
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha di Purwakarta tidak terlepas dari peran 

pemerintah  yang memberikan kesempatan terutama pada para pelaku ekonomi 

untuk dapat mengembangkan diri seluas-luasnya. Untuk dapat memperluas 

usahanya, salah satu cara yang digunakan oleh para pelaku ekonomi adalah dengan 

jalan penambahan modal usaha. Kenyataan ini mengharuskan mereka untuk 

mencari dana tambahan guna melaksanakan kebijakan penambahan modal tersebut. 

Dana tersebut dapat diperoleh dengan meminjam kepada pihak lain, yang salah 

satunya adalah lembaga keuangan seperti bank.

Dengan memiliki 51 branch yang tersebar di seluruh Indonesia dan salah 

satunya berada di Kabupaten Purwakarta, PT. Bank Syariah Mandiri Tbk hadir 

untuk membantu para pelaku ekonomi di Purwakarta untuk dapat melakukan 

pengembangan usahanya. 

Akan tetapi hal yang sangat riskan dan masih sering terjadi adalah 

pembiayaan tersebut tidak dapat dikembalikan oleh mudharib sesuai dengan waktu 

yang telah disepakati atau bahkan mudharib tidak mampu mengembalikan 

kewajibannya dan hal ini akan menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi macet 

dan tentunya dapat menyebabkan tingkat profitabilitas bank menjadi menurun.

Berikut dua mudharib di Purwakarta yang mengajukan aplikasi pembiayaan 

pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Purwakarta. Pertama, PT. X 

mengajukan aplikasi pembiayaan dengan jumlah permohonan pembiayaan sebesar 

Rp. 3.000.000.000 untuk pengembangan usahanya, PT. X memenuhi seluruh 

persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang 

Purwakarta termasuk menyertakan data laporan keuangan 3 periode terakhir. 

Setelah dilakukan analisis terhadap laporan keuangan oleh Account Officer, maka 



kesimpulan yang didapat adalah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT. 

X diterima karena hasil perhitungan rasio-rasio dan aspek-aspek lainnya 

menunjukan keadaan perusahaan yang baik dan cukup stabil, sehingga PT. Bank 

Syariah Mandiri Tbk Cabang Purwakarta berkeyakinan bahwa PT. X mampu 

mengembalikan kewajibannya di masa datang kepada bank.

Kedua, PT. Y yang berkegiatan di Purwakarta mengajukan aplikasi 

pembiayaan dengan jumlah permohonan pembiayaan juga sebesar Rp. 

3.000.000.000 untuk perluasan usahanya. PT. Y juga mengisi seluruh persyaratan 

yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Purwakarta termasuk 

menyertakan data laporan keuangan 3 periode terakhir. Setelah dilakukan analisis 

terhadap laporan keuangan oleh Account Officer, maka kesimpulan yang didapat 

adalah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT. Y ditolak karena hasil 

perhitungan rasio-rasio dan aspek-aspek lainnya menunjukan keadaan perusahaan 

yang buruk dan tidak stabil, sehingga PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang 

Purwakarta berkeyakinan bahwa PT. Y tidak mampu mengembalikan kewajibannya 

di masa datang kepada bank, dan hal itu sangat riskan sekali terhadap profitabilitas 

bank  karena seandainya pembiayaan tersebut tetap diberikan maka akan 

menimbulkan pembiayaan macet.

Pembiayaan macet ini terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen 

bank syariah dalam  melakukan analisis pembiayaan yang tidak akurat, faktor 

pengawasan pembiayaan yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak 

memadai dan kompetensi sumber daya manusia yang masih lemah. Pembiayaan 

macet dalam jumlah yang besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank 

syariah tersebut, baik dilihat dari sudut pandang operasional bank maupun dampak 

psikologi yang terjadi. Dengan adanya pembiayaan macet, kegiatan bank akan 

terhambat karena keuntungan utama suatu bank syariah diperoleh dari kesepakatan 

kedua belah pihak mengenai margin dari pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, 

dampak psikologis yang mungkin akan terjadi adalah menurunya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.



Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memperkecil dan 

menghindari terjadinya pembiayaan macet ini dikemudian hari adalah sudah 

seharusnya pihak bank melakukan analisis terlebih dahulu secara tepat dan akurat 

terhadap pihak-pihak yang mengajukan permohonan pembiayaan dan terus 

mengevaluasi dalam rangka melakukan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan 

tersebut, serta mempertimbangkan aspek keuangan dan aspek non keuangan 

perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis 

tertarik untuk memilih judul:

“MANFAAT ANALISIS LAPORAN KEUANGAN MUDHARIB DALAM 

EFEKTIVITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN”. (Studi 

Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Purwakarta).

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat luasnya aspek yang mungkin dihubungkan dengan latar belakang 

masalah diatas, maka masalah yang akan diidentifikasi secara garis besarnya dapat 

diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah bank telah melaksanakan analisis rasio laporan keuangan mudharib

secara memadai.

2. Apakah pengambilan keputusan pembiayan telah dilaksanakan dengan 

efektif.

3. Bagaimana manfaat analisis laporan keuangan mudharib dalam pengambilan 

keputusan pembiayaan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitan

Penelitian ini diadakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam mengenai manfaat analisis laporan keuangan mudharib sebagai 



bahan pertimbangan dalam efektivitas pengambilan keputusan pembiayaan di PT. 

Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Purwakarta.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis laporan keuangan mudharib telah dilakukan 

secara memadai.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengambilan keputusan pembiayaan yang 

dilakukan oleh bank.

3. Untuk mengetahui manfaat analisis laporan keuangan mudharib dalam 

pengambilan keputusan pembiayaan.

1.4 Kegunaan Penelitan

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini 

diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai dunia perbankan khususnya dari

segi akuntansi.

Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

masukan dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan 

dalam usaha pengendalian pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Tbk 

Cabang Purwakarta.

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi yang berminat mempelajari 

penerapan ini dan dapat dipakai sebagai bahan pembanding dan pengkajian 

untuk pihak lain yang memerlukan. 



1.5 Kerangka Pemikiran

Pengertian bank secara umum menurut UU RI No. 10 tahun 1998 tentang 

perbankan (1998;9) adalah :

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

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan 

dengan masalah bidang keuangan. Selain itu dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan, yiatu:

1.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

2.Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

3.Memberi jasa bank lainnya seperti transfer, letter of credit, valas, credit 

card, serta jasa lainnya.

Bagi sebuah bank syariah, keuntungan utama diperoleh dari 

kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai margin pembiayaan yang 

disalurkan. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan 

keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan 

sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, maka akan 

menyebabkan bank rugi. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan setiap 

perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya dan menjaga kelangsungan 

hidupnya maka pemberian pembiayaan merupakan hal yang secara terus-

menerus akan dilakukan oleh bank dalam menjaga kesinambungan 

operasionalnya.

Namun di sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 

nasabah mengandung risiko tidak kembalinya dana atau pembiayaan yang 

disalurkan tersebut karena tidak seluruhnya mudharib mampu mengembalikan 



pembiayaan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah disepakati. Untuk 

menghindari maupun untuk memperkecil risiko pembiayaan yang terjadi, maka 

bank harus melakukan penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut 

disalurkan.

Biasanya kriteria penilaian pembiayaan yang dilakukan oleh bank secara 

umum yaitu dengan analisis 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Condition of 

economy, Collateral. Dan menurut S. Munawir (2000;236) bahwa:

“Disamping analisis 5C, didalam pemberian kredit, bank akan 
memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk menilai 
kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank”. 

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian kredit menurut S. 

Munawir adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Yuridis atau Hukum

Merupakan aspek yang menilai masalah legalitas suatu badan usaha serta 

izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian 

dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-

siapa pemilik dan besarnya modal masing- masing pemilik. Kemudian juga 

diteliti keabsahannya adalah seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk 

sektor industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor 

perdagangan, keabsahan surat-surat yang dijaminkan (misal sertifikat 

tanah), dan lain-lain.

2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah bagaimana prospek suatu permintaan 

terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini atau di masa yang akan 

datang.



3. Aspek Teknis atau Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produk seperti 

kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi dan layout ruangan dan 

mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

4. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber 

daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya 

manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola proyek yang ada dan 

pertimbangan lainnya.

5. Aspek Sosial-Ekonomi

Aspek ini menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat 

umum seperti meningkatkan ekspor barang, mengurangi tingkat 

pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya.

6. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kondisi keuangan calon debitur, dan yang 

terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha tersebut di 

masa yang akan datang.

Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang terpenting. Dengan 

melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, akan dapat diketahui:

1. Likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finasialnya saat jatuh tempo atau ditagih.

2. Rentabilitas atau profitability, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu.



3. Solvabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhii 

kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik tagihan 

kewajiban finansial jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan 

stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan membayar 

hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya. Serta kemampuan perusahaan 

membayar dividen secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami 

krisis keuangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan yang diambil dalam 

pemberian pembiayaan didasarkan atas kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penilaian aspek keuangan. Jadi aspek keuangan dalam pemberian pembiayaan 

memegang peranan yang cukup penting, yaitu merupakan titik berat dalam analisis

pembiayaan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh saudari Nina Anggraeni pada tahun 

2006 dengan objek penelitian pada PT. Tawekal Megah Laksana Bandung dengan 

judul skripsi: “Manfaat Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja 

Aspek Keuangan Perusahaan”.

Adapun kesimpulan dari penyusunan skripsi tersebut adalah:

Hasil Analisis terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen 

PT. Tawekal Megah Laksana bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, dapat diketahui sejauh mana 

kinerja perusahaan yang telah dicapai dapat dinilai. Serta perusahaan dapat 

membuat kebijakan-kebijakan guna memperbaiki kinerjanya dimasa yang akan 

datang.

Berdasarkan kesimpulan peneliti terdahulu, perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis antara lain:



1. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada PT. Tawekal Megah Laksana 

Bandung, sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan  peneliti saat ini 

pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Purwakarta.

2. Pada penelitian terdahulu penulis meneliti mengenai bagaimana laporan 

keuangan akan bermanfaat dalam menilai kinerja aspek keuangan 

perusahaan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu 

menganalisis bagaimana laporan keuangan mudharib bermanfaat dalam 

efektivitas pengambilan keputusan pembiayaan.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang menurut 

Wirarno Surakhmad (1998;140) yaitu metodologi penelitian yang memusatkan 

diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-malasah 

yang aktual. Secara khusus penulis menggunakan metode studi kasus yang 

merupakan salah satu jenis metode penelitian deskriptif.

Untuk dapat menganalisis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

penulis memperoleh data melalui:

1. Penelitian Lapangan (field Research)

Yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang akan diteliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara-cara yang digunakan yaitu:

a. Wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab dengan pejabat yang 

berwenang diantaranya bagian keuangan, pembiayaan, dan bagian-

bagian lain yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan atau tinjauan 

secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.



2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan 

untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang 

Purwakarta yang berlokasi di jalan Ibrahim Singadilaga No. 88 Purwakarta. 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2008 sampai dengan selesai.


