
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini tidak dapat dihindari kebutuhan 

masyarakat akan uang sangat tinggi. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat 

untuk mendapatkan uang agar mencukupi kebutuhannya akan uang. Masyarakat 

juga sangat membutuhkan uang untuk modal usaha untuk membiayai kebutuhan 

sehari-hari dan juga untuk memajukan usaha atau bisnis  yang mereka miliki. 

Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang dapat membantu untuk 

mendapatan pinjaman uang untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya. Semua 

pinjaman uang yang ada memiliki banyak corak ragam alasan dan latar belakang 

yang berbeda. Kredit yang diajukan oleh masyarakat yang berupa pinjaman 

perorangan, perusahaan, negara yang ada di seluruh dunia mempunyai 

kepentingan tersendiri dan alasan tertentu untuk mendapatkan pinjaman / kredit. 

Pemerintah juga memebentuk banyak lembaga-lembaga yang khusus di bangun 

untuk bidang penyaluran dan pemberian kredit pada masyarakat sehingga semua 

orang dapat tertolong oleh lembaga tersebut. Salah satu lembaga yang dapat 

membantu pinjman/ kredit adalah Bank. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari rakyat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurakan ke masyarakat dalam benuk kredit. Bank juga 

menyalurkan bantuan kepada masyarakat untuk investasi, deposito menabung 

yang di lalukan oleh pihak yang kelebihan dana (kreditur) untuk menyimpan dan 



menanamkan uangnnya pada bank oleh karena itu para pihak yang memiliki dana 

yang sangat banyak dan berlebihan menyimpan semua uangnya di Bank. Bank 

membantu pihak yang kekurangan dana (debitur) dengan cara memberikan 

pinjaman/kredi. Bank juga memudahkan masyarakat untuk mengirim uang untuk 

orang di luar kota. Bank sangat membantu setiap masyarakat untuk mendapatkan 

modal usaha dan mendapatakan modal mengembangkan usaha/ perusahaan. Bank 

merupakan lembaga yang menghimpun dana dan menggunakan semata-mata 

dilandsi oleh kepercayaan bahwa uang yang di pinjam oleh masyarakat akan 

kembali tepat waktu dan juga mendapatakan bunga yang sesuai. Perbankan 

Indonesia merupakan industri sektor yang mengalami dampak langsung krisis 

moneter bekepanjangan yang mengakibatkan perekonomian Indonesia terpuruk 

pada tahun 1998. Dari krisi berkepanjangan itu pemerintah menetapan kebijakan 

moneter untuk mengatasi krisi tersebut agar kesetabilan nilai rupiah tercapai. Pada 

tahun 2004 pemerintah menyatakan bahawa kondisi keuangan Indonesia lebih 

baik di bandingkan sebelumnya. Kebijakan moneter memberi dampak positif 

untuk keuangan indonesia karena kebijakan yang di keluarkannya. Badan 

Penyehatan Perbankan Nasiaonal (BPPN) juga menengani dengan baik masalah 

keuangan dengan cara melakukan rekapitalisasi kredit agar menghetahui kondisi 

perbankan yang mulai berjalan dengan baik. 

Pemberian kerdit yang di berikan nasabah dan calon debitur harus melewati 

beberapa proses untuk mengajukan kredit. Proses pertama yang dilakuan oleh 

pihak debitur adalah menyelesaikan prosedur administrasi sesuai tentuan dari 

pihak bank. Bank dapat menganalisis permohonan kredit yang di ajukan oleh 



debitur setalah semua persayaratan  dan prosedur yang diberi oleh bank dipenuhi 

oleh calon debitur.setelah debitur melengapi data  dan semua syarat yang di 

perlukan oleh pihak bank maka petugas  bank akan melakukan penilaian yang  

memastikan bahwa semua informasi dari calon debitur benar sehingga pihak bank 

bisa memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh debitur. Petugas bank 

melakukan wawancara dan kunjungan kepada calon debitur untuk analisis kredit. 

Analisis kredit  bertujuan untuk memastikan kebenaran dokumen dari calon 

debitur dan menilai permintahan tambahan yang diberikan debitur oleh pihak 

bank untuk mempertimbangkan kembali keputusan selanjutnya untuk pemberian 

kredit kepada debitur. Menurut Kasmir (2014:87) Pemberian kredit juga 

mengandung beberapa unsur yang merupakan tahapan pertimbangkan kredit oleh 

Bank. Pertama memberi kepercayaan untuk pihak bank agar memberikan kredit  

kepada debitur setelah dilakukannya penelitian penyidikan tenteng kondisi masa 

lalu dan sekarang terhadap calon debitur yang mengajukan kredit. Kedua 

disamping unsur percaya di dalam kredit juga harus mengandung unsur kesepatan 

antara debitur dan pihak Bank dalam suatu perjanjian dimana masing – masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing. Ketiga jangka 

waktu setiap debitur yang mengajukan kredit harus memiliki waktu tertentu pada 

masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa 

berbentuk jangka pendek,jangka menengah, atau jangka panjang. Keempat resiko 

adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak 

tertagih/macet pemberian kredit. Semakin panjang pemberian kredit semakin 

besar resiko yang di tanggung oleh pihak bank begitupun sebaliknya. Semua 



resiko yang ada di tanggungjawabi oleh pihak bank seperti risiko yang disengaja 

mau pun tidak sengaja yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya terjadi bencana 

alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 

Kelima balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang kita kenal dengan namanya bunga balas jasa yang dilakuakan adalah 

dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit yang memberi keuntungan 

untuk Bank 

Banyak sekali resiko yang tanggung oleh pihak Bank dalam memberi kredit 

kepada debitur. Pihak bank harus benar – benar memperhitugkan  kebijikan 

pemberian kredit yang baik agar memberikan pendapat maksimum bagi bank 

untuk memberikan kredit bagi debitur. Dari risiko - risiko yang dikemukan dapat 

disimpulkan bahwa risiko kredit  sangatlah banyak mulai dari kredit macet (loss) 

bisa terjadi  karena pihak debitur memiliki tunggakan pembayaran anggusaran 

pokok  dan melampaui batas pemabayaran yang di tentukan oleh bank.  Kredit 

kurang lancar   (substandard) bisa terjadi karena debitur memiliki indikasi 

masalah keuangan dan mutasi reklatif rendah. Kredit diragukan (doubtful) bisa 

trjadi karena terjadinya kapitalisasi bunga. Dampak yang sangat besar akan terjadi 

apa bila pihak bank salah memberikan kredit pada nasabah yang tidak membayar 

sesuai waktu yang sudah ditentukan atau nasabah tidak mampu membayar tagihan 

dari bank. Banyak sekali Bank yang mengalami kegagalan dan bangkrut karena 

bank ketidak pastian dari debitur  yang tidak bisa membayar kredit yang telah di 

pinjam di bank. Untuk mengatasi masalah yang ada dan menghindari terjadinya 

kredit macet, diragukan, dan kredit kurang lancar pihak bank harus melakukan 



analisis laporan keuangan dari debitur yang mengajukan kredit  untuk 

mempertimbangkan pengajuan kredit dari debitur. Analisis kredit harus dilakukan 

agar pihak bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar – benar aman. 

Pemberian kredit tanpa melakukan analisis laporan keuangan yang di ajukan 

debitur terlebih dahulu akan sangat membahayakan untuk bank. Debitur sangat 

mudah untuk memberikan bukti fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak 

layak untuk diberikan kepada debitur. Jika pihak bank salah melakukan analisis 

laporan keuangan, maka kredit yang disalurakan pada nasabah sulit untuk ditagih 

dan akan mengakibatkan kredit macet. Kesalahan analisis laporan keuangan 

bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lain kredit macet 

bisa disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak bisa dihindari oleh 

nasabah. Misalnya tanah longsor atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan 

dalam pengelolan keuangan. 

Kredit macet bisa terjadi disebabkan oleh faktor manajemen bank yang 

melalukan  analisis kredit tidak akurat, faktor pengawasan kredit yang lemah, 

analisis laporan keuangan yang tidak memadai dan tidak kompen.kredit macet 

yang sangat besar sangat mempengaruhi kondisi pertumbuhan pada bank. Adanya 

kredit macet pada bank maka kegiatan akan  terhambat sebab keuntungan utama 

suatu bank diperoleh dasi selisih bunga simpanan  yang di berikan pada nasabah 

dengan memberikan  kredit. Untuk memperkecil dan menghindari terjadinya 

kredit macet pihak bank peru menerapkan efektivitas dalam pengambilan 

keputusan pemberian kredit. Pihak bank harus melakukan analisis laporan 

keunagan yang akurat terhadap laporan keuangan yang mengajukan permohonan 



kredit dan terus mengevaluasi untu melalukan penilaian kelayakan pemberian 

kredit kepada debitur. Proses yang harus di lakuakan oleh pihak bank untuk 

menganalisis laporan calon debitur dengan menggunakan rasio – rasio untuk 

menilai kondisi keuangan calon debitur. Dari analisis laporan keuangan yang 

diperoleh pihak bank apakan suatu perusahaan layak atau tidak layak diberikan 

kredit. 

Permohonan kredit atau pinjaman terdiri dari prosedur – prosedur sesuai 

ketentuan dari pihak bank. Dan setiap bank memiliki peraturan atau syarat – 

syarat untuk mengajukan kredit yang berbeda. Hal itu dilakukan untuk menilai 

apakah perusahaan yang mengajukan permohonan kredit  layak atau tidak layak 

untuk mendaptakan pinjaman dari bank. Analisis laporan keuangan ini dilakukan 

untuk mengurangi kredit bermasalah dan untuk memberi keputusan untuk calon 

debitur yang mengajukan kredit layak tau tidak layak. 

Menilai dari yang sudah dijelaskan, penulis tertarik melakukan studi lapang 

dengan mengangkat judul “Analisis Laporan Keuangan Dalam 

Mempertimbangkan Kredit Pada PT Bank Rakyar Indonesia 

(Persero)TBK.Cabang Kertajaya Surabaya” 

1.2 Tujuan Studi Lapang 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari studi 

lapang adalah untuk menganalisis  laporan keuangan nasabah dalam mengajukan 

permohonan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK. Cabang 

Kertajaya Surabaya apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. 



Tujuan  dari studi lapangan ini juga untuk menilai apakah perusahaan yang 

mengajukan permohonan kredit layak atau tidak layak mendapatkan pinjaman 

dari bank. 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

Adapun manfaat dari studi lapang yang dilakukan ini dapat berguna bagi 

beberapa pihak antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan perhitungan dan masukan bagi perusahaan dalam penerapan 

sistem laporan keuangan untuk menganalisis permohonan  pertimbangkan  kredit 

dari nasabah.  

2. Bagi penulis 

Dapat mengetahui kondisi riil untuk menganalisis laporan keuangan 

nasabah yang mengajukan kredit pada Bank Rakyat  Indonesia. Menambah 

wawasan serta pengetahuan bagaimana menganalisis laporan keuangan nasbah 

pada Bank Rakyat Indonesia dan sebagai pembanding antara teori pada saat 

perkuliahan dengan kondisi riil di Bank Rakyat Indonesia. 

3. Bagi pembaca 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang analisis 

laporan keuangan dalam mempertimbangkan permohoan kredit pada Bank Rakyat 

Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu 



bagi yang berminat menambah wawasan dalam kebijakan kredit yang di terapkan 

oleh Bank Rakyat Indonesia. 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Dalam menganalisis kondisi laporan keuangan nasabah untuk 

mempertimbangkan permohonan kredit,penulis menggunakan rasio dari laporan 

keuangn dengan rasio kebijakan yang ada di Bank Rakyat Indonesia. Penulis 

menggunakan Laporan neraca dan Laporan Laba Rugi 3 tahun terakhir untuk 

mempertimbangkan permohonan kredit nasabah.Penelitian ini menggunakan 

rasio-rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Porfitabilitas, Rasio Perputaran 

(aktiva), Rasio Likuiditas, dan Rasio Leverage. Penulis juga menggunakan 

metode Working Capital Turn Over (WCTO) dan Repayment Capacity (RPC) 

untuk menganalisi laporan keuangan nasabah 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

suatu penelitian, karena tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapat 

data-data yang akurat. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

antara lain sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses yang 

dilakuaan oleh pihak bank untuk memahami prosedur yang diterapkan. Observasi 

dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian. Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan 



secara langsung proses analisis laporan keuangan dari laporan keuangan calon 

debitur. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah 

mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara 

dilakukan pada bagian Account Officer (AO). 

Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian adalah 

wawancara tidak terstruktur yang mana pada wawancara tidak terstruktur ini, hal-

hal yang akan ditanyakan tidak disiapkan atau ditetapkan terlebih dahulu secara 

rinci. Rincian dari topik pertanyaan pada wawancara yang tidak terstruktur 

disesuaikan dengan pelaksanaan wawancara di lapangan. Wawancara ini juga 

dilakukan agar penulis memahai apa saja prosedur yang ada dalam Bank tersebut 

untuk mengajukan kredit dan tahapan - tahapan untuk menganalisis suatu laporan 

keuangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan yang 

dilakuakn oleh perusahaan. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah 

pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan 

dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan bukti. 



Dokumen-dokumen yang mendukung penelitian penulis antara lain bedah neraca 

dan laporan laba rugi pada Bank Rakyat Indonesia. 

1.6 Tempat dan Tanggal Studi  Lapangan 

1. Lokasi Praktek Studi Lapangan 

Penulis melakukan penelitian pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Kertajaya yang beralamat di Jl. Kertajaya no. 105 Airlangga Gubeng Surbaya 

Jawa Timur.  

2. Waktu Praktek Studi Lapang  

Penelitian ini dilakukan penulis  pada tanggal 01 maret – 29 maret 2019. 

3. Peserta Praktek studi lapang  

Penelitian dilakukan oleh mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia (STIESIA) Surabaya yaitu : 

Nama  : Ni Luh Putu Sri Widiyanti 

NPM  : 1610301832 

Jurusan   : Akuntansi  

Program Studi : D3 Akuntansi 

 


