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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya dalam pendirian perusahaan, pemilik selalu merumuskan

terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapainya, secara umum tujuan dari

didirikannya perusahaan adalah untuk menghasilkan laba yang sebesar-besarnya

dimana pada akhirnya akan meningkatkan kekayaan dari pemegang saham

perusahaan tersebut. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, tentu saja akan

terkait langsung dengan faktor-faktor produksi, seperti modal, bahan baku dan

teknologi.

Menurut Esther (2009; 1) modal adalah hal yang sangat penting bagi suatu

perusahaan dalam mengembangkan usahanya ataupun merintis suatu usaha baru.

Untuk mendapatkan hal tersebut, perusahaan tidak selalu menggunakan modalnya

sendiri, tetapi dapat juga dengan cara meminjam modal dari pihak ketiga baik

untuk kredit investasi maupun modal kerja. Adapun pihak ketiga yang dimaksud

disini adalah Bank atau Lembaga Keuangan lainnya atau bisa juga perusahaan lain

yang bergerak dibidang penyaluran kredit.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Bank 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 (1998; 30). Dari defenisi di atas

dapat disimpulkan bahwa  secara umum bank memiliki tugas untuk menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk
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kredit. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penyalur kredit bagi masyarakat,

bank perlu mengetahui secara pasti sejauh mana prospek perkembangan dan

kesehatan keuangan dari debitur tersebut.

Bank perlu mengembangkan suatu proses seleksi terhadap debitur untuk

menjaga agar kredit yang disalurkannya layak, hal tersebut dilakukan dengan cara

menganalisis laporan keuangan debitur. Analisis laporan keuangan debitur

tersebutlah yang akan menjadi alat untuk mengetahui lebih dalam mengenai

kondisi keuangan debitur. Hasil dari analisis laporan keuangan nasabah tersebut

akan memberikan gambaran dan informasi kepada bank, khususnya kepada orang-

orang bagian kredit yang akan memutuskan pemberian kredit tersebut. Setiap

bank memiliki prosedur-prosedur yang berbeda dalam hal penyaluran kredit,

tetapi secara umum dapat dijelaskan tahap-tahap pemberian kredit tersebut, yaitu

yang terdiri dari wawancara dengan calon debitur, analisis laporan keuangan,

penilaian jaminan, pemeriksaan dokumen-dokumen hukum dan tahap akhir yaitu

memutuskan kredit.

Dari lima prosedur di atas, penulis tertarik untuk lebih membahas

mengenai tahap yang kedua yaitu analisis laporan keuangan, hal tersebut dilandasi

oleh sebuah keyakinan bahwa analisis laporan keuangan dapat membantu dalam

mempelajari data-data keuangan perusahaan sehingga lebih mudah dipahami,

selain itu juga untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan

perkembangan perusahaan calon debitur tersebut, dan pada akhirnya ini akan

sangat membantu pihak bank dalam meyakini bahwa calon debitur dapat
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membayar angsuran kreditnya. Salah satu bentuk yang lazim digunakan dalam

analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan (Muljono ; 2007)

Menurut Muljono (2007), analisis laporan keuangan adalah suatu sistem

peringatan dini (early warning system) yang baik bagi pihak bank dalam rangka

memutuskan pemberian kredit. lalu menurut Warren, Reeve dan Fess (2005), ada

beberapa informasi yang mempengaruhi dalam pemberian kredit, yaitu:

a. Likuiditas, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk dapat

menyelesesaikan kewajibannya. (Rasio likuiditas dan Rasio leverage)

b. Struktur modal, menggambarkan seberapa besar modal sendiri yang

dimiliki calon debitur untuk mendukung operasional perusahaannya.

c. Kelayakan usaha, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga. (Rasio profitabilitas)

d. Perputaran persedian, menggambarkan tentang perputaran persedaiaan

yang dimiliki perusahaan. (Rasio aktivitas)

Berdasarkan teori di atas, dapat diketahui bahwa rasio-rasio keuangan

perusahaan berpengaruh dalam keputusan pemberian kredit, oleh karna itu

sebelum memutuskan pemberian kredit, bagian kredit akan menganalisis laporan

keuangan calon debitur menggunakan analisis rasio keuangan, diantaranya, Rasio

Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas. Rasio

Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendeknya (Harahap ; 2009; 301). Menurut Riyanto (2010; 332)

ada 3 rasio yang dapat digunakan untuk menggambarkan rasio likuiditas, yaitu (1)
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Rasio Lancar (Current Ratio) adalah rasio untuk menghitung kemampuan aset

lancar yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi utang lancarnya, (2) Rasio

Cepat (Quick Ratio) adalah rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan

perusahaan dalam memenuhi utang lancarnya tanpa memperhitungkan persediaan,

(3) Rasio Kas (Cash Ratio) adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk

mengetahui kemampaun kas dalam memenuhi utang lancar perusahaan.

Rasio Leverage (solvabilitas) adalah rasio yang mengukur seberapa jauh

perusahaan dibiayai oleh pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang

digambarkan oleh ekuitas (Harahap ; 2009; 306). Menurut Riyanto (2010; 333)

ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menghitung rasio leverage ini

diantaranya: (1) Debt to Equity Ratio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana

utang dapat dipenuhi oleh modal yang dimiliki perusahaan, (2) Rasio Utang (Debt

Ratio) adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana utang dapat dipenuhi oleh

aset, (3) Time Interest Earned Ratio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana

besarnya jaminan keuntungan sebelum bunga dan pajak atau laba operasi dapat

membayar beban bunganya.

Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang

dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan

penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya (Harahap ; 2009; 308). Menurut

Riyanto (2010; 334) rasio-rasio aktivitas dapat diuraikan sebagai berikut, (1)

Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turnover Ratio) adalah rasio yang

menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus persediaan

normal, (2) Rata-rata Periode Pengumpulan Piutang (Day’s Sales Outstanding
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Ratio) adalah rasio yang mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk

mengumpulkan piutang dari penjualan, (3) Rasio Perputaran Total Aset (Total

Aseets Turnover Ratio) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan penjualan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan.

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua kemampuan yang

dimilikinya (Harahap ; 2009; 309). Menurut Riyanto (2010; 335) rasio-rasio dari

profitabilitas adalah sebagai berikut: (1) Margin Keuntungan (Profit Margin)

adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar persentase laba bersih yang

diperoleh dari setiap penjualan, (2) Tingkat Pengembalian Aset (Return On

Assets) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang diperoleh

perusahaan terhadap total aset yang dimilkinya, (3) Tingkat Pengembalian Ekuitas

(Return On Equity) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba bersih bila diukur dari modal perusahaan.

Setelah laporan keuangan calon debitur dianalisis, maka langkah terakhir

adalah proses pemberian keputusan tentang penyaluran kredit. Tetapi ada masalah

yang selalu timbul setelah pemberian kredit dikabulkan yaitu pembayaran kredit

yang biasanya terdiri dari pokok pinjaman dan bunga dari pinjaman tersebut yang

berbeda-beda tiap banknya. Menurut peraturan Bank Indonesia, suatu kredit dapat

dibagi ke dalam lima kualifikasi, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang

lancar, diragukan, dan macet (Budisantoso ; 2006; 118). Resiko gagal bayar

debitur atau kredit macet yang dicerminkan oleh jumlah NPL (Non Performing

Loan) yang dimiliki bank merupakan hal yang selalu ada dalam kegiatan



6

perkreditan bank, untuk itu setiap bank harus berupaya agar kredit macet atau

jumlah NPL tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai regulator. Menurut

ketentuan Bank Indonesia rasio NPL dapat dikatakan baik apabila belum

melampaui angka 5% dari total kredit (NPL≤5%). NPL adalah jumlah

keseluruhan kredit kurang lancar ditambah dengan kredit diragukan dan kredit

macet.

BPR Pekanbaru merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki badan

hukum berbentuk Persereoan Terbatas (PT). Sebagai Bank Perkreditan, BPR

Pekanbaru memiliki kegiatan seperti layaknya sebuah bank umum yaitu

menyalurkan kredit kepada individu ataupun perusahaan dalam skala ekonomi

kecil maupun menengah. Seperti perusahaan perbankan lain, BPR Pekanbaru

sudah seharusnya selektif dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit kepada

debitur untuk mencegah adanya kredit macet.

Dua diantara jenis kredit yang diberikan oleh BPR Pekanbaru adalah

kredit Usaha Kecil dan Kredit Modal Kerja. Kredit usaha kecil adalah kredit yang

diberikan kepada pereorangan sebagai pemilik Usaha Menengah Kecil dan Mikro

(UMKM) sedangkan Kredit modal kerja merupakan kredit untuk pembiayaan

modal kerja yang bersifat permanen. Persentase penyaluran kredit usaha kecil

lebih besar dari pada kredit modal kerja. Tabel 1.1 menunjukkan tingkat NPL dari

kredit usaha kecil dan kredit modal kerja yang disalurkan oleh BPR Pekanbaru:
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Tabel 1.1

Tingkat NPL Kredit Usaha Kecil dan Kredit Modal Kerja

PT. BPR Pekanbaru Tahun 2010 s/d

tahun 2012 (dalam persen)

Tingkat NPL Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Kredit Usaha Kecil 0, 10% 0.22% 0,24%

Kedit Modal Kerja 0,57% 0,64% 0,69%

Sumber: PT. BPR Pekanbaru  (data diolah)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat tingkat NPL Kredit Usaha Kecil dan Kredit

Modal Kerja pada BPR Pekanbaru jika dibandingkan dengan standar BI mengenai

nilai maksimum NPL (NPL≤5%). Posisi NPL yang tinggi pada kredit modal kerja

menandakan selektifitas yang rendah dari BPR Pekanbaru terhadap penyaluran

kredit kepada debitur.

Penelitian mengenai analisis pengaruh kinerja keuangan debitur terhadap

keputusan pemberian kredit telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti

Damayanti (2007), Esther (2009) dan Silitonga (2009). Tetapi penelitian ini akan

berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Esther (2009), yang menunjukkan

bahwa rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio profitabilitas berpengaruh secara

signifikan terhadap keputusan pemberian kredit, tetapi disini penulis akan

menambahkan satu variabel baru yaitu rasio aktivitas ke dalam penelitian yang

akan dilakukannya, hal ini dilakukan karna rasio aktivitas dapat memberikan

gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang

dan pemanfaatan aset yang dimilikinya, sehingga diharapkan dengan mengetahui



8

rasio ini akan meningkatkan selektifitas dari bagian kredit dalam memutuskan

pemberian kreditnya. Analisis pada penelitian ini masih terbatas pada kredit

modal kerja saja, karna untuk kredit lain diberikan kepada individu, sehingga

tidak ada laporan keuangan yang menjadi objek dari penelitian ini

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji

lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan

pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Pekanbaru, sehingga judul penelitian

ini adalah: Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Debitur Terhadap

Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pekanbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang

tepat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai

berikut:

1. Apakah rasio likuiditas (Current Ratio) berpengaruh secara signifikan

terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR

Pekanbaru?

2. Apakah rasio leverage (Debt to Equity Ratio) berpengaruh secara

signifikan terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja pada PT.

BPR Pekanbaru?

3. Apakah rasio aktivitas (Inventory Turnover), berpengaruh secara

signifikan terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja pada PT.

BPR Pekanbaru?
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4. Apakah rasio profitabilitas (Return On Asset), berpengaruh secara

signifikan terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja pada PT.

BPR Pekanbaru?

5. Apakah rasio likuiditas (Current Ratio), rasio leverage (Debt to Equity

Ratio), rasio aktivitas (Inventory Turnover), dan rasio profitabilitas

(Return On Asset) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan

penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah rasio likuiditas (Current Ratio)

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemberian kredit

modal kerja pada PT. BPR Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui apakah rasio leverage (Debt to Equity Ratio)

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemberian kredit

modal kerja pada PT. BPR Pekanbaru.

3. Untuk mengetahui apakah rasio aktivitas (Inventory Turnover),

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemberian kredit

modal kerja pada PT. BPR Pekanbaru.

4. Untuk mengetahui apakah rasio profitabilitas (Return On Asset)

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemberian kredit

modal kerja pada PT. BPR Pekanbaru.
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5. Untuk mengetahui apakah rasio likuiditas (Current Ratio), rasio

leverage (Debt to Equity Ratio), rasio aktivitas (Inventory Turnover),

dan rasio profitabilitas (Return On Asset) berpengaruh secara

signifikan terhadap keputusan pemberian kredit modal kerja pada PT.

BPR Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penullis diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi penulis, dapat memberikan pemahaman mengenai penilaian dan

kebijakan proses pengambilan keputusan dalam pemberian kredit.

2. Bagi bank, sebagai bahan referensi dalam mengevaluasi apakah

laporan keuangan masih berpengaruh dalam menentukan kebijakan

pemberian kredit.

3. Bagi calon debitur, dapat memberikan informasi tentang proses

analisis kuantitatif permohonan kredit yang dilakukan oleh pihak

bank.

4. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

referensi untuk penelitiannya terutama penelitian yang berkaitan

dengan judul yang sedang di teliti sekarang

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk melihat gambaran singkat skripsi ini penulis menyusun sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
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Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian

serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan

digunakan dalam mengadakan penelitian. Bab ini juga akan

menjelaskan jenis dan sumber data, populasi dan sampel yang

digunakan, dan metode pengumpulan data.

BAB IV Bab ini akan menguraikan secara umum tentang hasil penelitian dan

pembahasannya.

BAB V Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang dihasilkan dan

saran untuk perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang

terkait dengan masalah temuan penelitian.


