersebut. 

3. Rasio Rentabilitas 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang dihubungkan 

dengan penjualan, aktiva dan modal sendiri. 

a. Gross profit margin  

 

Gross profit margin = laba kotor : penjualan bersih 

 

Menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

kotor dari setiap penjualan. 



 

 

b. Net profit margin 

 

Net profit margin = laba bersih : penjualan besih  

 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola bisnisnya. 

c. Return On Equity (ROE) 

 

ROE = laba bersih : modal sendiri 

 

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

bagi pemilik perusahaan (pemegang saham). 

d. Return On Assets (ROA) 

 

ROA = laba bersih : aktiva 

 

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

atas seluruh aktiva atau investasi yang dilakukan. 

4. Rasio Aktivitas 

Digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam mengelola 

bisnisnya. 

a. Day Of Receivable (DOR) 

 

DOR = (piutang dagang : penjualan) x periode 

 

Menunjukkan lamanya yang diperlukan untuk penagihan piutang.  

b. Day Of Inventory (DOI) 

 

DOI = (persediaan : Harga Pokok Penjualan) x periode 

 

Menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses barang 

persediaan menjadi barang siap jual. 



 

 

c. Day Of Payable (DOP) 

 

      DOP = (piutang dagang : Harga Pokok Penjualan) x periode 

 

Menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan rata-rata pembayaran 

kembali hutang dagang kepada pemasok dalam satu periode. 

5. Rasio Coverage 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur baik bunga maupun pokok pinjaman. 

a. Interest Coverage Ratio (ICR) 

 

ICR = EBIT : biaya bunga 

 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga 

pinjamannya. 

b. Debt Service Ratio (DSR) 

 

DSR = (EAT + penyusutan) : pokok pinjaman 

 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar angsuran pokok 

pinjamannya. 

  

2.3.3 Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2006;203-204) kelemahan analisis laporan keuangan 

adalah: 

• Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, oleh karenanya 

kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisa 

itu tidak salah. 

• Obyek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai 

suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan 

keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, 



 

 

situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan 

budaya masyarakat. 

• Obyek analisa adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan 

kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi masa depan. 

• Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain maka perlu dilihat 

beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka, 

misalnya: 

 Prinsip akuntansi 

 Size perusahaan  

 Jenis industri 

 Periode laporan 

 Laporan individual atau laporan konsolidasi 

• Laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu 

mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena 

masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

 

2.4 Pengertian Kredit 

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata credare yang artinya 

kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka 

berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit 

artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan 

pasti kembali. 

Menurut Thomas (2000;6), yang dikutip oleh Hadiwidjaja dan 

Wirasasmita menyatakan bahwa: 

“Credit is a based on confidence in the debtor ability to make a money 

payment a some future time.” 

Menurut Batubara (2000;6), yang dikutip oleh Hadiwidjaja dan 

Wirasasmita menyatakan bahwa pengertian kredit adalah: 

“Suatu pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi pada suatu 

waktu di hari yang akan datang.” 

 



 

 

Sedangkan menurut Hasibuan (2002;87) menyatakan bahwa: 

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama 

bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.” 

 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai 

berikut: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 
 

Dari beberapa definisi di atas dapat dijelaskan bahwa kredit merupakan 

segala jenis kegiatan untuk memperoleh pinjaman yang pembayarannya dilakukan 

dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati kedua belah pihak. 

Kredit yang diberikan untuk lembaga keuangan didasarkan atas 

kepercayaan, hal ini berarti bahwa lembaga keuangan tersebut akan memberikan 

kredit apabila yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui. 

Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga keuangan tidak akan meneruskan 

simpanan masyarakat yang diterimanya. 

 

2.4.1 Fungsi dan Tujuan Kredit 

Fungsi pokok dari kredit, pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa 

pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka 

mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, dan jasa-jasa bahkan 

konsumsi, yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. 

Menurut Hasibuan (2002;88) fungsi kredit antara lain: 

 “Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan 
perekonomian. 

 Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 
 Meningkatkan hubungan internasional. 
 Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 

 



 

 

 Meningkatkan daya guna (utility) barang. 
 Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 
 Memperbesar modal kerja perusahaan. 
 Meningkatkan income per kapita masyarakat. 
 Mengubah cara berfikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.” 

 
 Fungsi kredit dijalankan , untuk berbagai kegunaan: 

 Kredit dapat memajukan arus alat tukar barang dan jasa. 

 Kredit dapat dijadikan alat sebagai pengendali harga. 

 Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. 

 Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran dan meningkatkan faedah-faedah 

atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. 

Adapun tujuan penyaluran kredit menurut Hasibuan (2002;88), antara lain 

adalah untuk: 

 ”Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit. 
 Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. 
 Melaksanakan kegiatan operasional bank. 
 Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 
 Memperlancar lalu lintas pembayaran. 
 Menambah modal kerja perusahaan. 
 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.” 

 
 Dalam membahas tujuan kredit kita tidak dapat melepaskan diri dari 

falsafah yang dialami oleh suatu negara. Tujuan kredit pada dasarnya adalah 

untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan 

pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya. Keuntungan disini merupakan tujuan dari bentuk bunga yang diterima. 

 
2.4.2 Jenis-jenis Kredit 

Pemberian fasilitas kredit adalah bank kepada masyarakat dikelompokkan 

ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini 

ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis 

usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. 

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat 

dari berbagai segi, diantaranya: 

 



 

 

1. Dilihat dari segi kegunaan 

a. Kredit investasi 

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha 

atau membangun proyek baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu 

periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah 

untuk kegiatan utama suatu perusahaan. 

b. Kredit modal kerja 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan 

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal 

kerja adalah kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang 

sudah ada. 

2. Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. 

Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Artinya kredit 

ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu yang 

terbaik berupa barang maupun jasa. 

b. Kredit konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara 

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan 

usaha. 

c. Kredit perdagangan  

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan 

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan 

yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. 

 



 

 

3. Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek  

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki 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. Kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank 

mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 

tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi 

jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur 

dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 

4. Dilihat dari segi jaminan 

a. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya 

setiap kredit yang dkeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang 

diberikan si calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, sarta 

loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang 

bersangkutan. 

5. Dilihat dari segi sektor usaha 

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan 

atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek 

maupun jangka panjang. 



 

 

b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang 

relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang 

seperti kambing atau sapi. 

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik 

untuk industri kecil, menengah atau besar. 

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang 

dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, 

minyak, atau timah. 

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun 

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para 

mahasiswa yang sedang belajar. 

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, 

dokter atau pengacara. 

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau 

pembelian perumahan. 

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya. 

 

2.4.3 Unsur-unsur Kredit 

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam 

mengandung beberapa arti, akan tetapi pada dasarnya mengandung kesamaan bila 

kita lihat kredit itu dari unsurnya, yaitu: 

a. Adanya kreditur 

Merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan 

bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. 

b. Adanya debitur 

Merupakan orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam 

uang, barang atau jasa. 

c. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur 

 

 

 



 

 

Menurut Kasmir (2003;75) bahwa: 

“Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit 

yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar 

diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.” 

 

Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dicairkan, sudah 

dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. 

Penelitian dan penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengetahui kemauan 

dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. 

d. Adanya kesepakatan  

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan 

penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua 

belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 

e. Adanya perbedaan waktu  

Yaitu perbedaan waktu saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur 

dengan saat pembayaran kembali oleh debitur. 

f. Adanya resiko 

Sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu karena terbayang jelas 

ketidakpastian (uncertainty) untuk masa yang akan datang. 

Resiko dialami kemungkinan besar dikarenakan perbedaan nilai kejatuhan 

debitur sehingga tidak dapat membayar tepat pada waktunya, lari, meninggal, 

atau perbedaan nilai uang karena inflasi. 

 

2.4.4 Prosedur Pemberian Kredit  

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-

tahapan penilaian yang disebut prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur 

pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau 

ditolak. 

Menurut Hasibuan (2002;91) prosedur yang harus dipenuhi dalam 

penyaluran kredit, antara lain: 



 

 

 “Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang 
diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit. 

 Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan. 
 Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan 

kredit tersebut. 
 Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau Legal 

Lending Limit (L3)-nya. 
 Jika L3 disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh 

kedua belah pihak.” 
 

Sedangkan menurut Kasmir (2003;96-102) prosedur pemberian kredit, 

yaitu: 

1. ”Pengajuan proposal, salah satu berkas yang dipersyaratkan adalah laporan 
keuangan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman. 
3. Penilaian kelayakan kredit. 
4. Wawancara pertama. 
5. Peninjauan ke lokasi. 
6. Wawancara kedua. 
7. Keputusan kredit. 
8. Penandatanganan akad kredit. 
9. Realisasi kredit.” 
  
 Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara 

umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang 

menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank 

tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan 

masing-masing bank. 

 

2.4.5 Prinsip-prinsip Pemberian kredit 

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin 

terlebih dahulu 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 prinsip 

untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. 

 

 

 



 

 

Prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan, yaitu: 

a. Asas 5C 

1. Character 

Watak calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk 

menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara 

mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain 

tentang perilaku, kejujuran pergaulan, dan ketaatannya memenuhi 

pembayaran transaksi. 

2. Capacity 

Kemampuan calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin 

perusahaan dengan baik dan benar. Jika ia mampu memimpin perusahaan, 

ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan 

perusahaannya tetap berdiri. 

3. Capital 

Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur 

modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil 

analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau 

tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan yang 

bersangkutan. 

4. Condition of Economic 

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit 

khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang cerah maka 

permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan 

kreditnya akan ditolak. 

5. Collateral 

Agunan merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau 

ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank 

Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus 

mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet 



 

 

maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut 

(disita). 

b. Asas 7P   

1. Personality 

Kepribadian adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang 

mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar 

pertimbangan pemberian kredit. 

2. Party 

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, 

di mana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang 

berbeda dari bank. 

3. Purpose 

Merupakan tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk 

kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. 

4. Prospect 

Merupakan prospek perusahaan di masa datang, apakah akan 

menguntungkan (baik) atau merugikan (buruk). Analisis kredit ini harus 

mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar 

pengembalian kredit menjadi lancar. 

5. Payment 

Yaitu mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. 

Hal ini dapat diketahui jika analis kredit memperhitungkan kelancaran 

penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan 

kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan 

perjanjian. 

6. Profitability 

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan 

laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat 

dengan adanya pemberian kredit. 

 



 

 

7. Protection 

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. 

Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan 

asuransi. 

c. Asas 3R 

1. Return 

Adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur 

setelah memperoleh kredit. 

2. Repayment 

Adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu 

pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan. 

3. Risk Bearing Ability 

Adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur 

untuk menghadapi resiko yang ditentukan oleh besarnya modal dan 

strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. 

 Apabila Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ditetapkan secara 

baik dan benar maka kredit diharapkan lancar karena jika kredit macet akan tetap 

dapat ditarik dengan cara menjual agunan yang telah ada. 

 

2.4.6 Proses Analisis Kredit 

Analis kredit melakukan  pemeriksaan atas permohonan-permohonan 

kredit yang dapat dikategorikan sebagai: 

 Lengkap berkasnya 

 Terarah pemakaiannya 

 Diprakirakan akan bermanfaat 

 Resiko bank diprakirakan akan terjamin 

Adapun proses analisis kredit yang dapat dilakukan, yaitu: 

a. Penyampaian permohonan kredit oleh calon debitur kepada Bagian Kredit 

b. Berkas permohonan kredit diserahkan kepada analis untuk dilakukan analisis 

tentang permohonan kredit yang bersangkuatan 



 

 

c. Analis segera menghubungi calon debitur (pemohon kredit) untuk 

memperoleh informasi yang sewajarnya 

d. Bila berkas permohonan kreditnya tidak lengkap, analis mengembalikannya 

kepada Bagian Kredit 

e. Jika syaratnya terpenuhi dalam berkas permohonan kredit yang bersangkutan 

maka proses analisis berlanjut dengan: 

• Aspek manajemen merupakan pelengkap yang harus diketahui analis 

• Bidang marketing menuntut analis untuk dapat diketahui tentang 

kelancaran pemasaran produksi calon nasabah yang bersangkutan  

• Bidang keuangan, sebagai sasaran utama analis untuk mengetahui benar 

tentang kondisi keuangan calon debitur, serta kemungkinan di hari 

kemudian, bila kredit diberikan  

• Pengujian analis atas beberapa turn over yang dapat dilakukannya 

terhadap rencana usaha calon-calon peminjam (debitur) 

• Sebagai langkah terakhir daripada analisis kredit, adalah penyampaian 

laporan analisisnya kepada Kepala Bagian Kredit untuk kemudian 

diteruskan kepada yang berwenang mengambil keputusan kredit 

 

2.4.7 Kebijaksanaan Perkreditan 

Kebijaksanaan perkreditan harus diprogram dengan baik dan benar. 

Kebijaksanaan (policy) adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik lisan 

maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat management 

action akan dilakukan. 

Kemudian menurut Hasibuan (2002;92-93) kebijaksanaan perkreditan 

antara lain: 

1. Bankable, artinya kredit akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria: 

a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai 

jadwal dan jangka waktu kredit  

b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk 

pembiayaan, sebelum dicantumkan dalam proposal kreditnya 



 

 

2. Kebijaksanaan investasi, merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan 

dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam 

bentuk: 

a. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana 

dan prasarana bank 

b. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan 

kredit kepada masyarakat (debitur) 

3. Kebijaksanaan resiko, maksudnya dalam penyaluran kredit harus 

memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko 

macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya. 

4. Kebijaksanaan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada 

beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan 

jumlah peminjam yang banyak. 

5. Kebijaksanaan tingkat bunga, maksudnya dalam pemberian kredit harus 

memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan 

antarbank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit. 

Pimpinan bank dalam manajemen perkreditan dihadapkan pada tiga 

masalah pokok, yaitu: 

a. Manajemen likuiditas bank 

b. Pendapatan dan rentabilitas bank 

c. Pengendalian kredit bank 

Ketiga masalah di atas akan ikut menentukan tingkat kesehatan bank yang 

bersangkutan, apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. 

 

2.5 Pengertian Investasi 

Menurut arti katanya, Istilah investasi itu berasal dari kata “investment”, 

yang dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai “penanaman” baik dalam 

bidang ilmu, teknik, tenaga, peralatan, tanah, gedung, modal, dan sebagainya. 

Sedangkan secara khusus, diartikan sebagai penanaman modal, apakah 

dalam surat berharga, saham-saham, atau dalam modal kerja, atau dalam 

mendirikan suatu perusahaan. 



 

 

Menurut Tandelin (1991;3) pengertian investasi adalah: 

“Berbagai cara penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung, 

dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapat sejumlah 

keuntungan yang diharapkan dari hasil penanaman modal tersebut.” 

  

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;441): 

“Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan 

atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.” 

Investasi itu timbul atau dilaksanakan karena adanya keputusan 

manajemen yang telah bulat untuk melakukan penanaman modal, dengan 

menggunakan pertimbangan yang matang berdasarkan tujuan tertentu. 

 

2.5.1 Tujuan dan Resiko Investasi 

Tujuan investasi tercermin dalam suatu keputusan untuk investasi yang 

merupakan pengorbanan uang yang ada, yang dikonversikan dengan 

memperhitungkan segala resikonya. 

Adapun tujuan seseorang atau badan melakukan investasi, antara lain: 

• Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang 

• Mengurangi tekanan inflasi 

• Dorongan untuk menghemat pajak 

Seseorang atau badan dalam melakukan investasi cenderung untuk 

menghindar dari kemungkinan menanggung resiko, tetapi tidak ada seorang pun 

yang terbebas dari resiko. Resiko yang sering dihadapi bermacam-macam, antara 

lain meliputi: 

a. Resesi yang akan menyebabkan kelesuan di segala bidang usaha 

b. Menurunnya daya beli karena inflasi 

c. Naik turunnya tingkat bunga atau harga efek 

d. Naik turunnya nilai mata uang kita terhadap valuta asing 

e. Resiko karena perubahan kebijaksanaan pemerintah 



 

 

Untuk menghindari resiko-resiko tersebut, seseorang atau badan 

memerlukan kecakapan, pengalaman dan insting atau naluri untuk melakukan 

tindakan dengan cermat dan tepat. 

 

2.5.2 Pengertian dan Ketentuan Kredit Investasi 

Menurut Kasmir (2003;76) menyatakan bahwa: 

“Kredit investasi adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan 
perluasan usaha atau membangun proyek baru di mana masa 
pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya 
kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.” 
 

Kredit investasi merupakan pinjaman yang diberikan lembaga kredit atau 

bank, bahkan oleh koperasi, untuk membantu debitur dalam pembelanjaan jangka 

panjang. Kredit yang diberikan biasanya ditujukan untuk membelanjai perolehan 

barang-barang modal (capital goods) atau dalam segi accounting disebut aktiva 

tetap.  

Jumlah maksimum kredit investasi diberikan oleh kreditur kepada 

debiturnya, adalah sejumlah keperluan pembelanjaan dikurangi keikutsertaan 

debitur dalam memodali investasi tersebut. Jadi, tidak seluruh modal yang akan 

ditanam untuk jangka panjang itu dapat dipenuhi oleh pemberi kredit. 

Adapun ketentuan kredit investasi, yaitu; 

a. Jangka waktu kredit 

• Sekurang-kurangnya lima tahun untuk proyek-proyek yang berada di 

wilayah Indonesia Bagian Barat 

• Sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan, untuk: 

1. Semua proyek yang berada di wilayah Indonesia Bagian Timur 

2. Proyek pengembangan sektor perkebunan baik di wilayah Indonesia 

Bagian Barat maupun Indonesia Bagian Timur 

b. Suku bunga kredit dan persyaratan lainnya ditetapkan oleh masing-masing 

bank 

 



 

 

2.6 Pengaruh Informasi Laporan Keuangan Perusahaan dalam 

Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Investasi   

Ketersediaan informasi menjadi faktor yang sangat penting untuk menilai 

proses dan kualitas hasil keputusan yang diambil untuk manajemen. Makin sedikit 

dan makin tidak akurat informasi yang dipakai, makin besar resiko kesalahan 

terhadap keputusan yang dibuat. 

Dalam menganalisis suatu permohonan kredit investasi dari calon debitur, 

pihak bank menggunakan informasi yang salah satunya dilihat dari laporan 

keuangan perusahaan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pemberian 

kredit investasi agar berjalan dengan efektif sehingga tujuan dari kedua belah 

pihak dapat saling terpenuhi dengan baik. 

UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa 

laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban pengelolaan 

perusahaan oleh pengurus perusahaan (Direksi dan Komisaris). Sebagai alat 

pertanggungjawaban, laporan keuangan wajib disampaikan kepada pemilik. 

Namun dengan semakin besar keterlibatan pihak lain, maka laporan keuangan 

menjadi bagian penting informasi kepada pihak lain non pemilik, seperti kreditur, 

supplier, pemerintah, karyawan, dan sebagainya. 

Analisis terhadap laporan keuangan memegang pengaruh penting untuk 

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai 

oleh debitur. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu bentuk pertimbangan 

utama dalam pengambilan keputusan apakah kredit investasi layak atau tidak 

untuk diberikan. 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa si 

nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit investasi diberikan 

bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit, yang mencakup latar belakang 

nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-

faktor lainnya. Pengaruhnya memberikan keyakinan pada bank bahwa kredit 

investasi yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti 

kembali. 

 


