
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal-sinyal kepada pemakai laporan keuangan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal bisa berupa promosi atau informasi 

lainnya yang menyatakan perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan lain (Yasa; 2010; 7). 

Informasi sangat dibutuhkan bagi pihak yang berkepentingan dalam 

suatu perusahaan. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara 

manajemen perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap 

informasi perusahaan. Asimetri informasi terjadi karena salah satu pihak 

memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya. 

Informasi tersebut bisa berupa laporan keuangan, informasi kebijakan 

perusahaan maupun informasi lain yang dilakukan secara sukarela oleh 

manajemen perusahaan. Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan 

meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik 

karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila 

laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak 

baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang jelek. 
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Teori sinyal memberikan sinyal kepada manajemen berupa informasi 

mengenai kondisi profitabilitas perusahaan, apakah profitabilitas baik atau 

buruk. Investor maupun kreditor dapat mengetahui kondisi perusahaan dari 

sinyal yang diberikan. Sinyal yang ditunjukkan pada profitabilitas adalah 

adanya peningkatan dan penurunan laba. 

 

2.2 Pengertian Perusahaan Pembiayaan 

Perusahaan pembiayaan disebut juga perantara pasar uang (money 

market intermediaries) yang memfasilitasi pemilik dana untuk 

menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang (money market), dalam 

hal ini CP. 

Dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan sebagian besar digunakan 

untuk memberikan pinjaman kepada konsumen dalam jumlah per transaksi 

yang relatif kecil. Oleh karena itu, bisnis perusahaan pembiayaan dapat 

dikatakan  “meminjam dalam jumlah besar dan memberi pinjaman dalam 

jumlah kecil (borrow in large and lend in small amount). Karena investor 

pembiayaan adalah investor besar pemerintah menganggap investor besar 

dapat melindungi dirinya terhadap risiko, maka regulasi pemerintah terhadap 

perusahaan pembiayaan sangat rendah dibandingkan dengan regulasi terhadap 

bisnis bank (Silvanita; 2009; 58). 

2.2.1  Jenis Perusahaan Pembiayaan 

a. Factoring (Anjak Piutang) 

Adalah pinjaman yang diberikan kepada perusahaan 

dengan jaminan piutang, yaitu tagihan perusahaan kepada 
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perusahaan/individu lain. perusahaan pembiayaan membeli 

piutang dengan diskon, yaitu dengan harga lebih murah dari 

jumlah tagihan yang tertulis di dalamnya. Ada 2 jenis Faktoring, 

yaitu recourse factoring dan factoring without recourse. Recourse 

factoring mensyaratkan perusahaan peminjam  untuk menanggung 

risiko membayar kembali pinjamannya disertai bunga, bila tagihan 

piutang tidak terbayar (unpaid). Sedangkan risiko piutang tak 

terbayar dalam factoring without recourse ditanggung perusahaan 

pembiayaan (dalam hal ini disebut factor). 

b. Leasing (Sewa Guna Usaha) 

Perusahaan yang memerlukan barang-barang modal tetapi 

tidak memiliki dana yang cukup dapat melakukan leasing ke 

perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan (dalam hal ini 

disebut lessor) membeli barang-barang tersebut, kemudian me-

lease-kan (menyewakan kegunaan barang-barang tersebut) kepada 

konsumen/perusahaan bisnis untuk beberapa tahun lamanya. Hak 

kepemilikan barang-barang tersebut dipindahkan setelah lessee 

(perusahaan yang mengajukan leasing) melunasi utangnya. 

Ada dua jenis pembiayaan leasing, yaitu financing leasing 

dan operating leasing. Financial leasing memberikan hak opsi 

kepada peminjam untuk membeli barang tersebut setelah habis 

masa kontrak. Operating leasing hanya memberikan hak pakai, 

dan setelah habis masa pakai barang modal dikembalikan. Cara 
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seperti ini dimungkinkan karena setelah masa sewa habis, barang 

modal tersebut masih cukup berharga untuk disewakan lagi atau 

dijual. 

Keuntungan leasing bagi lessee adalah uang muka dan 

pembayaran yang lebih murah dibandingkan pinjaman langsung 

(straight loans). Hal itu dimungkinkan karena leasing 

mengandung tax saving (penurunan pajak) dari terdepresiasinya 

barang-barang yang di leasekan tersebut. 

Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan 

kegiatannya dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: 

1) Independent Leasing  

Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri 

dapat sekaligus  sebagai supplier atau membeli barang-barang 

modal dari supplier lain untuk dileasekan. 

2) Captive Lessor 

Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau 

supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka 

leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan 

utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan 

sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang/toko 

3) Lease broker 

Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah 

mempertemukan keinginan lesse untuk memperoleh barang 
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modal kepada pihak lessor untuk dileasekan. Jadi dalam hal ini 

lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor 

dengan pihak lessee. 

Menurut Budisantoso dan Sigit (2006; 191-192) dalam 

transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang 

berkepentingan, antara lain: 

1) Lessor yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan 

jasa pembiayaan kepada pihak lesse dalam bentuk barang 

modal. Dalam finance lease, lessor bertujuan untuk 

mendapatkan kembali biaya yang sudah dikeluarkan untuk 

membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan 

keuntungan. 

2) Lessee  yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh 

pembiayaan dalam bentuk barang modal. Dalam finance lease, 

lessee bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa 

barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran. 

3) Pemasok, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan 

barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara 

tunai oleh lessor. 

4) Bank atau Kreditor, dalam suatu perjanjian atau kontrak 

leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung 

dalam kontrak tersebut, tetapi bank memegang peranan dalam 

hal penyediaan dana kepada lessor. 
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c. Floor Plan Loans 

Dealer mobil/motor memiliki kewajiban untuk menerima 

pengiriman mobil/motor dari perusahaan manufakturnya secara 

continue sementara penjualannya bersifat musiman. Dengan 

demikian perusahaan pembiayaan bisnis menyediakan pinjaman 

floor plans untuk membiayai pengiriman mobil, dengan jaminan 

mobil atau motor yang ada di showroom. Hak kepemilikan 

dipindahkan setelah dealer membayar utangnya untuk setiap mobil 

yang terjual. 

Karena floor plans loans memiliki risiko yang tidak terlalu 

tinggi, dengan adanya jaminan berupa mobil/motor yang ada di 

showroom, memberi insentif bagi bank untuk ikut berkompetisi 

dengan perusahaan pembiayaan dalam menyediakan floor plan 

loans. 

  

2.3 Kredit 

Kredit dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk 

kredit yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau 

kredit dalam proses penyelamatan (Taswan; 2013; 217). 
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2.3.1  Unsur-unsur Kredit 

Menurut Kasmir (2010; 99) Adapun unsur-unsur yang 

terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar 

diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini 

diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan 

penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen 

maupun eksteren. 

b. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan si penerima 

kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

c. Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit 

yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka 

pendek, jangka menengah atau jangka panjang. 
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d. Risiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian 

kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin panjang risikonya 

demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan 

perusahaan, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, 

maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana 

alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur 

kesengajaan. 

e. Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau 

jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam 

bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan 

keuntungan perusahaan. 

 

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit 

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai 

berikut : 

a. Mencari keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian 

kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang 

diterima oleh perusahaan sebagai balas jasa dan biaya administrasi 

kredit yang dibebankan kepada nasabah. 
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b. Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah 

yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk 

modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya. 

c. Membantu pemerintah  

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan 

oleh pihak perusahaan, maka semakin baik, mengingat semakin 

banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di 

berbagai sektor. 

Kemudian disamping  tujuan diatas suatu fasilitas kredit 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang 

maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan 

menghasilkan sesuatu yang berguna. 

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan 

beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang 

kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut 

akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 
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c. Sebagai alat stabilisasi ekonomi 

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai 

stabilisasi ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan 

akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. 

d. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik 

terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit 

diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu 

membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi 

pengangguran. 

2.3.3  Jenis-jenis Kredit 

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Dilihat dari segi kegunaan 

1) Kredit investasi 

Biasa digunakan untuk perluasan usaha atau 

membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan 

rehabilitas. 

2) Kredit modal kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya.  
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b. Dilihat dari segi tujuan kredit 

1) Kredit produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk 

menghasilkan barang atau jasa 

2) Kredit konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 

Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai 

seseorang atau badan usaha. 

3) Kredit perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya 

untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya 

diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 

c. Dilihat dari segi jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang 

dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan 

untuk keperluan modal kerja. 
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2) Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. 

3) 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 seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur 

dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan 

(Kasmir; 2010; 103). 

 

2.3.4  Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Menurut Sitanggang (2014; 107) secara umum pemberian kredit 

kepada calon pelanggan (debitur) dilakukan dengan memperhatikan 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Character (karakter): penilaian tentang karakter merupakan 

pekerjaan yang sangat sulit karena menyangkut kepribadian 

seseorang. Jika digali dengan hasil apapun bisa saja hasilnya tidak 

sama dengan apa yang diperoleh dari hasil penelusuran. Untuk 

menggali kepribadian dapat dilakukan dengan melakukan interview 

oleh manajer kredit (berpengalaman/ahli) dan mencari tahu 

informasi tambahan dari perusahaan lain yang sudah pernah 

melakukan binis dengan calon pelanggan tentang kebiasaan 

membayar dari calon pelanggan atau dari calon instansi tertentu. 
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Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari 

calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain : 

a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah 

b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan 

usahanya 

c. Meminta bank to bank information (sistem informasi debitur) 

d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon 

nasabah berada 

2. Capacity (kemampuan) : tingkat kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajibannya merupakan pertimbangan penting, 

mengingat bahwa aktualisasi pembayaranlah yang diharapkan oleh 

perusahaan. Pelanggan yang jujur diikuti dengan kemampuan untuk 

membayar adalah kondisi yang diharapkan, berbeda dengan adanya 

kejujuran tetapi tidak memiliki kemampuan membayar tentu bukan 

kabar baik bagi perusahaan. 

Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui 

berbagai pendekatan berikut: 

a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah 

menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 

b. Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan 

para pengurus 
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c. Pendekatan manajerial, menilai sejauh mana kemampuan dan 

keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 

dalam memimpin perusahaan 

d. Pendekatan yuridis, secara yuridis apakah calon nasabah 

mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang 

diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit. 

3. Capital (modal) : rasio keuangan yang ada kaitannya dengan 

permodalan perusahaan (misalnya: rasio utang terhadap total aset 

atau rasio utang terhadap modal sendiri atau multiplier total aset 

terhadap modal sendiri) adalah ukuran permodalan relatif yang 

dapat diperbandingkan dengan standar. 

4. Collateral (jaminan) : berbagai macam jenis jaminan mulai dari 

jaminan aktiva, jaminan pribadi dan jaminan bank. Untuk 

menentukan jaminan yang akan diminta tergantung kepada 

kepercayaan atau hubungan yang sudah terjalin selama ini, jumlah 

kredit dan lamanya kredit. 

5. Condition (kondisi) : kondisi ekonomi secara umum juga sangat 

perlu diperhatikan dalam memberikan kredit, misalnya tingkat 

inflasi. Jika kita melakukan penjualan kredit untuk jangka waktu 6 

bulan, tentunya harus memperhitungkan kecenderungan tingkat 

inflasi selama 6 bulan. 

Perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain: 

a. Keadaan konjungtur 
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b. Peraturan-peraturan pemerintah 

c. Situasi, politik dan perekonomian dunia 

d. Keadaan lain yang memengaruhi pasar 

2.3.5  Jaminan Kredit 

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian 

suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-

surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Kredit dapat 

diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan 

sangat membahayakan posisi perusahaan. Mengingat jika nasabah 

mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian 

terhadap kredit yang disalurkan.  

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon 

debitur adalah sebagai berikut, Kasmir (2010; 78) : 

1. Kredit dengan jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan 

tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau 

tidak berwujud. 

2. Kredit tanpa jaminan 

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau 

orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek 

usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan 

dengan perusahaan yang bersangkutan. 
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Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh 

calon kreditur adalah sebagai berikut: 

a. Jaminan dengan Barang-barang seperti: 

1) Tanah, Bangunan, Kendaraan bermotor, mesin-

mesin/peralatan, kebun/sawah, dan barang-barang berharga 

lainnya. 

b. Jaminan Surat Berharga seperti : 

1) Sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, 

sertifikat deposito, promes, wesel, dan surat berharga 

lainnya. 

c. Jaminan Orang atau Perusahaan 

Yaitu jaminan yang diberikan seseorang atau 

perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang 

diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau 

perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta 

pertanggungjawaban atau menanggung risikonya. 

d. Jaminan Asuransi 

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak 

asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti 

kendaraan, gedung, dan lainnya. 

 

2.4 Analisis Kredit 

Menurut Darmawi (2011; 104) Tujuan utama analisis kredit adalah 

untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk 
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membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian 

kredit. Dalam pengertian yang lebih luas analisis kredit merupakan proses 

menilai risiko pemberian pinjaman kepada perusahaan atau kepada 

perorangan. 

Walaupun yang mempengaruhi kesanggupan seorang peminjam untuk 

melunasi suatu pinjaman sangat kompleks dan sulit untuk dinilai, tetapi ini 

harus dihadapi dengan sebaik mungkin dalam rangka membuat proyeksi 

keuangan. 

Terdapat informasi dasar dalam analisis kredit, banyak faktor yang 

dipertimbangkan oleh petugas kredit dalam menganalisis suatu permohonan 

pinjaman. Sebagai langkah awal faktor-faktor tersebut dapat dituntut kedalam 

empat pertanyaan dasar, yang menentukan keyakinan pejabat kredit atas 

kemampuan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar 

kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian 

kredit. Keempat faktor tersebut adalah: 

1. Untuk apa dana kredit itu akan dipergunakan oleh peminjam. 

2. Sumber dana yang primer untuk melunasi kredit itu 

3. Sumber dana sekunder yang akan dipakai kembali untuk membayar 

kembali kredit. 

Menurut Supriyono (2011; 170) terdapat 2 pendekatan analisis calon 

debitur yaitu: 

1. Analisis Kuantitatif (History), yaitu berupa analisis berdasarkan laporan 

keuangan dan analisis aliran kas (cash flow). 
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2. Analisis Kualitatif (Non Finansial), yaitu berupa evaluasi industri, 

manajemen, strategi. Yang kedua evaluasi terhadap ekonomi makro dan 

lingkungan. 

 

2.5 Risiko Kredit 

Risiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau penyimpangan realisasi 

dari bencana) yang mungkin terjadi secara tidak terduga. Walaupun suatu 

kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung 

ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana 

itu (Darmawi, 2013). 

Risiko kredit adalah risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan 

kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan/atau 

pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali. Risiko 

kredit muncul karena adanya pilihan merugikan dan bahaya moral dari 

peminjam. Peminjam dengan resiko tinggilah yang paling mau meminjam 

karena mengharapkan pengembalian yang tinggi, dan untuk mendapatkannya 

mereka melakukan pilihan merugikan. Setelah memperoleh pinjaman, masalah 

bahaya moral muncul karena peminjam memiliki insentif untuk 

menginvestasikan dana pinjamannya ke investasi yang menurutnya 

memberikan pengembalian yang tinggi  (Silvanita; 2009; 28). 

Berikut adalah indikator dari risiko kredit : 

         Non Performing Loan 

Credit Risk =     x 100 % 

 Total asset 

 

 



 31 

Menurut Silvanita (2009; 61) terdapat beberapa risiko bisnis 

perusahaan pembiayaan, yaitu: 

1. Risiko Gagal Bayar (Default Risk) 

Perusahaan pembiayaan menghadapi dana tidak kembali sesuai 

kontrak. Hal itu terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberi 

pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank 

dan lembaga keuangan lainnya (meskipun dengan bunga yang tinggi), 

yang pada umumnya adalah mereka yang berpendapatan rendah atau 

memiliki latar belakang sebagai debitor bermasalah. Oleh karena itu, 

perusahaan pembiayaan memiliki cadangan (reserves for loan losses) yang 

cukup besar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya default risk, 

selain mengandalkan debt collector yang andal untuk menghindari risiko 

tersebut. 

2. Risiko Likuiditas (Liqudity Risk) 

Berbeda dengan bank, yang menghadapi risiko likuiditas bila 

semua nasabah menarik dananya secara serentak (rush), perusahaan 

pembiayaan menghadapi risiko likuiditas karena asetnya, pinjaman 

konsumen dan bisnis sulit dijual di pasar sekunder (karena risikonya yang 

tinggi). Oleh karena itu, bila perusahaan pembiayaan memerlukan dana 

tunai, dilakukan dengan menjual CP yang merupakan hal sulit bagi 

perusahaan pembiayaan kecil. 
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3. Kesulitan Perpanjangan Pinjaman (difficulty to roll-over the debts) 

Kesulitan perpanjangan pinjaman adalah risiko perusahaan 

pembiayaan menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. 

Meskipun pasar sekunder dari aset perusahaan pembiayaan sangat tipis 

(karena risikonya yang tinggi), penarikan dana oleh kreditor (pemegang 

CP) dapat diprediksi sesuai waktu jatuh tempo. Akan tetapi, bila terjadi 

perubahan terhadap prediksi risiko bisnis dan dimengerti oleh investor, 

maka perusahaan pembiayaan akan menghadapi kesulitan untuk 

memperpanjang pinjamannya.  

Perusahaan pembiayaan tidak menghadapi risiko perubahan suku 

bunga seperti yang dihadapi bank komersial, karena aset (loans) dan 

kewajiban (sumber dana pinjaman) dari perusahaan pembiayaan pada 

umumnya berjangka pendek sehingga sensitif terhadap perubahan suku 

bunga. 

2.5.1  Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Kredit bermasalah (non performing loan) pada umumnya 

merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau 

bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah jatuh tempo, 

atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. 

Kredit bermasalah atau non performing loan dapat diartikan juga 

sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 

faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan 

debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas 
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merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman 

serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam 

dalam surat-surat berharga (Kasmir; 2010; 106) 

 

2.6 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan dari kegiatan penjualan terkait operasional maupun dalam hal 

pengelolaan aset terkait masa depan perusahaan, sehingga profitabiltas dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditor dalam penilaian kinerja 

suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat 

profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaan. Bagi investor dan 

kreditur, kestabilan laba merupakan hal penting dalam pengambilan 

keputusaninvestor, hal ini yang menjadi pemicu manajer perusahaan untuk 

melakukan perataan laba. 

Sunyoto (2013; 128) mendefenisikan Profitabilitas sebagai kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu dengan 

menggunakan data neraca dan laporan laba rugi, profitabilitas perusahaan 

diukur dengan kesuksesan perusahaan menggunakan aktivanya. Rasio 

profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas 

pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, 

karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya 

profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas Profit Margin, Basic Earning 

Power, Return On Assets, dan Return On Equity. 
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Tingkat profitabilitas digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan, hal ini dilakukan mengingat daya tarik bisnis (business 

attractiveness) merupakan salah satu indikator penting dalam persaingan 

usaha, sedangkan indikator daya tarik bisnis dapat diukur dari profitabilitas 

usaha, seperti ROA, ROE dan NPM.  

Semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru untuk masuk 

dalam dunia usaha, sehingga pada kondisi persaingan tersebut akan membuat 

rate of return cenderung mengarah pada keseimbangan. Daya tarik bisnis yang 

semakin tinggi akan mendorong pendatang baru untuk masuk dalam dunia 

usaha sehingga laba abnormal lambat laun akan kembali menurun menuju laba 

normal. Stabilitas laba dapat diperoleh dengan meminimalkan atau 

memaksimalkan laba mengikuti tren laba yang dilaporkan agar terlihat stabil, 

sehingga perataan laba dilakukan manajer perusahaan dalam upaya untuk 

menetralkan keadaan lingkungan perusahaan dari ketidakpastian. 

Berikut adalah rasio profitabilitas diantaranya : 

1. Profit Margin  

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai 

Rumus yang biasa digunakan adalah : 

Gross Profit Margin = Gross Profit x 100% 

 Sales 

 

Profit Margin = Earnings After Tax x 100% 

  Sales 

 

Net Profit Margin = Earning Before Interest and Tax x 100% 

                  Sales 
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2. Return On total Assets (ROA) 

ROA sering juga disebut sebagai rentabilitas ekonomi yang 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang 

dihasilkan adalah laba setelah pajak, dirumuskan sebagai berikut : 

ROA = laba sebelum pajak x 100% 

Total aktiva 

Laba sebelum pajak adalah pendapatan yang diperoleh suatu 

perusahaan sebelum dikurangi dengan biaya pajak. Total aktiva adalah 

sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha 

dikemudian hari. 

Rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA dimana laba kotor 

dibagi dengan total aktiva. Alasan digunakannya rasio return on asset 

(ROA) adalah karena ROA digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan manajemen dalam mengelola asset perusahaan yang 

dihubungkan dengan besaran laba yang diperoleh. 

3. Return on Equity (ROE)  

ROE sering disebut dengan return on net worth yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang 

dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal 

sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dikurangi 

pajak, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

ROE = Earning after tax x 100% 

Owners equity 
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4. Return on Investment (ROI) 

ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang telah 

dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba 

bersih setelah dikurangi pajak dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

ROI = Earning After Tax x 100% 

Investment  

5. Earning Per Share (EPS) 

EPS atau laba per lembar saham merupakan ukuran dari 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar 

saham pemilik modal. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba-

rugi pemilik atau earning after tax, yang dirumuskan sebagai berikut : 

Earning Per Share = Earning After Tax x 100% 

Total Share 

2.7 Pandangan Islam tentang Kredit 

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit ini diperbolehkan oleh 

syariat. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil diantaranya :  

Firman allah SWT : 

َ فَبْكتُبٌُهُ   يَب أَيُّيَب الَِّريَن آَمنٌُا إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلََ أََجٍل ُمَسم ّ
 

Artinya:  hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. (QS Al-Baqarah : 282) 
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Sedangkan Hadits aisyah radiyallahu „anha mengatakan : 

ِ َصلََّ َّللاُ  ب بِنَِسيئٍَة، اْشتََسٍ َزُسٌُل َّللاَّ ٍُّ َطَعبم  َسلََّم ِمْن يَيٌُِد ًَ َعلَْيِو 

َزىَنَوُ ِدْزَعوُ  ًَ  

 
Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan 

makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan 

beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari:2096 

dan Muslim: 1603) 

 

Penjualan kredit diperbolehkan dengan ketentuan selama pihak penjual 

dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai 

berikut: 

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan 

pembeli 

2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran 

dibatasi sehingga terhindar dari praktik penipuan 

3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan 

lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh 

praktik riba. 

4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan 

cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, 

agar tidak termasuk jual beli dengan terpaksa. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan bagi 

penelitian ini antara lain: 
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Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 
Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Winda 

Mediani 

(2011) 

X1: Pemberian 

Kredit 

X2: Risiko 

Kredit  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pemberian 

kredit  dan 

risiko kredit 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

profitabilitas  

Variabel 

independen 

dan 

dependen, 

jenis dan 

metode 

pengumpulan 

data, alat 

analisis 

Perbedaan 

terletak pada 

objek 

penelitian, 

penelitian 

sebelumnya 

pada Bank 

BNI 

Bandung. 

Penelitian ini 

pada PT. 

Adira 

Dinamika 

Multi 

Finance Tbk 

2. Viony 

Gita Risha 

(2009) 

X1: Kredit yang 

diberikan 

X2: likuiditas  

X3: kecukupan 

modal 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kredit 

yang diberikan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas, 

sedangkan 

likuiditas 

berpengaruh 

postif terhadap 

profitabilitas, 

dan kecukupan 

modal tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 

Variabel 

dependen 

yang diteliti 

sama yaitu 

Profitabilitas, 

alat analisis 

yang 

digunakan 

sama regresi 

linier 

berganda,  

Perbedaan 

terletak pada 

variabel 

independen, 

pada 

penelitian 

yang saya 

teliti hanya 

menggunakan 

variabel 

pemberian 

kredit dan 

risiko kredit 

3. Melina 

(2013) 

X1: Risiko 

kredit 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa risiko 

kredit 

berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan 

terhadap tingkat 

profitabilitas 

Sama-sama 

menggunakan 

analisis 

regresi linier 

berganda, 

jenis dan 

metode 

pengumpulan 

data sama 

Perbedaan 

penelitian 

sebelumnya 

dengan 

penelitian ini 

yaitu pada 

populasi dan 

sampel 

4. Karisma, 

Wayan, 

Fidayana 

X1: Risiko 

kredit 

X2: likuiditas 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa risiko 

Sama-sama 

menggunkan 

analisis 

Perbedaan 

terletak pada 

jenis 



 39 

(2014)  

 

  

kredit 

berpengaruh 

negatif secara 

parsial terhadap 

profitabilitas 

sedangkan 

likuiditas tidak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

profitabilitas 

regresi linier 

berganda, 

variabel 

dependen 

profitabilitas 

penelitian. 

Penelitian 

sebelumnya 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dan kualitatif, 

pada 

penelitian ini 

hanya 

kuantitatif 

5. Yoli 

(2013) 

X1: Dana Pihak 

Ketiga 

X2: Kecukupan 

Modal 

X3: Risiko 

Kredit 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa dana 

pihak ketiga dan 

kecukupan 

modal tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

profitabilitas, 

sedangkan 

risiko kredit 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

profitabilitas. 

Sama-sama 

menggunakan 

regresi linier 

berganda, 

jenis 

penelitian 

dan metode 

penelitian 

Perbedaan 

terletak pada 

variabel 

independen, 

dalam 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel dana 

pihak ketiga, 

kecukupan 

modal, dan 

risiko kredit. 

6. Desy 

Cristy 

(2015) 

X1: Pemberian 

Kredit 

X: Risiko 

Kredit 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pemberian 

kredit  dan 

risiko kredit 

berpengaruh  

signifikan 

terhadap tingkat 

profitabilitas 

Variabel 

independen 

dan dependen 

dalam 

penelitian ini 

dan 

penelitian 

sebelumnya 

sama, alat 

anaisis 

menggunakan 

regresi linier 

berganda 

Perbedaan 

terletak pada 

objek 

penelitian 

Sumber: Winda (2011), Viony (2009), Melina (2013), Karisma,dkk (2014), 

Yoli (2013), Desy (2015). 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah 

diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah akan diteliti 

mengenai pemberian kredit, risiko kredit dan likuiditas terhadap tingkat 
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profitabilitas pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk periode 2008-2015. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dan teori yang ada, dapat 

dikembangkan suatu kerangka penelitian sebagai berikut : 

Gambar II.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

Variabel Independent (X)  Variabel Dependent (Y) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Hipotesis Penelitian 

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan „tesis” 

berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, 

disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji 

kebenarannya. 

Penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara 

terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan 

harus diuji secara empiris.  

2.10.1 Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Tingkat Profitabilitas 

Pengaruh kredit merupakan salah satu kegiatan perusahaan 

dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Pada sebagian 

 

Pemberian Kredit (X1 ) 

 

Tingkat 

Profitabilitas 

Risiko Kredit (X2) 
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perusahaan pemberian kredit merupakan bisnis terbesar dari sumber 

pendapatan terbesar. Menurut Kasmir (2010; 71) besarnya jumlah 

kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan perusahaan. 

Salah satu tujuan utama pemberian kredit Yaitu bertujuan untuk 

memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebt. Hasil tersebut 

terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh perusahaan sebagai 

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. 

 Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1:  Pemberian kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

profitabilitas 

2.10.2 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Tingkat Profitabilitas 

Dalam melakukan pemberian kredit pada suatu perusahaan 

maka didalamnya tidak jauh dari risiko yang dihadapi. Risiko kredit 

yang dihadapi perusahaan cukup besar karena mengingat bahwa 

perkreditan merupakan penghasilan terbesar bagi sebagian besar 

perusahaan. Maka apabila risiko kredit tersebut tidak dapat dikelola 

secara baik oleh perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap laba 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis berikut : 

H2:  Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas 
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2.10.3  Pengaruh Pemberian Kredit dan Risiko Kredit terhadap Tingkat 

Profitabilitas 

Pemberian kredit yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam hal kemampuan untuk menyalurkan dana kepada 

masyarakat guna memperoleh keuntungan dari bunga yang didapat. 

Risiko kredit akan terjadi apabila nasabah tidak dapat mengembalikan 

kredit dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.  

Apabila tidak dapat mengembalikan kredit tersebut maka akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka dana tersebut tidak 

dapat disalurkan kembali. Hal ini akan berdampak mempengaruhi 

profitabilitas pada perusahaan atas adanya pemberian kredit tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis berikut : 

H3:  Pemberian kredit dan risiko kredit berpengaruh simultan 

terhadap     tingkat profitabilitas 

 


