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Abstract 

 

This study focuses on research of policy and with case study in Bank 

ABC. It attempts to achieve two main purposes : (1) to formulate best 

practices from Bank ABC post-restructuring, (2) to analyze the 

policies credit quality evaluation. 

The result o this study stated that bank ABC has found four policies 

changes that applied of committee credit, hich are credit commitee 

work current focus change in banl, credit market mapping change 

small, medium, entrerprise (SME), canalization process period 

change credit, recapitalization period change credit. Bank ABC 

determines evaluation towards the credit quality based on three 

pillars, that is debitor effort prospect, debitor performnce, and ability 

pays debitor. Bank ABC also do the evaluation for credit risk 

assessment of debitor in once a year, then the early warnings 

acceptable to the complex debitors. 

 

Keywords: The changes of Policy analysis, Credit   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Menurut harian Kompas (1998) diberitakan bahwa tahun 1997, mayoritas 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah mengalami krisis moneter. 

Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mengalami krisis moneter karena 

memiliki cadangan devisa yang minim, sehingga kondisi makro ekonomi menjadi 

buruk dan pemerintah tidak dapat mengendalikan keadaan tersebut. Kondisi 

perekonomian yang buruk ditandai oleh tingginya tingkat inflasi dan kondisi 

perbankan yang tidak sehat sehingga terjadi likuidasi bank umum secara masal 

oleh Bank Indonesia.   

Faktor lain yang menyebabkan bank-bank terlikuidasi yaitu tingginya 

tingkat net performing loan ( NPL) yang disebabkan oleh, bank menetapkan 

bunga kredit lebih tinggi dari pada bunga simpanan, selisih itu merupakan 

keuntungan bagi bank. Hal ini tentu membuat para debitur kesulitan dalam 

melakukan pembayaran kembali kredit kepada pihak bank sebagai kreditur, 

terutama untuk kredit yang berkaitan dengan valuta asing,  karena jumlah nominal 

pinjaman sebelum krisis menjadi berkali lipat sesudah krisis akibat perubahan 

nilai tukar dolar. Sementara itu pendapatan usaha dan daya beli masyarakat terus 

menurut, karena inflasi yang tinggi sehingga mengakibatkan resesi pada 

perekonomian indonesia.  
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 Berdasarkan penjabaran sebelumnya, banyak bank yang enggan untuk 

menyalurkan kredit kepada masyarakat karena kondisi makro ekonomi yang tidak 

kondusif. Padahal, seperti yang dikatakan UU no.10 tahun 1998 tentang 

perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyrakat untuk disalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya 

guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.   

 Dengan adanya kondisi krisis ekonomi seperti yang ini sebelumnya, 

banyak bank yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk 

melaksanakan peranya dengan baik.  Akibatnya sebagian besar bank melakukan 

proses akuisisi, merger, dan ada pula bank yang  menjual sahamnya ke investor 

asing. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja bank menjadi lebih baik.  

Kinerja bank yang baik dapat dilihat dari jumlah NPL yang dimiliki setiap 

bank. Untuk itu bank-bank yang menyalurkan kredit harus dapat mengupayakan 

peningkatan pada kualitas kreditnya. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan penyaluran kredit yang ditetapkan oleh masing-masing bank. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus pada Bank ABC, yang 

merupakan salah satu bank BTO (bank taken over) yang dipertahankan 

keberadaannya setelah krisis moneter 1998. Bank ABC adalah salah satu contoh 

bank umum yang ditunjuk oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

untuk menjual sahamnya kepada investor asing. Kemudian pada tahun 2003, Bank 

ABC diambil alih sahamnya oleh investor asing, sehingga terjadi perubahan 

kebijakan manajemen dan mengakibatkan penurunan tingkat NPL dan perubahan 

kinerja perusahaan. 
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Dari adanya perubahan kinerja yang dihasilkan, berikut adalah beberapa 

penghargaan yang diterima oleh Bank ABC antara lain: 

• Ranking pertama secara keseluruhan dalam survei Banking Service 

Excellence yang diselenggarkan oleh Marketing Research Indonesia 

periode 2003 yang diumumkan pada bulan April 2004. 

• Bisnis Indonesia Award 2003 sebagai Bank Nasional Terbaik. 

• InfoBank Award 2003 sebagai Bank Dengan Predikat Sangat Baik 

(Untuk Kategori Bank dengan Aset di atas Rp 20 triliun). 

• Kartu Kredit Cicilan Tetap 'fixnfast' Bank ABC mendapat 

penghargaan dari MasterCard International sebagai The Best 

MasterCard Electronic Program se Asia-Pasifik Tahun 2003. 

Selain penghargaan tersebut, perubahan kinerja juga mengakibatkan 

adanya pertumbuhan kredit pada Bank ABC sebesar 32% dalam setahun, atau 

sebesar Rp 14,81 triliun mencapai Rp 61,20 triliun per tanggal 30 Juni 2008, 

didukung oleh kuatnya pertumbuhan kredit yang berkelanjutan pada segmen 

usaha mikro, kecil & menengah, dan juga segmen nasabah badan usaha.  

Untuk mendukung pertumbuhannya, Bank ABC terus mengembangkan 

jaringan layanan dan telah merekrut lebih dari 7.500 karyawan baru sepanjang 

semester pertama tahun ini.  

 Kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas kredit merupakan salah 

satu indikator penting untuk mencapai tujuan bisnis bank saat ini.  Setelah 

penentuan tujuan bisnis, langkah selanjutnya adalah penetapan strategi dan 

kebijakan-kebijakan penyaluran kredit yang dapat mendukung tercapainya tujuan 
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tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan  

peningkatan kualitas kredit di Bank ABC, sehingga tujuan bisnisnya`bisa  

tercapai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, penulis 

mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1  Apa saja perubahan kebijakan dalam penyaluran kredit  sektor badan 

usaha yang terjadi setelah restrukturisasi bank? 

1.2.2.  Bagaimana cara Bank ABC menentukan penilaian terhadap kualitas kredit? 

1.2.3  Apa dampak dari perubahan kebijakan tersebut pada kinerja Bank ABC? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yaitu : 

a. Menganalisis perubahan kebijakan dalam penyaluran kredit Bank ABC 

untuk sektor Badan usaha. 

b. Menganalisis kebijakan yang diterapkan bank ABC untuk penilaian 

kualitas aktiva kreditnya. 

c. Mengaitkan perubahan kebijakan tersebut dengan perubaha kinerja Bank 

ABC pada masa pasca restrukturisasi. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

•   Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai penggolongan debitur yang termasuk kolektibilitas lancar 

dalam pemberian kredit untuk sektor kredit Badan usaha.  

•  Secara akademis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi ilmiah 

tentang analisis prosedur penyaluran kredit serta bahan bacaan yang 

sekaligus memberikan masukan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan bagi semua pihak yang memanfaatkan hasil penelitian 

ini. 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang  masing-

masing bab dirinci sebagai berikut : 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang  penelitian,  

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesa penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dikemukakan tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai pendukung dan acuan penelitian. Serta penjabaran kerangka 

pemikiran penulis dalam penyusunan penelitian. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan identifikasi kerangka konseptual yaitu 

terdiri dari waktu penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data,  

dan variabel-variable dalam aspek kualitatif dan kuantitatif dan metode-

metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja debitur.  

BAB  IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian berupa gambaran umum 

objek penelitian,  mekanisme penyaluran kredit Bank ABC dan hasil 

analisis perubahan kebijakan yang ada pada sektor kredit beserta cara 

penilaian kolektibilitas debitur atas penyaluran kredit sektor Badan 

usaha pada Bank ABC. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran 

yang perlu disampaikan kepada manajemen Bank ABC. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Ruang Lingkup Operasional Bank Umum 

 Menurut Kasmir (2002) dalam bukunya yang berjudul ” Dasar-Dasar 

Perbankan ”, Ruang lingkup opersional bank umum dikelompokkan menjadi 3 

kegiatan utama, antara lain ;  

2.1.1 Funding 

Bank umum dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, 

seperti tabungan, giro, serta deposito berjangka, dan sertifikat deposito. 

2.1.2 Lending  

 Lending atau yang lebih dikenal dengan kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menghasilkan 

pendapatan bunga. Dalam kondisi normal, pendapatan bunga dari kredit ini 

memiliki porsi terbesar dari total pendapatan bank.  

2.1.3 Sevices 

 jasa-jasa lain yang umumnya ditawarkan bank umum kepada nasabahnya 

guna menambah tingkat kepuasan nasabah terhadap bank, seperti transfer 

(pengiriman uang), Letter of Credit, penerimaan setoran-setoran dan melayani 

pembayaran-pembayaran (seperti bayar listrik,dan telepon). 
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2.1.2 Kredit 

Asal kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti 

kepercayaan atau dalam bahasa Latin creditum yang berarti kepercayaan atau 

kebenaran. Maksud dari percaya bagi pihak pemberi kredit adalah percaya kepada 

pihak penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan 

sesuai dengan perjanjian. Sebaiknya bagi penerima kredit, merupakan penerima 

kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditetapkan. (Kasmir.2002) 

Menurut Hasibuan (2001), Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus 

dibayar kembali bersama bunganya peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati, baik yang berupa uang maupun barang yang harus dikembalikan sesuai 

dengan kesepakatan antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak 

peminjam. Kesepakatan tersebut meliputi besarnya bunga, cara pengembalian, 

jangka waktu, dan lain-lain yang tercantum dalam surat perjanjian 

Kredit merupakan salah satu aktiva produktif yang mengandung risiko 

untuk memperoleh penghasilan. Undang-undang RI No.10.thn 1998 pasal 1 ayat 

11 memberikan uraian mengenai kredit, sebab: 

  Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan menghasilkan 

pendapatan bunga. Dalam kondisi normal, pendapatan bunga dari kredit ini 

memiliki porsi terbesar dari total  pendapatan bank.(Hasibuan, Malayu. 2001)  
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Sementara itu menurut pasal 8 UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan; 

“Dalam memberikan kredit bank umum harus mempunyai keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai yang 

diperjanjikan untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit 

bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan dan prospek usaha dari calon debitur ”.  

 Untuk definisi perjanjian kredit sendiri adalah suatu perjanjian formal 

antara bank dan peminjam untuk mendapatkan penghasilan tetap dari pencairan 

kredit untuk jangka waktu tertentu. 

 

2.1.2.1  Asas Kredit 

Sebelum kredit diberikan, pihak bank terlebih dahulu harus yakin bahwa 

kredit yang akan disalurkan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut 

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Penilaian 

kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan 

keyakinan tentang calon nasabahnya seperti melalui prosedur penilaian yang 

benar. 

 Prosedur penilaian kredit dituangkan dalam pokok kebijakan perkreditan 

bank. Kebijakan perkreditan bank diprogram berdasarkan pada 3 asas, yaitu asas 

yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian (Kasmir.2002) : 

 Pengertian dari ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut: 

• Yuridis, artinya program perkreditan harus sesuai dengan Undang-Undang 

perbankan dan peraturan Bank Indonesia. 
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• Ekonomis, artinya menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat 

bunga kredit yang disalurkan. 

• Kehati-hatian, artinya besar plafon kredit (legal lending limit) harus 

ditetapkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 6C 

dari setiap calon peminjam. 

 

2.1.2.2 Kualitas Kredit 

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 7/ 3 /DPNP tanggal 31 Januari 2005 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Lancar (pass), apabila memenuhi kriteria: 

• Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan 

• Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

• Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. 

b. Dalam perhatian khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria: 

• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 

melampaui 90 hari; atau 

• Mutasi rekening relatif aktif; atau 

• Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 

• Didukung oleh pinjaman baru. 

c. Kurang lancar (substandard), apabila memenuhi kriteria: 

• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 90-120 hari; atau 

• Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau 
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• Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 

90 -120hari; atau 

• Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 

• Dokumentasi pinjaman yang lemah. 

d. Diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria: 

• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 120-180 hari; atau 

• Terjadi wanprestasi lebih dari 120-180 hari; atau 

• Terjadi kapitalisasi bunga; atau 

• Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit 

maupun pengikatan jaminan. 

e. Macet (loss), apabila memenuhi kriteria: 

• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 

melampaui 180 hari; atau 

• Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 

• Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar.  

 

2.1.3  Analisis Suatu Kredit 

Sebelum melakukan pengembangan usaha hendaknya dilakukan suatu 

kajian yang cukup mendalam dan komprehensif untuk mengetahui apakah usaha 

yang akan dilakukan itu layak atau tidak layak untuk dijalankan dan diberikan 

kredit. Kajian semacam ini disebut dengan studi kelayakan bisnis. 
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Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang 

tidak hanya menganalisis layak atau tidak layaknya suatu bisnis untuk dibangun, 

tetapi juga saat dijalankan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang 

maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. 

Dalam kajian Studi Kelayakan Bisnis terbagi dalam dua bagian, yaitu legal 

dan operasional yang mencakup aspek-aspek penilaian seperti yang digambarkan 

pada bagan di bawah ini : 

Gambar 2.1 :Kajian dalam study kelayakan bisnis. 

KAJIAN SKB 

 

             LEGAL           OPERASIONAL 

 

  Taat Hukum      Etika Bisnis             Kajian                     Kajian 

  Compliance      Lingkungan           Kualitatif      Kuantitatif 

 

- Money Laundring          - Agama        - Manajemen     - Pemasaran 

- Know Your Cust.      - Budaya        - Legal      - Produksi 

- Good Corporate      - Adat        - Risiko      - Keuangan 

  Governance               - Sosial Budaya     - Bobot 

            - Politik                       Risiko 

            - Ekonomi                - Agunan 

      

Sumber : Umar, Husein.1997. Studi Kelayakan Bisnis, Edisi 3, Jakarta: 

Gramedia Pustaka. 
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2.1.3.1 Manfaat Study Kelayakan Bisnis (SKB) 

Hasil akhir dari SKB adalah berupa laporan tertulis. Laporan tersebut berisikan 

bahwa suatu rencana bisnis layak untuk direalisasikan. Pihak-pihak yang 

membutuhkan laporan tersebut antara lain: 

1) Pihak Investor ; untuk mengetahui keuntungan yang akan didapat apabila 

pihak tersebut mau menanamkan dananya pada rencana suatu bisnis. 

2) Pihak Kreditor ; Selain dari investor, pendanaan dapat dilakukan dengan 

mengajukan kredit pada bank. Untuk itu, bank akan menganalisis apakah 

kredit tersebut layak untuk dibiayai atau tidak, dengan menilai apakah calon 

debitur dapat melunasi kredit yang diberikan hingga lunas. 

3) Pihak Manajemen Perusahaan ; Laporan tersebut dapat memuat ide-ide 

proyek yang bersangkutan dengan peningkatan usaha utuk menaikan laba 

perusahaan. 

4) Pihak Pemerintah dan Masyarakat ; penyusunan laporan study kelayakan 

bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga 

rencana bisnis yang mendukung kebijakan-kebijakan tersebut akan 

mendapatkan orioritas dukungan dari pemerintah berupa subsidi atau 

keringanan lainya. 

 

2.1.3.2  Aspek-aspek dalam SKB 

 Dalam study kelayakan bisnis, terdapat 3 komponen untuk menentukan 

layak atau tidak dari suatu rencana bisnis yang akan direalisasikan. Aspek-aspek 

yang perlu diteliti adalah seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 : Tabel Komponen dan aspek yang diteliti dalam study 

kelayakan bisnis. 

No Komponen Aspek yang Diteliti 

1 Pasar Pasar Konsumen dan Produsen 

2 Internal Perusahaan Pemasaran 

    Teknik dan Teknologi 

    Manajemen 

    Sumber Daya Manusia 

    Keuangan 

3 Lingkungan Politik, Ekonomi, Sosial 

    Lingkungan Industri 

    Yuridis (Legal) 

    Lingkungan Hidup 

   

 

Sumber : Umar, Husein.1997. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka 

 

Proses analisis setiap aspek saling berkaitan antara yang satu dengan yang 

lain sehingga hasil analisis aspek-aspek tersebut menjadi terintegrasi. Seperti pada 

tabel, berikut ini adalah penjelasan singkat aspek-aspek tersebut. 

� Aspek Pasar 

Pengkajian aspek pasar penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis 

yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang 

dihasilkan proyek tersebut. Analisis aspek pasar bertujuan antara lain 

untuk mengetahui seberapa luas pasar yang ingin ditargetkan, seberapa 

besar pertumbuhan permintaan dan seberapa besar market share dari 

produk yang bersangkutan. Bagaimana kondisi persaingan produsen dan 

siklus hidup produk juga penting untuk dianalisis. Analisis data dapat 
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dilakukan dengan cara deskriptif maupun inferensial. Jenis data yang 

digunakan juga dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 

Mengukur permintaan pasar dapat dilakukan dengan 3 metode, antara lain: 

1. Mengestimasi total permintaan pasar. 

2. Mengistimasi wilayah permintaan pasar 

3. Mengistimasi Penjualan Aktual dan Pangsa pasar 

Sementara itu untuk meramal permintaan mendatang, manajemen dapat 

melakukan melalui : 

1. Survei niat pembeli 

2. Pendapat para tenaga penjual 

3. Pendapat para ahli 

4. Analisis Regresi 

5. Analisis deret waktu 

 

� Internal Perusahaan 

 Dalam kompenen ini terdiri dari beberapa aspek.aspek-aspek tersebut 

antara lain: 

1. Aspek Pemasaran 

Pemasaran adalah kegiatan perusahaan yang bertujuan menjual barang dan 

jasa yang diproduksi perusahaan untuk masuk ke dalam pasar. Oleh karena itu, 

aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan 

dipilih. Keutamaan dalam analisis kelayakan aspek ini adalah dalam hal: 
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•   Penentuan segmen, target, dan posisi produk pada pasarnya 

•   Kajian untuk mengetahui konsumen potensial (sikap, perilaku, dan  kepuasan 

mereka atas produk) 

•    Menetukan strategi, kebijakan, dan program pemasaran yang akan 

dilaksanakan 

2. Aspek Teknik dan Tekhnologi 

 Studi pada aspek dan teknologi ini mengungkapkan kebutuhan apa yang 

diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi dari suatu proyek 

bisnis akan dilaksanakan. Untuk industri manufaktur, perlu dikaji beberapa 

hal, seperti mengenai kapasitas produksi, jenis teknologi yang akan 

digunakan, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi pabrik, dan tata letak pabrik 

yang paling menguntungkan. Setelah itu, kemudian dapat dibuat rencana 

jumlah biaya pengadaan harta tetapnya.  

 Dari kajian teknologi tersebut, diharapkan teknologi yang digunakan 

nantinya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ekonomis, sehingga 

akhirnya produk yang dihasikan mampu bersaing di pasar dan dapat 

menyelesaikan angsuran kreditnya pada bank hingga lunas. 

3. Aspek Manajemen 

 Penilaian aspek manajemen bertujuan untuk mengetahui apakah 

pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan,dilaksanakan dan 

dikendalikan sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak untuk 

direalisasikan. 
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Ada dua macam studi dalam penilaian  aspek manajemen untuk suatu proyek 

bisnis,  yaitu: 

a.)  Manajemen saat pembangunan proyek bisnis 

Manajemen menelaah antara lain mengenai penyusunan rencana kerja, 

siapa saja yang terlibat, bagaimana mengkoordinasikan dan mengawasi 

pelaksanaan proyek dengan sebaik-baiknya. 

b.)  Manajemen saat bisnis dioperasikan secara rutin 

Untuk telaah operasionalnya antara lain menentukan secara efektif dan 

efisien mengenai bentuk badan usaha, jenis pekerjaan, struktur organisasi 

serta pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan. 

 

4. Aspek Sumber Daya Manusia 

 Studi aspek sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam pembangunan dan implementasi bisnis diperkirakan layak atau sebaliknya 

dilihat dari ketersediaan  sumber daya manusia. 

Aspek ini terbagi dalam dua bagian, yaitu: 

a.)   Peran sumber daya manuasia dalam pembangunan proyek bisnis. 

Tenaga sumber daya manusia yang diperlukan dalam suatu proyek bisnis 

akan dibatasi hanya sampai proyek bisnis selesai dibangun. Setelah proyek 

selesai dibangun, terjadi pemutusan hubungan kerja untuk tenaga kerja 

honorer. 

b.) Peran sumber daya manusia dalam operasional rutin bisnis yang telah 

selesai dibangun. 
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Tenaga sumber daya manuasi yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan 

keahlian mereka dalam menjalankan proyek bisnis suatu perusahaan. Pola 

manajemen sumber daya manusia mulai dari perencanaan kebutuhan 

sumber daya manusia, penentuan eskripsi pekerjaan antar pekerja (bagian), 

produktivitas kerja, kebijakan rekrutmen, dan program pengembangan, 

perencanaan karir yang dapat mendukung kemajuan proyek bisnis yang 

akan direalisasikan. 

 

5. Aspek Keuangan 

 Studi aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan 

dan aliran kas proyek bisnis, sehingga dapat diketahui dari mana sumber dana dan 

pengeluaran debitur dan dapat dinyatakan layak atau tidak rancangan bisnis.  

Proyek bisnis dikatakan sehat apabila dapat memberikan keuntungan yang 

layak dan mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Dalam studi kelayakan 

bisnis, aspek keuangan dilakukan setelah aspek lain selesai dilaksanakan. 

Kegiatan dalam aspek keuangan antara lain adalah perhitungan perkiraan jumlah 

dana yang diperlukan untuk keperluan modal kerja awal dan untuk pengadaan 

harga tetap proyek. 

 Selain itu juga dipelajari mengenai struktur pembiayaan yang paling 

menguntungkan dengan menentukan berapa dana yang harus disiapkan lewat 

pinjaman dan dari pihak sendiri, dan analisis sensitivitasnya dilihat dari net 

present value, payback periode, interest rate risk, probability index, dan break 

even point. 
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� Lingkungan 

 Sementara itu Dalam kompenen lingkungan, mencakup beberapa aspek. 

Aspek-aspek tersebut antara lain: 

1. Aspek politik, Ekonomi, dan Sosial 

Menganalisis berdasarkan keadaan makro ekonomi, kestabilan politik, dan 

budaya di suatu negara apakah dapat mendukung realisasi dari 

perencanaan bisnis agar layak dibiayai atau tidak. 

2. Aspek Lingkungan Industri  

Aspek-aspek lingkungan luar perusahaan (lingkungan eksternal) yang 

paling dekat adalah aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri 

lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. 

Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan, seperti 

ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

termasuk kondisi perusahaan itu sendiri menjadi perlu dianalisis guna 

studi kelayakan bisnis. Michael E. Porter mengemukakan konsep 

Competitive Strategy yang menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 

lima aspek utama yang disebut “ 5 kekuatan bersaing “ yang kemudian 

dilengkapi oleh R.E. Freeman untuk merekomendasikan aspek yang 

keenam. Keenam aspek itu seperti adanya ancaman masuk pendatang baru, 

persaingan sesama perusahaan di dalam industrinya, ancaman dari produk 

pengganti, kekuatan tawar menawar pembeli, kekuatan tawar menawar 

pemasok, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. 
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3. Aspek Yuridis (Legal) 

 Studi terhadap aspek yuridis berguna untuk kelangsungan hidup 

proyek serta untuk meyakinkan para kreditur dan investor bahwa proyek 

yang akan dibangun tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Seperti 

kita ketahui bahwa dalam suatu proyek dapat saja terjadi pelanggaran 

terhadap kewajiban dari masing-masing pihak sehingga penegakan aturan 

menjadi penting untuk dilaksanakan. Penilaian hukum yang dilakukan 

dalam suatu proyek bisnis seperti Apakah perusahaan telah memenuhi 

ketentuan hukum yang berlaku, mempunyai surat izin melakukan usaha, 

dan telah membayar pajak secara aktif  pada negara.  

4. Aspek Lingkungan Hidup 

Menganalisis proyek bisnis debitur yang diajukan, apakah tidak 

melanggar aturan tentang lingkungan hidup yang berlaku. Dengan 

memperhatikan lingkungan hidup di sekitarnya, baik untuk kehidupan 

manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta lingkungan alam lain. 

Seperti menganalisis bahan baku yang digunakan apakah ramah dengan 

lingkungan dan seperti apa cara yang digunakan perusahaan dalam 

membuang dan mengelola limbahnya. Apakah dapat merugikan suatu 

pihak atau tidak.  

 

2.1.4  Risiko-risiko dalam penyaluran kredit 

Credit Risk adalah suatu risiko kerugian terjadi karena debitur gagal 

memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Penilaian tingkat risiko ini dapat 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara finansial dan non-finansial. Menurut 

Andrew fight (2004) Risiko kredit sendiri dapat ditentukan oleh gabungan dari 

beberapa Risiko. Risiko-Risiko tersebut dapat digambarkan seperti pada bagan 

dibawah ini : 

Gambar 2.2 : Kategori Risiko Kredit 

 

Sumber : Fight, Andrew, 2004, Credit Risk Management, Britain: Elsevier 

Butterworth-Heinemann 

Dari bagan, dapat dikatakan bahwa Risiko kredit dapat dipengaruhi oleh 

dua jenis Risiko, yaitu Risiko peminjam (borrower risk) dan Risiko transaksi 

(transaction risk). Berikut penjelasan dari kedua jenis Risiko tersebut: 
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2.1.4.1 Risiko Peminjam 

 Risiko peminjam terdiri dari 2 jenis Risiko yaitu Risiko financial dan 

Risiko bisnis. 

 2.1.4.1.1 Risiko finansial 

 Yaitu suatu Risiko yang berfokus pada elemen-elemen di sekitar debitur 

yang berhubungan dengan situasi finansial debitur yang dilihat dari 

laporan keuangan. Risiko ini mencakup Risiko likuiditas, yaitu suatu 

Risiko yang dapat timbul berhubungan dengan kondisi kas debitur. 

Adapun pengukuran Risiko ini dapat dilihat dari adanya piutang dagang 

debitur yang tidak dibayar pada waktunya (macet) dan cara pembelian 

bahan baku kepada supplier, apakah dilakukan dengan cara dibayar tunai 

atau hutang.  

Selain itu Risiko finansial juga mencakup Interest rate risk yaitu suatu 

risiko yang timbul karena bank terlalu tinggi  dalam penetapan tingkat 

suku bunga dalam penyaluran kredit. Contohnya apabila bank menetapkan 

bunga tetap untuk kredit modal kerja yang terlalu tinggi, hal ini akan 

memberatkan debitur yang ada dalam pelunasan kreditnya hal ini juga 

dapat mempengaruhi perekonomian nasional. 

 

2.1.4.1.2 Risiko Bisnis 

Yaitu suatu Risiko yang dihadapi oleh perusahaan untuk menghadapi 

Risiko yang ada pada lingkunganya. Risiko bisnis meliputi ; 
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• Country/Sovereign Risk : Suatu risiko yang dapat ditimbulkan 

oleh kondisi makro ekonomi suatu negara yang terjadi karena suatu 

negara mengalami suatu perubahan kebijakan-kebijakan politik, 

ekonomi,sosial budaya, dan keamanan seperti yang digambarkan 

pada bagan ini : 

Gambar 2.3 : Area Risiko Makro-Ekonomi 

 

Sumber : Fight, Andrew, 2004, Credit Risk Management, Britain: Elsevier 

Butterworth-Heinemann 

Bagan tersebut menggambarkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

perushaan debitur dilihat dari segi makro ekonomi. Sebagai contoh, 

apabila tersebar isu-isu yang buruk sehingga terjadi pelarangan atas 

masuknya barang dari suatu negara dikarenakan terjadi konflik politik 

antar negara atau terjadi kenaikan dalam penetapan pajak pada sektor 
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korporate. Oleh sebab itu, hal ini akan menimbulkan kerugian pada kredit 

yang dibiayai apabila terkena imbas dari peraturan tersebut.  

• Market risk : Risiko kerugian yang ditimbulkan karena pergerakan 

pasar yang tidak dikendaki / bersifat negatif. Seperti adanya 

kenaikan BBM, maka mempengaruhi kenaikan harga barang yang 

digunakan sebagai  bahan baku yang digunakan dalam suatu proses 

prosuksi.  

Hal ini tentu akan membuat penurunan angka penjualan sehingga 

mempengaruhi pula kondisi finansial debitur dalam pelunasan kredit. 

 

2.1.4.2 Risiko Transaksi 

Risiko peminjam terdiri dari 2 jenis Risiko yaitu Risiko fasilitas  dan 

Risiko dokumentasi. 

 2.1.4.2.1 Risiko fasilitas 

Suatu Risiko yang yang dapat terjadi dalam suatu proses transaksi dari 

kegiatan bisnis debitur.  Adapun contoh dari Risiko yang dapat timbul 

seperti : 

• Technology and operational risk : Risiko kerugian yang disebabkan 

oleh adanya kegagalan proses internal, manusia maupun pada sistem 

yang ada. Contohnya, apabila terjadi kesalahan administrasi dalam 

ketersediaan stok barang dan jadwal pemesanan serta pengiriman dari 

pemasok sehingga dapat mempengaruhi tingkat penjualan barang. 
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• Foreign exchage risk : Suatu risiko karena adanya perubahan nilai 

tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, yang dapat 

mengakibatkan penurunan/kenaikan  nilai aktiva yang berada di luar 

negeri. 

Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan nilai kurs untuk produk yang 

dijual debitur. Tetapi debitur tidak dapat menaikkan harga produk 

kepada pelanggan. Akibatnya kerugian yang dialami debitur, akan 

dapat mempengaruhi pelunasan kreditnya.  

2.1.4.2.2 Risiko Dokumentasi 

Yaitu suatu risiko yang dapat timbul atas kelengkapan dan kesahan  

dokumen-dokumen yang dilihat dari segi legalitas secara hukum. Seperti 

surat izin usaha yang sah, laporan pembayaran pajak, dan surat-surat 

lainya. 

 

2.1.5  Laporan Keuangan 

 Pihak manajemen setiap bank pada setiap tahunnya selalu melakukan 

evaluasi kinerja yang telah dilakukan dalam periode tersebut. Evaluasi kinerja 

bank tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat menetapkan tujuan bank untuk 

tahun berikutnya dan menetapkan strategi yang sesuai untuk digunakan dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

 Alat yang digunakan pihak manajemen untuk melakukan evaluasi kinerja 

perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan tahunan perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan menurut Kotler (2004) adalah suatu laporan yang 
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menggambarkan status keuangan suatu perusahaan untuk membantu pihak 

manajemen dalam membuat keputusan manajerial. 

Laporan keuangan terdiri dari 3 laporan, antara lain : 

a. Neraca 

Laporan yang merinci kekayaan dan kewajiban dalam bentuk aktiva, 

pasiva, dan modal sendiri yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Isi dalam neraca bank berbeda dengan neraca perusahaan. Neraca 

pada bank terdiri dari penempatan giro pada bank lain, penempatan 

surat berharga pada bank lain, tagihan derivatif, dan kredit yang 

disalurkan pada posisi aktiva. Dan untuk penempatan dana pihak 

ketiga, kewajiban derivatif, surat berhaga yang diterbitkan, serta 

modal berada pada posisi pasiva. 

b. Laporan Laba/Rugi 

Laporan keuangan yang merincikan pendapatan dan pengeluaran 

tahunan suatu perusahaan sehingga dapat memperlihatkan laba atau 

rugi tahunan suatu perusahaan. 

Adapun komponen-komponen dari laporan laba/rugi seperti 

penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor/bruto, biaya operasional, 

laba usaha, pendapatn (biaya) lain-lain, laba bersih. 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan keuangan yang menjabarkan pendapatan dan pembayaran 

uang kas dalam suatu perusahaan pada setiap tahunnya. 
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2.1.6  Prinsip Penyaluran Kredit 

Sebelum sebuah kredit diberikan, hendaknya setiap keputusan 

tersebut telah melalui proses tahapan kredit yang sesuai dengan kebijakan 

masing-masing bank, ditambah dengan adanya prinsip Know Your Customer 

(Prinsip 6C). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kredit 

bermasalah atau Non Performing Loans (NPL).   

Keon(2005) menjelaskan dari Prinsip 6 C, sebagai berikut : 

1. Character 

Meneliti karakter dari calon debitur untuk mengetahui keuletan, kejujuran, 

kreativitas, dan sifat-sifat lainnya yang mendukung atau kurang 

mendukung di dalam bisnis, sebelum diberi kredit. Bank dapat mengetahui 

karakter dari debitur bisa melalui BI checking.  

2. Capital 

Meneliti kemampuan modal calon debitur dalam menjalankan usahanya. 

Hal ini akan menentukan solvabilitas (tingkat kesehatan) usaha calon 

debitur. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan keuangannya, atau 

catatan lainnya yang dapat diyakini bank, antara lain : neraca, laporan laba 

rugi, dan laporan arus kas. Setiap debitur yang dibiayai harus bermodal 

riil, bukan dari pinjaman, agar usahanya sehat (solvable).  

3. Condition 

Meneliti kondisi pasar dari usaha calon debitur, apakah usaha tersebut 

masih cukup baik prospeknya secara mikro maupun makro. Kemudian 

perlu juga dianalisis segi pemasarannya yang bergantung pada pesaing 
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atau persaingan, harga, permintaan, pangsa pasar, peraturan pemerintah, 

kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Sebelum diputuskan untuk diberi 

kredit, harus diyakini bahwa situasi usahanya masih berprospek baik.  

4. Capacity 

Meneliti kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha atau 

kemampuan manajemennya. Tujuannya adalah mengetahui apakah 

manajemen usaha yang saat ini dipimpinnya baik atau tidak. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat efisiensi perusahaan dan dari laba perusahaan yang 

dipimpinnya, walaupun kondisi usahanya baik, perlu dinilai kemampuan 

pemilik dalam mengembangkan usahanya tersebut apakah didukung oleh 

manajemen yang baik.  

5. Collateral 

Meneliti kemampuan calon debitur dalam menyediakan jaminan atau 

agunan. Hal ini diperlukan untuk menjamin bank bila ternyata gagal 

memenuhi kewajiban kreditnya, seperti usaha mengalami kerugian dalam 

jumlah besar, atau kredit menjadi macet. 

6. Control 

Meneliti kondisi debitur dengan melakukan pemantauan atas penggunaan 

dana kredit yang dicairkan. Aktivitas pemantauan dilakukan secara rutin 

oleh pihak bank, agar cepat mengetahui permasalahan yang ada sehingga 

tingkat risiko kredit pun dapat diminimalkan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.4 : Gambar kerangka pemikiran penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olahan penulis 

Gambar 2.1 merupakan suatu skema yang 

menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis 

dalam melakukan penilitian ini. Adapun penjabaran yang 
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langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut : 

a) Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Data-

data tersebut berupa laporan keuangan debitur dan dokumen-dokumen 

yang berkaitan oleh debitur. 

b) Setelah data terkumpul, kemudian penulis melakukan pengolahan data 

dengan menganalisis data yang ada. 

c) Pengolahan data tersebut dibagi menjadi dua; yaitu menganalisis dari 

aspek kuantitatif  dan kualitatif.  

d) Langkah berikutnya yang dilakukan penulis menggabungkan hasil analisis 

dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat dilakukan 

penilaian terhadap kinerja debitur terhadap kredit yang diberikan. 

e) Hasil penilaian tersebut, kemudian disesuaikan terhadap peraturan yang 

ada mengenai penggolongan kolektibilats debitur. 
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BAB III 

Metodelogi Penelitian 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini pada Bank ABC yang berlokasi di Jakarta, dengan 

objek debitur untuk kredit sektor badan usaha dalam kredit modal kerja yang 

tergolong pada kategori kolektibilitas lancar. Penelitian ini mulai untuk 

penyaluran kredit pada tahun 2003-2007. 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

menggunakan studi kasus, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil 

contoh kasus yang telah dialami suatu perusahaan yang dijadikan objek penelitian. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan : 

• Data base Bank ABC dan pencarian pada website.   

• Teknik pengambilan data yang kedua adalah dengan menggunakan teknik 

wawancara (interview), wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan 

data yang lebih akurat dan mendetail yang berkaitan dengan permasalahan 

yang ada. 
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3.3  Populasi dan Sample 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang diteliti dari penelitian ini adalah debitur Bank ABC yang 

yang ada pada data base kredit untuk sektor Badan usaha pada Bank ABC yang 

tergolong kolektibilitas lancar. 

3.3.2  Sampel 

Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, 

dimana penulis mengambil 2 (dua) contoh debitur kredit sektor badan usaha dari 

kategori dengan kolekttabilitas kredit yang tergolong lancar. 

3.4  Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode deskriptif yaitu 

suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

menganalisis serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah 

yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan 

keadaan yang sebenarnya pada kedua perusahaan untuk kemudian mengambil 

kesimpulan. 

3.5  Variable untuk Analisis Data  

Variable-variable yang digunakan dalam penelitian 

yang dilakukan terhadap penggolongan kualitas debitur 

adalah sebagai berikut: 

 Pilar I : Prospek Usaha Debitur 
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Keseluruhan aspek kualitatif dalam studi kelayakan bisnis yaitu aspek 

pasar, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek 

sumber daya manusia, aspek tekhnis dan aspek legal. 

Pilar II : Kinerja Debitur 

Jenis rasio laporan keuangan, biasanya dikelompokkan ke dalam  

kelompok rasio, yaitu : 

• Liquidity Ratio yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. 

Liquidity Ratio yang umum digunakan antara lain : 

a). Current Ratio, merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas 

(solvabilitas jangka pendek) yaitu kemampuan untuk membayar hutang 

yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

Formulasinya : 

Current Ratio =     Current Liabilities 

                                   Current Assets 

b). Quick Ratio, merupakan alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang 

lebih likuid. 

Formulasinya : 

Quick Ratio =      Current Liabilities 

Current Assets − Inventory 

2). Activity Ratio merupakan alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan sumber daya yang ada. 
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Rasio - rasio ini antara lain: 

a). Receivable Turn Over 

Sales 

Receivable turnover = ----------------------------- 

Account receivable 

b). Periode Pengumpulan Piutang 

360 

Average collection period = ------------------------------- 

Receivable turnover 

c) Inventory Turnover, yaitu rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan 

persediaan atau rasio untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam 

dalam persediaan untuk berputar dalam suatu periode tertentu. 

Formulasinya : 

Inventory Turnover =  Average Inventory 

Cost of Goods Sold 

360 

d) Average days in inventory = -------------------------- 

      Inventory turnover 

d) Total Assets Turnover, yaitu rasio untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva secara keseluruhan. 
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Formulasinya : 

Total Assets Turnover = Total Assets 

    Sales 

• Profitability Ratio yaitu rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penggunaan 

modalnya. 

Rasio - rasio ini antara lain : 

Gross profit 

Gross profit margin = ---------------------- 

Sales 

EBIT 

Operating profit margin = ------------------- 

Sales 

EAT 

Net profit margin = ------------- 

Sales 

EAT 

Return on assets = --------------------- 

Total assets 

EAT 

Return on equity = -------------------- 

Equity 
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Pilar III : Kemampuan Membayar Debitur 

• Leverage Ratio yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan hutang..Rasio -rasio ini antara lain : 

a). Debt To Total Assets Ratio, yaitu rasio yang menghitung berapa bagian 

dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibiayai dengan hutang. 

Formulasinya : 

  Debt To Total Assets Ratio =  Total Assets 

         Total Liabilities 

b). Time Interest Earned Ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar 

keuntungan dapat berkurang (turun) tanpa mengakibatkan adanya kesulitan 

keuangan karena perusahaan tidak mampu membayar bunga. 

Formulasinya : 

Time interest earned ratio = Interest Expense 

Earning Before Interest and Tax 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1  Gambaran Umum Bank ABC 

 

Pada tahun 1997, sebagai akibat krisis moneter Asia, Bank ABC 

mengalami kesulitan likuiditas dan diambil alih oleh Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank BTO. Pada tahun 1999, Pemerintah 

Indonesia melalui BPPN merekapitalisasi Bank ABC dengan obligasi pemerintah 

senilai Rp 32 triliun. Saat itu juga, sebuah bank BTO lain dilebur ke Bank ABC 

sebagai bagian dari program pembenahan oleh BPPN. Pada tahun 2000, delapan 

bank BTO lainnya dilebur ke dalam Bank ABC. Di tahun-tahun selanjutnya 

sebagai surviving entity,  Bank ABC bangkit menjadi salah satu pilar perbankan 

nasional. 

 Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya, Bank ABC melakukan 

restrukturisasi luas mencakup manajemen, sumber daya manusia, organisasi,  

sistem, nilai prilaku serta identitas perusahaan. Upaya ini berhasil meletakkan 

fondasi maupun prasarana baru bagi Bank ABC guna meraih pertumbuhan 

berdasarkan transparasi, responsibilitas, integritas dan profesionalisme (TRIP).  

Pada tahun 2003, Bank ABC diambil alih oleh investor asing sebagai 

pemegang saham pengendali. Dengan kendali manajemen baru serta strategi baru, 
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Bank ABC terus menjalani perubahan transformasional yang dirancang untuk 

dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dan pelaku regional unggulan.  

4.2  Gambaran Umum Kredit untuk Badan Usaha Bank ABC 

Pada bank ABC terdapat beberapa jenis kredit yang disalurkan untuk 

sektor badan usaha. Adapun jenis-jenis dalam kredit sektor badan usaha adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Jenis Kredit Sektor Badan usaha pada Bank ABC 

Jenis Kredit Plafon 

Small,Medium 

Enterprise (SME) 

Rp. 500 juta s/d Rp. 5 Milyar 

Komersial Rp. 5 Milyar s/d Rp. 50 Milyar 

Korporasi > Rp. 50 Milyar 

Sumber : Bank ABC 

 

Adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh debitur adalah 

berbagai dokumen yang dibutuhkan, antara lain ; 
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• Surat Permohonan Kredit 

• Copy Akta Pendirian PT / Anggaran Dasar PT 

• Copy Perubahan Akta / Anggaran Dasar 

• Copy Pengesahan Kehakiman 

• Copy SIUP, TDP, NPWP 

• Copy KTP (Identitas) pemegang saham  dan pengurus PT 

• Copy rekening koran atau tabungan 6 bulan terakhir (semua rekening di bank) 

• Copy laporan keuangan terakhir 

• Copy sertifikat tanah dan copy IMB 

• Copy PBB dan 

Bank ABC telah menetapkan nilai dan strategi dalam setiap jenis kredit yang 

dimilki. Adapun penjabaran untuk setiap jenis kredit badan usaha adalah sebagai berikut 

: 

4.2.1 SME 

Nilai yang ingin diraih : 

Bank ABC ingin berperan sebagai jantung dari bisnis nasabahnya, yang 

mengerti kebutuhan bisnis dan bisa menyiapkan dana investasi untuk 

pertumbuhan bisnis nasabahnya.  

Sementara itu untuk strategi yang digunakan oleh Bank ABC dalam kredit SME, 

adalah seperti yang dijabarkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.2 : strategi dari SME pada Bank ABC 

Produk Manusia Proses 

• Menawarkan produk 

yang lengkap sesuai 

kebutuhan debitur. 

• Sasaran produk sub-

segment. 

• Menetapkan harga 

diatas harga 

pasaranya. 

• Memenuhi selera 

konsumen dalam 

pasar kredit. 

• Generalisasi cabang 

dengan tenaga 

penjualan. 

• Standarisasi 

kemampuan penjualan 

• Mengorganisir tenaga 

ahli 

• Memperketat kinerja 

manajemen. 

• Proses yang cepat dan 

dengan biaya yang 

minim. 

• Memusatkan pada 

akhir proses 

• Mempercepat waktu 

pergantian dalam 

pasar. 

Sumber : Bank ABC 

 

4.2.2 Commercial  

Nilai yang ingin diraih : 

Bank ABC sebagai teman yang handal bagi debitur yang terbukti sebagai 

solusi pertama untuk masalah keuangan dalam kebutuhan bisnis jangka 

panjang.  

Sementara itu untuk strategi yang digunakan oleh Bank ABC dalam kredit 

komersial, adalah seperti yang dijabarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 : strategi dari komersial pada Bank ABC 

Analisis Perubahan..., Putri Kerstiawati, Ma.-Ibs, 2009



 56 

Produk Manusia Proses 

• Menawarkan produk 

yang lengkap sesuai 

kebutuhan debitur. 

• Menetapkan harga 

yang berbeda untuk 

setiap sub-segment 

yang berbeda-beda. 

• Penetapan harga 

berdasarkan tingkat 

risiko. 

• Memenuhi selera 

konsumen dalam 

pasar kredit. 

• Dapat dipercaya 

• Fokus pada 

konsumen dengan 

membentuk 

hubungan baik 

jangka panjang. 

. 

• Produktivitas yang 

terbaik dalam 

kelasnya.  

• Pengeluaran biaya 

yang efisien. 

• Proses yang ramah 

pada konsumen. 

Sumber : Bank ABC 

4.2.3 Asset Based-Finance (ABF)  

Nilai yang ingin diraih : 

Bank ABC sebagai mitra bisnis nasabahnya yang mengerti kebutuhan bisnis 

mempersiapkan dana investasi untuk pertumbuhan bisnis partnernya. 

Untuk strategi yang digunakan oleh Bank ABC dalam kredit ABF, adalah seperti 

yang dijabarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 : strategi dari ABF pada Bank ABC 

Produk Manusia Proses 
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• Meawarkan produk 

yang lengkap sesuai 

kebutuhan 

debitur.(pinjaman, 

ABF, manajemen 

kas, forex) 

• Sasaran produk Sub-

segment. 

• Penetapan harga 

berdasarkan tingkat 

risiko. 

• Prinsip kredit yang 

jelas untuk setiap 

sub-segment dengan 

pasar kredit yang 

terbaik untuk 

konsumen. 

• Dapat dipercaya 

• Fokus pada 

konsumen dengan 

membentuk 

hubungan baik 

jangka panjang 

• Bergabung dengan 

konsumen dan 

bekerja sebagai team. 

• Produktivitas yang 

tinggi.   

• Biaya pengeluaran 

yang efisient. 

• Proses yang ramah 

pada konsumen. 

Sumber : Bank ABC  

 

4.3  Perubahan dalam  Kebijakan Penyaluran Kredit  

 Seperti telah dijelaskan di muka, Bank ABC mengalami pergantian manajemen 

pada tahun 2003,  sehingga terdapat perubahan kebijakan penyaluran kredit serta 

strategi yang ditetapkan dalam divisi kredit. Hal ini membuat kinerja Bank ABC 
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mengalami kemajuan seperti yang sudah digambarkan sebelumnya pada latar belakang 

penilitian.  

 

4.3.1 Perubahan aliran kerja Account Officer (AO) 

 Perubahan manajemen membuat perubahan pada aliran kerja divisi kredit. 

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kredit pada Bank ABC. 

Perubahan kebijakan manajemen ini terletak pada deskripsi pekerjaan antara beberapa 

pihak dalam divisi kredit. kebijakan terdahulu, dapat kita lihat semua analisis dari 

pengumpulan data hingga analisis rekening terdahulu hanya dilakukan oleh satu pihak 

yaitu Account Officer (AO).  Adapun perubahan kebijakan tersebut dijelaskan pada 

Gambar 4.1. di bawah ini: 

  

Gambar 4.1 : Perubahan  Aliran Kerja Account Officer pada  Divisi Kredit Bank 

ABC 
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Perubahan manajemen yang baru memisahkan deskripasi pekerjaan tersebut 

kepada 2 pihak, yaitu Account Officer dan Credit Committee. Proses kerja kedua pihak 

tersebut adalah sebagai berikut:  

• Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh debitur, pihak bank yaitu 

Account Officer (AO) mulai bekerja dengan mengolah data yang ada dengan 

memfokuskan pada kualitas bisnis. Proses analisis debitur tersebut mengenai 

perluasan dari portfolio, keaktifan rekening giro debitur, dan lainya. Berdasarkan 

proses analisis tersebut, diterbitkanya laporan tentang debitur dan dikirim ke 

bagian kredit (Credit Committee) untuk diproses lebih lanjut. 

• Pada bagian kredit (Credit Committee), laporan yang diterima dari AO dianalisis 

lebih mendalam. Analisis kredit dilakukan dengan melihat aspek kualitatif dan 

kuantitaif. Aspek kualitatif berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh 

surveyor dengan mendatangi lokasi jaminan, lokasi pelaksanaan kegiatan 

operasional, maupun hasil wawancara dengan debitur atau key person pada 

manajemen debitur. Kemudian setelah mendapatkan hasil survei tersebut, pihak 

manajemen Bank ABC melakukan penilaian aspek kuantitatif dengan membuat 

laporan keuangan  proforma sehingga dapat dihasilkan rekomendasi mengenai 

kondisi keuangan debitur dan dapat diputuskan layak atau tidaknya kredit yang 

diajukan untuk dicairkan.  

Setelah kredit dicairkan, maka akan dilakukan pengawasan terhadap debitur atas 

penggunaan kredit. Apabila terjadi suatu masalah dengan kondisi debitur, maka debitur 

tersebut akan diproses dalam penilaian early warning. Dalam early warning, penilaian 
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debitur dilihat dari neraca proforma sehingga didapat credit risk rating serta dapat 

dilakukan tindakan antisipasi oleh pihak bank. Kemudian, apabila tindakan pada tahap 

early warning tidak berhasil, maka debitur tersebut diproses dalam divisi rehabilitasi. 

 Dalam tahap rehabilitasi ini, diadakan pertemuan berupa diskusi tentang 

penyelesaian kredit oleh pihak debitur maupun pihak bank. Apabila tidak terjadi 

penyelesaian pada tahap rehabilitasi, maka debitur tersebut dimasukkan dalam tahap 

recovery, yaitu penyitaan agunan yang berikan oleh debitur dan dicairkan melalui 

lelang. 

Early warning sendiri adalah tanda-tanda yang dapat dipakai sebagai acuan 

dalam melakukan identifikasi atau evaluasi kondisi usaha maupun permasalahan yang 

mungkin sedang dihadapi oleh debitur. Tanda-tanda tersebut adalah: 

1. Pemenuhan kewajiban pada bank;  

a) Ada atau pernah terdapat tunggakan pokok dan bunga dalam 3 – 6 bulan 

terakhir  

b) Rekening giro tidak aktif dalam 3 bulan terakhir  

c) Pernah menarik cek atau bilyet giro kosong  

d) Cukup sering mendapatkan cek atau bilyet giro kosong dari pelanggan  

e) Nilai jaminan merosot tajam di bawah persyaratan yang berlaku  

f) Terdapat kelemahan dalam dokumentasi legal 

2. Kondisi manajemen debitur ; 

a) Adanya perubahan susunan pemegang saham atau manajemen kunci  

b) Memburuknya kesehatan manajemen kunci bahkan meninggal  

c) Ada perselisihan di dalam manajemen atau keluarganya 
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d) Tidak ada atau lemahnya strategi bisnis yang berjalan  

e) Menurunnya kualitas komunikasi dengan pelanggan  

f) Adanya tuntutan hukum pihak lain 

g) Gaya hidup manajemen kunci yang berdampak negatif pada perusahaan  

3. Operational perusahaan debitur ; 

a) Ketergantungan yang tinggi terhadap satu produk, pembeli, atau  

pemasok  

b) Kehilangan pelanggan atau pemasok utama  

c) Trend penjualan menurun secara signifikan.  

d) Ekspansi usaha terlalu agresif  

e) Mesin beroperasi di bawah kapasitas yang ada  

f) Rendahnya aktivitas perusahaan  

g) Terjadi penumpukan persediaan dalam jumlah yang tidak normal 

h) Ada masalah ketenagakerjaan, misalnya terlalu sering mengganti 

pegawai  

i) Informasi negatif dari pembeli atau pemasok  

4. Kondisi keuangan dan arus kas ; 

a) Terlambat menyerahkan data keuangan  

b) Mengubah metode akuntansi atau akuntan publik perusahaan  

c) Kondisi arus kas yang mulai memburuk  

d) Perputaran persediaan barang yang semakin lama 

e) Piutang usaha yang semakin panjang jangka penagihannya  

f) Hutang usaha yang semakin pendek jangka penagihannya  
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g) Meningkatnya biaya produksi dan biaya overhead 

h) Pembagian deviden secara besar-besaran  

i) Penjualan aktiva tetap yang tidak wajar  

j) Pinjaman ke anak perusahaan dalam jumlah yang besar  

k) Pinjaman bank meningkat tajam  

5. Faktor Kualitatif ; 

a) Masuk Daftar Hitam Bank Indonesia (DHBI) 

b) Masuk dalam daftar kredit macet BI 

c) Masuk dalam daftar negatif industri  

d) Hasil checking (Trade Checking dan BI) tidak baik  

e) Debitur mulai sulit ditemui dengan alasan yang tidak jelas  

f) Debitur atau manajemen kunci pernah terlibat dalam kasus tindak pidana 

6. Faktor Ekonomi Makro; 

a. Memburuknya kondisi ekonomi secara nasional  

b. Memburuknya kondisi industri terkait  

c. Fluktuasi tingkat bunga secara cepat dan tinggi  

d. Fluktuasi nilai tukar cepat dan tinggi  

e. Masuknya pemain baru dengan skala dan modal yang besar  

 

 

 

4.3.2 Perubahan Pemetaan Pasar Kredit Badan Usaha 
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 Peneliti menemukan perubahan kebijakan dalam divisi kredit yaitu untuk 

pemetaan pasar kredit. Kondisi sebelum dilakukanya proses restrukturisasi, kredit hanya 

mencakup small medium enterprise ( SME ) saja. Tetapi terdapat perubahan kebijakan 

sesudah restrukturisasi, untuk kredit dipecah menjadi 3; komersial, SME, dan Mass self-

employed.  

Gambar 4.2 : Perubahan Pemetaan Pasar Kredit SME 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS dan BI 

 Sebelum terjadi proses restrukturisasi, kredit badan usaha hanya terdiri dari 

Small, Medium Entreprise (SME) yang terdiri atas pinjaman dan deposito. Sementara itu 

sesudah proses restrukturisasi, kredit badan usaha dibagi menjadi 3 yaitu: 

• Comersial : Kredit yang dibrikan untuk perusahaan-perusahaan besar yang telah 

memiliki nama atau cukup dikenal, dan memiliki pemasok yang tetap serta dapat 

mengajukan jumlah plafon yang lebih besar. 

• SME : kredit yang diberikan untuk suatu badan usaha kecil dan menengah yang 

belum terlalu besar pangsa pasarnya tetapi dapat mngajukan plafon yang cukup 

   SME 

• Loan 

• Deposits 

Commercial 

SME 

Mass self-employed 

Before After 
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besar.  

• Mass self-employed: kredit untuk perorangan yang membuka usaha kecil-kecilan 

dan memiliki nilai plafon yang sangat kecil (usaha mikro). 

 

4.3.3 Perubahan Periode Proses Penyaluran Kedit 

 Adapun proses dari penyaluran kredit untuk semua nasabah (baik nasabah baru 

atau lama) harus melewati prosedur pemberian kredit selama kurang lebih 3 bulan, 

seperti gambar di bawah ini;   

Gambar 4.3: Alur Pemberian Kredit pada Bank ABC 
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  YES 
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Sumber : ” Commercial Loan to Business Reference Guide ” Omega Performance  

Corporation. 

 

 

Penjelasan : 

1. Menganalisis debitur dengan mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi 

debitur dalam pembayaran kredit. Selain itu, proses ini juga bertujuan 

untuk mengetahui apakah ada perubahan kondisi perusahaan debitur dan 
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apa dampaknya terhadap risiko atas kemampuan dalam membayar 

pinjaman, sehingga Bank dapat menentukan strategi untuk meminimalkan 

risiko. 

2. Dari hasil analisis tersebut, dilakukan proses strukturisasi kredit. Proses ini 

merupakan upaya untuk mengatur suatu kredit sehingga tujuan dan jenis 

kredit yang diberikan sesuai. Dengan melakukan strukturisasi kredit, pihak 

manajemen bank mencoba menetralisasi dan meminimalisasi risiko kredit.  

3. Pada tahap berikutnya, pihak manajemen Bank ABC menentukan fasilitas 

yang dapat diberikan, menganalisis kondisi debitur utuk memberikan 

batasan dan persyaratan pinjaman, melakukan pemeriksaan agunan, serta 

menentukan besarnya bunga dan pembayaran angsuran kredit. 

4. Selanjutnya dilakukan proses negosiasi dengan debitur dan penyerahan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 

5. Pada tahap ini, bank menganalisis kebutuhan debitur, dan menilai apakah 

bank mampu melindungi diri dari risiko penyaluran kredit,  sehingga bank 

dapat menentukan apakah akan mencairkan atau menolak permohonan 

kredit nasabah. 

 Sementara itu untuk kebijakan baru dalam prosedur pemberian kredit tampak  

seperti gambar berikut : 
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Gambar 4.4: Prosedur Pencairan dan  Peninjauan Kredit pada Bank ABC 

 

Sumber : Bank ABC 

  

Dalam proses pencairan sampai penagihan  kredit terjadi 5 tahap, penjabaran untuk 

setiap tahapnya adalah sebagai berikut : 

1. Prospecting  

Dalam tahap ini, terdapat beberapa aktivitas seperti penawaran kredit kepada 

nasabah & aktivitas Pemasaran pada pangsa pasar potensial untuk menjadi calon 

debitur.  

2. Organization  

Calon debitur yang ingin mengajukan kredit, menyerahkan proposal pengajuan 

kredit. Bank lalu memproses dan melakukan taksiran jaminan serta trade-

checking yang dimasukkan ke dalam laporan analisis kredit. 

3. Approval & Disbrushment  
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Dari laporan tersebut dilakukan proses analisis lebih lanjut agar dapat 

disimpulkan apakah kredit dapat dicairkan atau tidak. Laporan terhadap 

pengajuan kredit tersebut dikirim ke bagian CSA untuk dihitung risiko dan dicek 

keabsahannya dari segi legalitasnya. Apabila hasilnya baik, maka dilakukan 

pencairan kredit. 

4. After sales & services  

Pada tahap ini, dilakukan transaksi pemindahan dana ke rekening debitur, 

penandatanganan kontrak, dan proses pemantauan aliran dana tersebut. 

5. Collection 

Tahap ini adalah tahap penarikan angsuran. Apabila terjadi masalah maka 

dilaporkan dalam early warning dan soft collection. Apabila debitur memilki 

masalah yang serius dalam memenuhi kewajibanya, maka akan dikirimkan 

laporan kepada divisi rehabilitasi untuk dilakukan negosiasi. Jika tidak 

ditemukan jalan keluar dari negosiasi tersebut, maka dilakukan penyitaan 

jaminan. 

Perbedaan dari periode setelah proses restrukturisasi dilihat dari posisi nasabah 

dan tempat pencairan dana. Adapun ketentuanya sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 : Kebijakan Baru dalam proses penyaluran kredit. 

Line 1 Line 2 Line 3 

- Plafon < Rp 3 milyar 

- Debitur baru dengan 

100% collateral 

- Plafon < Rp 3 milyar 

- Debitur lama dengan 

100% collateral 

- Plafon > Rp 3 milyar 

- Debitur lama/baru 

dengan catatan bersih 
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- Lama proses 14 hari 

- Proses pada kantor 

cabang 

 

- Lama proses 10 hari 

- Proses pada kantor 

cabang 

 

- Permohonan dari line 1 

atau 2 

- Lama proses 16 hari 

- Proses pada kantor pusat 

 

Sumber : Bank ABC 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijabarkan lama proses sebagai berikut untuk setiap 

kategori : 

• Line 1 : untuk nasabah debitur baru yang memiliki nilai jaminan 100% dari nilai 

kredit, total lama proses adalah 14 hari, yaitu terdiri dari 3 hari untuk proses 

pemasaran produk, 5 hari untuk proses produksi yang terdiri dari trade checking 

& persetujuan, dan 6 hari berikutnya untuk proses pencairan kredit. 

• Line 2:  untuk nasabah debitur lama yang memiliki nilai jaminan 100% dari 

nilai kredit, total lama proses adalah 10 hari, yaitu terdiri dari 1 hari untuk proses 

pemasaran produk, 3 hari untuk proses produksi yang terdiri dari trade checking 

& persetujuan, dan 6 hari berikutnya untuk proses pencairan kredit. 

• Line 3:  untuk nasabah debitur lama atau baru  dengan catatan bersih dan ingin 

meminjam dengan jumlah plafon yang lebih besar, total lama proses adalah 16  

hari, yaitu terdiri dari 3 hari untuk proses pemasaran produk, 7 hari untuk proses 

produksi yang terdiri dari trade checking & persetujuan, dan 6 hari berikutnya 

untuk proses pencairan kredit. 
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4.3.4 Perubahan Periode Penyehatan  Kredit 

Selain perubahan deskripsi tugas dan tanggung jawab pada divisi kredit, 

perubahan kebijakan dilakukan terhadap periode perbaikan  untuk debitur kolektibilitas 

5 (macet). 

  Gambar 4.5 : Perbedaan Periode Perbaikan  Kredit 

 

 
Sumber : Bank ABC 

 

 

 Kebijakan sebelum proses restrukturisasi untuk periode perbaikan kredit yaitu 

dalam 150 hari untuk perbaikan kredit dari hari ke 120 sampai hari ke 270. Apabila 

tidak terjadi perbaikan maka akan dilakukan penyitaan jaminan kredit. 

 Sementara itu untuk kebijakan sesudah restrukturisasi, dimulai pada hari ke 120 

hingga hari ke 180 dengan maksimal penagihan 50% dari total kekurangan. Lalu, 

apabila debitur masih mengalami kesulitan, maka diperpanjang hingga hari ke 270 

dengan maksimal tagihan 25%. Periode penagihan dapat diperpanjang hingga hari ke 
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720 sehingga debitur dapat melunasi kewajibanya secara penuh. Apabila tidak dapat 

menyelesaikan kewajibannya, maka akan dilakukan penyitaan jaminan.  

 
 

4.4 Penilaian Kualitas Kredit 

 Penilaian kualitas aktiva oleh Bank ABC dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui 

ketepatan pembayaran pokok dan bunga (Days Past Due) dan dengan melalui 3 pilar 

(untuk kredit lebih dari RP 10 Milyar). Untuk penilaian aktiva pada Bank ABC telah 

disesuaikan dengan perubahan peraturan Bank Indonesia terbaru. Adapun perubahan 

pada peraturan Bank Indonesia untuk penilaian kualitas aktiva pada bank adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.6 : Penilaian kualitas aktiva Kredit pada Bank ABC 

Kolektabiliti Peraturan Lama Peraturan Baru 

• Lancar 

 

Tepat waktu Tepat waktu 

• Dalam perhatian 

khusus 

tunggakan angsuran 

pokok dan/atau bungan 

yang belum melampaui 

90 hari 

tunggakan angsuran 

pokok dan/atau bungan 

yang belum 

melampaui 90 hari 

• Kurang Lancar Terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan/atau 

bunga yang telah 

melampaui 90 hari 

Terdapat tunggakan 

angsuran pokok 

dan/atau bunga 90-121 

hari 

• Diragukan Terdapat tunggakan Terdapat tunggakan 
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angsuran pokok dan/atau 

bunga yang telah 

melampaui 180 hari 

angsuran pokok 

dan/atau bunga 121-

180 hari 

• Macet Terdapat tunggakan 

angsuran pokok dan/atau 

bunga yang telah 

melampaui 270 hari 

Terdapat tunggakan 

angsuran pokok 

dan/atau bunga lebih 

dari 180 hari 

Sumber : Bank ABC 

 

Sementara itu untuk penilaian kualitas aktiva yang melalui 3 pilar, yaitu dengan 

menganalisis ; 

� Pilar I : Prospek Usaha Debitur: 

Penilaian yang dilakukan melalui aspek-aspek kualitatif dalam studi 

kelayakan bisnis seperti aspek pasar, pemasaran, manajemen, produksi.  

 

� Pilar II : Kinerja Debitur 

Penilaian yang dilakukan dengan melihat data laporan keuangan yang terdiri 

dari laporan keuangan berdasarkan debitur sendiri ataupun dengan melalui 

laporan keuangan berdasarkan hasil penilaian komite kredit yang disebut 

laporan performa. Penilaian dilakukan berdasarkan rasio likuiditas dan rasio 

profitabilitas. 

 

� Pilar III : Kemampuan Membayar Debitur 
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Penilaian yang menganalisis kemampuan debitur dalam membayar 

kewajibanya melalui rasio-rasio keuangan yang dihasilkan dari analisis laporan 

keuangan debitur. 

 

4.5 Analisis Penilaian Kredit dari Debitur 

Analisis penilaian kredit yang diajukan oleh masing-masing debitur adalah 

berdasarkan pada aspek kualitatif dan kuantitatif. Untuk aspek kualitatif, penulis 

mendapatkan keterangan berdasarkan laporan hasil survei petugas dan untuk aspek 

kuantitatif berdasarkan keterangan dari laporan keuangan debitur dan kegiatan transaksi 

rekening koran debitur. Adapun hasil analisis  dan contoh kasus debitur yang termasuk 

dalam penilaian kualitas aktiva kolektabilitas lancar menurut Bank ABC adalah sebagai 

berikut : 

Debitur PT. XXX 

PT. XXX merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

pertambangan migas. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. XXX mencakup survei, 

pemeriksaan, dan pengujian minyak mentah, kimia, dan minyak kelapa sawait.  Ketiga 

kegiatan tersebut meliputi perhitungan jumlah barel minyak mentah (termasuk CPO, 

bahan kimia, dan kualitasnya) di kapal saat transaksi penjualan dari bunker ke kapal 

survei untuk premi asuransi atas kerusakan kapal. 

Jasa survei, pemeriksaan, dan pengujian ditujukan kepada perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pengantaran untuk pertamina dan perusahaan asing dan setiap 

bulannya mendapatkan pesanan sebanyak kurang lebih 20 pesanan.  
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Adapun penjabaran untuk jumlah kredit yang diajukan oleh PT. XXX kepada 

Bank ABC adalah sebagai berikut : 

• KAB (Kredit Angsuran Berjangka); dengan besarnya plafon Rp 

200.000.000 dengan tingkat suku bunga 19,5% pada tanggal 9 maret 

2003.  

• KRK (Kredit Rekening Koran);  besarnya plafon Rp 500.000.000 dan 

besarnya outstanding Rp 495.000.000 dengan tingkat bunga 15% pada 9 

Maret 2004. 

• KAB (Kredit Angsuran Berjangka); tambahan fasilitas kredit dengan 

besarnya plafon Rp 300.000.000 dengan tingkat suku bunga 15% pada 

tanggal 9 oktober tahun 2004. 

 

 

4.5.1 Debitur PT. XXX 

� Pilar I : Prospek Usaha Debitur 

Untuk penilaian aspek kualitatif, Bank ABC menggunakan penilaian dalam 

beberapa aspek yang dapat mendukung penilaian. Penilaian aspek-aspek tersebut 

seperti :  

• Aspek Pasar 

Dalam analisis aspek pasar, PT. XXX dinilai cukup baik, karena  PT. XXX 

ini telah memiliki pangsa pasar yang cukup besar yaitu perusahaan lokal, 

BUMN, maupun perusahaan asing yang memiliki kantor perwakilan di 

Indonesia. 
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PT. XXX ini mendapatkan pesanan dengan nilai rata-rata pesanan USD 

5000, Sementara itu untuk penjualan tahun 2003 dan tahun 2004 masih tetap 

berkisar Rp 3.600.000.000 atau rata-rata Rp 300.000.000 per bulan. 

• Aspek Pemasaran 

Dalam aspek pemasaran, PT. XXX ini memiliki target pasar yaitu 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang forwarder, BUMN, dan 

perusahaan asing. PT. XXX  menetapkan strategi baru yaitu  melakukan 

inspeksi untuk barang-barang persediaaan yang dinilai masih ada 

prospeknya, dan membidik bank-bank sebagai target pasar berikutnya.  

• Aspek Teknik&Tekhnologi 

Berdasarkan keterangan dari pihak debitur, dalam menjalankan usahanya 

perusahaan memanfaatkan laboratorium pihak lain. 

• Aspek Manajemen  

PT. XXX memiliki strukur organisasi yang cukup baik. Berdasarkan 

informasi dari mantan direktur utama, bahwa telah terjadi perubahan susunan 

pengurus dan pemegang saham perusahaan yaitu direktur utama berganti 

menjadi direktur keuangan. Selanjutnya  jabatan direktur utama digantikan 

oleh suaminya. 

Adapun daftar susunan pengurus/ pengawas/ pemilik/ grup adalah 31% milik 

bukan pengurus, 10% milik komisaris utama, 54% milik direktur utama, dan 

5% milik direktur. 
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• Aspek Sumber Daya Manusia 

Untuk sumber daya manusia yang ada pada PT. XXX terdiri dari 40 orang 

secara keseluruhan, yang terdiri dari 25 orang tenaga ahli dan sisanya 

merupakan karyawan administrasi dan umum. Menurut hasil survey 

lapangan, jumlah karyawan tersebut sudah termasuk yang berada pada 

cabang Surabaya, Balikpapan, Palembang, dan Medan.  

Sementara itu, untuk pihak manajemen cukup profesional karena sudah 

berpengalaman di bidang bisnis ini sekitar 14 tahun dan sampai saat ini 

masih berjalan dengan baik. 

• Aspek Makro Ekonomi 

Kondisi makro ekonomi yang kurang stabil yang ditandai oleh adanya 

kenaikan harga minyak bumi dunia sehingga dapat mempengaruhi nilai kurs 

untuk valuta asing. 

• Aspek Lingkungan Industri 

Pada aspek industri inspeksi dan surveyor, di Indonesia industri ini tidak ada 

dalam daftar industri negatif dari Bank Indonesia. Tetapi industri ini masih 

belum menjadi bisnis yang mempunyai prospek yang cukup baik, karena di 

bidang ini ada banyak perusahaan, yaitu kurang lebih 100 perusahaan dalam 

bidang yang sama,  Sementara itu jumlah pesanan yang ada terbatas. Di 

antara para pemesan tersebut,  17 perusahaan diantaranya melakukan 

kerjasama dengan pekerja Marine Inspeksi (pekerjaan perhitungan jumlah 

barel minyak mentah dan gas pada saat transaksi penjualan kilang ke kapal 

tanker). 
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• Aspek Legal 

Berdasarkan laporan kelengkapan dokumen, PT. XXX telah menyerahkan 

dokumen-dokumen untuk memenuhi syarat permohonan kredit yaitu seperti 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7: Daftar dokumen PT. XXX 

NPWP Polis asuransi kebakaran 

Copy Identitas Pengurus Surat izin usaha 

Kartu keluarga Anggaran dasar 

Surat kuasa Pengesahan kehakiman 

Surat persetujuan suami Akta perubahan terakhir 

Akta pengakuan hutang Akta kelahiran 

Laporan penilaian 

jaminan Surat ganti nama 

Gambaran jaminan Surat nikah 

Susunan pengurus 
Surat izin mendirikan 
bangunan 

Sumber : Laporan kelengkapan dokumen Bank ABC 

 

� Pilar II : Kinerja Debitur 

Berikut ini adalah laporan keuangan PT. XXX tahun 2001 sampai tahun 2004. 

Tabel 4.8 : Laporan Neraca PT. XXX tahun 2001-2002 

  2001 2002 

Aktiva      

Aktiva Lancar     

Kas Rp47.096.678 Rp1.214.435 

Bank Rp9.857.696 Rp3.013.308 

Piutang Rp1.054.702.597 Rp1.503.509.961 

Uang Muka Rp185.650.000 Rp85.500.000 

Pajak dibayar dimuka Rp196.590.011 Rp88.293.932 

Jumlah aktiva Lancar Rp1.493.896.982 Rp1.681.531.636 

Aktiva Tetap     

Tanah&Bangunan Rp1.046.251.873 Rp1.046.251.873 

Kendaraan Rp503.318.400 Rp503.318.400 

Inventaris Kantor Rp242.977.649 Rp250.239.749 

Nilai perolehan aktiva tetap Rp1.792.547.922 Rp1.799.810.022 
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Akumulasi Penyusutan aktiva tetap -Rp221.697.925 Rp300.376.145 

Nilai buku aktiva tetap Rp1.570.849.997 Rp1.499.433.877 

      

Aktiva Lain-lain     

Deposito Tender Rp4.000.000   

      

Jumlah aktiva Rp3.068.746.979 Rp3.180.965.513 

      

Passiva     

Kewajiban & Modal sendiri     

kewajiban Jangka Pendek :     

Bank ABC (overdraft) Rp489.166.247 Rp494.322.053 

Pajak YMH dibayar Rp25.364.870 Rp4.829.687 

Biaya YMH dibayar Rp8.720.459   

Jumlah Kewajiban jangka pendek Rp523.251.576 Rp499.151.740 

Kewajiban Jangka panjang :     

Hutang Gajah surya finance Rp4.543.700   

Hutang Bank ABC Rp97.036.200 Rp21.454.645 

Hutang lainnya    

Jumlah kewajiban jangka panjang Rp101.579.900   

      

Modal disetor Rp200.000.000 Rp200.000.000 

      

Laba ditahan     

Laba ditahan Rp1.569.935.806 Rp2.112.035.992 

Laba taun berjalan Rp673.979.697 Rp369.777.781 

Jumlah laba ditahan Rp2.243.915.503 Rp2.481.813.773 

      

Jumlah kewajiban & modal sendiri Rp3.068.746.979 Rp3.180.965.513 

Sumber : Bank ABC 

Tabel 4.9 : Laporan Laba/Rugi PT. XXX tahun 2001-2002 

 2001  2002  

     

Pendapatan Rp4.420.402.121 100% Rp3,829,725,168 100% 

Biaya Langsung Rp1.874.457.021 42% Rp1,692,083,942 44% 

Laba Kotor Rp2.545.945.100 58% Rp2,137,641,226 48% 

     

Biaya Operasional :     

Biaya Pemasaran Rp816.901.383 18% Rp707,391,162 18% 

Biaya Umum & ADM Rp1.085.808.034 25% Rp967,400,718 25% 

Jumlah B.Operasional Rp1.902.709.417 43% Rp1,674,791,880 44% 

     

Laba Operasional Rp643.235.683 15% Rp462,849,346 12% 

     

Pendapatan (Biaya) Lain :     

Pendapatan Lain-lain Rp192.616.565 4% Rp92,746,876 2% 
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Biaya Lain-lain Rp161.872.551 4% Rp185,818,441 5% 

Jumlah Pendapatan (Biaya) 
Lain Rp30.744.014 1% -Rp93,071,565 -2% 

     

     

Laba Bersih Sebelum pajak Rp673.979.697 15% Rp369,777,781 10% 

EBITDA Rp2.710.309.269  Rp2,247,680,164  

Sumber : Bank ABC 

 

� Pilar III : Kemampuan Membayar Debitur 

Tabel 4.10 : Laporan Neraca PT. XXX tahun 2003-2004 

  2003 2004 

Aktiva      

Aktiva Lancar     

Kas Rp23.695.535 Rp16.062.201 

Bank Rp5.694.887 Rp54.644.591 

Piutang Rp1.446.312.513 Rp1.346.807.613 

Uang Muka Rp172.000.000 Rp252.000.000 

Pajak dibayar dimuka Rp109.158.796 Rp61.143.020 

Jumlah aktiva Lancar Rp1.756.861.731 Rp1.730.657.425 

Aktiva Tetap     

Tanah&Bangunan Rp1.046.251.873 Rp1.046.251.873 

Kendaraan Rp573.318.400 Rp573.318.400 

Inventaris Kantor Rp395.239.749 Rp395.239.749 

Nilai perolehan aktiva tetap Rp2.014.810.022 Rp2.014.810.022 

      

Akumulasi Penyusutan aktiva tetap -Rp419.182.328 -Rp460.203.074 

Nilai buku aktiva tetap Rp1.595.627.694 Rp1.554.606.948 

      

Aktiva Lain-lain     

Deposito Tender     

      

Jumlah aktiva Rp3.352.489.425 Rp3.285.264.373 

      

Passiva     

Kewajiban & Modal sendiri     

kewajiban Jangka Pendek :     

Bank ABC (overdraft) Rp497.901.400 Rp498.769.548 

Pajak YMH dibayar Rp3.790.640 Rp13.645.479 

Biaya YMH dibayar Rp1.126.970 Rp1.782.000 

Jumlah Kewajiban jangka pendek Rp502.819.010 Rp514.197.027 

Kewajiban Jangka panjang :     

Hutang Gajah surya finance     

Hutang Bank ABC     
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Hutang lainnya     

Jumlah kewajiban jangka panjang     

      

Modal disetor Rp200.000.000 Rp200.000.000 

      

Laba ditahan     

Laba ditahan Rp2.399.439.573 Rp2.407.818.111 

Laba taun berjalan Rp250.230.842 Rp163.240.235 

Jumlah laba ditahan Rp2.649.670.415 Rp2.571.058.346 

      

Jumlah kewajiban & modal sendiri Rp3.352.489.425 Rp3.285.255.373 

 

Tabel 4.11 : Laporan Laba/Rugi PT. XXX tahun 2003-2004 

 2003  2004  

   Disetahunkan  

Pendapatan Rp3.114.669.740 100% Rp2.831.617.689 100% 

Biaya Langsung Rp1.481.626.240 48% Rp1.155.562.402 41% 

Laba Kotor Rp1.633.043.500 52% Rp1.676.055.286 59% 

     

Biaya Operasional :     

Biaya Pemasaran Rp538.072.139 17% Rp0 0% 

Biaya Umum & ADM Rp750.147.183 24% Rp1.336.586.580 47% 

Jumlah B.Operasional Rp1.288.219.322 41% Rp1.336.586.580 47% 

     

Laba Operasional Rp344.824.178 11% Rp339.468.706 12% 

     

Pendapatan (Biaya) Lain :     

Pendapatan Lain-lain Rp42.871.708 1% Rp28.571.824 1% 

Biaya Lain-lain -Rp137.465.044 -4% Rp11.518.852 0% 

Jumlah Pendapatan (Biaya) 
Lain -Rp94.593.336 -3% Rp17.052.972 1% 

     

     

Laba Bersih Sebelum pajak Rp250.230.842 8% Rp356.521.678 13% 

EBITDA Rp1.869.322.126  Rp1.523.602.932  

 

Sumber : Bank ABC 

 

Berdasarkan data laporan keuangan PT.XXX  untuk tahun 2001-2004, kondisi 

keuangan debitur dapat digambarkan melalui beberapa rasio. Adapun rasio-rasio 
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tersebut seperti rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan efisiensi. Hasil analisis dari 

rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut : 

 Tabel 4.12 : Rasio-rasio Keuangan PT. XXX Tahun 2001-2003 

Profitability : 2001  2002  2003 

Gross Margin 58%   56%   52% 

Operating Profit Margin 15%   12%   11% 

Pre tax profit margin 15%   10%   8% 

Net Profit Margin 15%   10%   8% 

Contribution Margin 11%   7%   15% 

            

Liquidity :           

Current Ratio                2.86x                     4.07x                     3.49x  

Quick ratio                2.11x                    3.50x                     2.92x 

Working Capital Rp970,645,406   Rp1,433,342,144   Rp1,254,042,721 

            

Leverage :           

Debt to total asset 20%   19%   15% 

TIE 5x   3x   -1x 

Debt to Equity 32%  38%  40% 

Efficiency :           

Sales to assets 144%   101%   101% 

sales to net fixed assets 247%   178%   155% 

Acc Receivable days on hand 87days  136days  169days 

ROA 22%   10%   7% 

ROE 28%   12%   9% 

 

Sumber : Olahan Penulis 

� Pilar III : Kemampuan Membayar Debitur 

Tabel 4.13 : Rasio-rasio Keuangan PT. XXX Tahun 2004-2005 

Profitability :   2004   2005 

Gross Margin   59%   67% 

Oprating Profit Margin   12%   12% 

Pre tax profit margin   13%   9% 

Net Profit Margin   13%   9% 

Contribution Margin   12%   71% 

          

Liquidity :         

Current Ratio                      5.77 x                     5.77x  

Quick ratio                      4.54 x                     4.54x 

Working Capital   Rp2,085,345,254   Rp2,085,345,254 
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Leverage :         

Debt to total asset   27%   27% 

TIE   32x   5x 

Debt to Equity  39%  24% 

Efficiency :         

Sales to assets   86%   112% 

Sales to net fixed assets   82%   106% 

Acc Receivable days on hand                   174days                    134days  

ROA   9%   9% 

ROE   8%   7% 

Sumber : Olahan Penulis 

Berdasarkan perhitungan rasio-rasio keuangan tersebut, PT. XXX dapat 

dikatakan relatif mengalami penurunan sebelum diberikan pinjaman yaitu tahun 2001-

2002, dan relatif mengalami peningkatan sesudah dicairkan pinjaman yaitu tahun 2003-

2005. Dalam rasio profitabilitasnya PT.XXX relatif memburuk sepanjang tahun 2001-

2003, tetapi relatif membaik pada tahun 2004 dan 2005. Sedangkan untuk rasio 

likuiditasnya terjadi penurunan pada current ratio tetapi masih tergolong likuid. 

Sedangkan untuk rasio effisiensi, PT.XXX relatif mengalami kenaikan.  

 

4.5.2 Debitur PT. ZZZ 

PT. ZZZ merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur karton 

box di Jakarta. Sehubungan dengan adanya rencana debitur untuk refinancing mesin 

tahun 2006, maka debitur mengajukan permohonan ke Bank ABC dengan ketentuan 

sebagai berikut  : 

- Permohonan fasilitas kredit baru KAB-ABF  sebesar Rp 1.400.000.000 jangka 

waktu 5 tahun. Fasilitas kredit ini digunakan untuk refinancing 1 unit mesin 

Flexo Printer Slotter yang di beli pada tahun 2006 dengan harga  pembelian 

USD 180.000. 
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- Total harga mesin yang akan direfinancing adalah USD 180.000 atau dalam kurs 

Rupiah Rp1.728.000.000 (1 USD = RP 9.600 ) dan   debitur mengajukan 

pembiayaan ke Bank ABC sebesar Rp 1.400.000.000 (80% dari harga mesin) . 

 

Sementara itu untuk penilaian kualitas aktiva Bank ABC terhadap debitur PT ZZZ 

adalah sebagai berikut : 

� Pilar I : Prospek Usaha Debitur 

Untuk penilaian aspek kualitatif, Bank ABC menggunakan penilaian dalam 

beberapa aspek yang dapat mendukung penilaian. Penilaian aspek-aspek tersebut 

seperti :  

• Aspek Pasar 

Dalam analisis aspek pasar, PT. ZZZ menjual barang hasil produksinya 

kepada customer berdasarkan PO (purchase order). Penjualan PT. ZZZ 

dalam jangka waktu sebulan bisa mencapai +/-Rp.3.000 juta dari berbagai 

customer. Dikarenakan permintaan para customer yang cukup meningkat, 

maka PT. ZZZ memerlukan adanya tambahan modal kerja yang akan 

digunakan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan 

customer yang sumbernya dari refinancing mesin PT. ZZZ. 

• Aspek Pemasaran 

Dalam aspek pemasaran, PT. ZZZ memiliki target pasar perusahaan yang 

berproduksi dalam kapasitas yang besar, seperti PT. Mayora Indah, PT. 

Torabika, dan PT. URC Indonesia. 
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• Aspek Teknis  

Dengan kualitas barang yang diproduksi dan waktu yang tepat, maka PT. 

ZZZ berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para customernya 

dalam pengadaan barang. Untuk itu PT ZZZ menggunakan mesin-mesin 

yang berteknologi tinggi sehingga mampu memberikan hasil yang akurat dan 

sangat memuaskan.  

• Aspek Manajemen 

Dalam kepengurusan PT. ZZZ sebagai pemegang saham terbesar adalah Ny 

Sidah yang mempunyai saham dan selebihnya saham terbagi rata kepada 6 

orang pengurusnya.  

• Aspek Sumber Daya Manusia 

Pabrik berjalan dengan kapasitas +/- 600 karyawan dengan 3 shift kerja 

dalam 24 jam. PT. ZZZ memproduksi karton box untuk kemasan makanan, 

minuman,dan melayani juga yang sesuai spesifikasi order . 

• Aspek Legal 

Berdasarkan laporan kelengkapan dokumen, PT. ZZZ telah menyerahkan 

dokumen-dokumen untuk memenuhi syarat permohonan kredit yaitu seperti 

tabel di bawahini : 

Tabel 4.14: Daftar dokumen PT. ZZZ 

NPWP 
Surat izin mendirikan 
bangunan 

Copy Identitas 

Pengurus Surat izin usaha 

Kartu keluarga Anggaran dasar 

Surat kuasa Pengesahan kehakiman 

Surat persetujuan 

suami Akta perubahan terakhir 
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Akta pengakuan 

hutang Akta kelahiran 

Laporan penilaian 

jaminan Surat ganti nama 

Gambaran jaminan Surat nikah 

  

  

Sumber : Bank ABC 

� Pilar II : Kinerja Debitur 

Untuk kinerja debitur dapat dilihat pada laporan keuangan proforma yang 

dibuat oleh tim analisis redit pada Bank ABC. Adapun laporan keuangan 

debitur seperti berikut ini : 

Laporan Keuangan PT. ZZZ 
 

  2006 2007 

Kas /Bank  Rp     1.568.000.000   Rp        910.000.000  

Piutang  Rp     6.532.000.000   Rp     7.560.000.000  

Inventory  Rp     7.562.000.000   Rp                              -  

Current asset  Rp  15.662.000.000   Rp     8.470.000.000  

Fixed asset  Rp     6.325.000.000   Rp     6.000.000.000  

Total aktiva  Rp  21.987.000.000   Rp  14.470.000.000  

      

Hutang Bank  Rp                              -   Rp                              -  

CPLTD  Rp                              -   Rp                              -  

Hutang   Rp     1.159.000.000   Rp     1.245.000.000  

AE  Rp                              -   Rp                              -  

Current Liablities  Rp     1.159.000.000   Rp     1.245.000.000  

Long Term debt  Rp                              -   Rp                              -  

Modal Disetor  Rp  17.520.000.000   Rp  17.520.000.000  

Laba Ditahan  Rp     2.861.000.000   Rp  (4.850.000.000) 

Laba Berjalan   Rp        447.000.000   Rp        555.000.000  

Total Passiva  Rp  21.987.000.000   Rp  14.470.000.000  
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Laporan Laba/Rugi PT. ZZZ 
 

  2006 2007 

Sales   Rp     2.932.000.000   Rp     3.120.000.000  

COGS  Rp     2.199.000.000   Rp     2.340.000.000  

Bruto Income  Rp        733.000.000   Rp        780.000.000  

other Expenses  Rp        286.000.000   Rp        225.000.000  

NPBIT  Rp        447.000.000   Rp        555.000.000  

Interest+CPLTD 

 Rp                              

-   Rp                              -  

EBIT  Rp        447.000.000   Rp        555.000.000  

Tax (20%) 

 Rp                              

-   Rp                              -  

Net Income  Rp        447.000.000   Rp        555.000.000  
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� Pilar III : Kemampuan Membayar Debitur 

Berdasarkan data laporan keuangan PT. ZZZ  untuk tahun 2006 dan 2007, 

kondisi keuangan debitur dapat digambarkan melalui beberapa rasio. Adapun rasio-rasio 

tersebut seperti rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, dan efisiensi. Hasil analisis dari 

rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 : Rasio-Rasio Keuangan PT. ZZZ 

 

Profitability : 2007  2006 

Gross Margin 25%   25% 

Oprating Profit Margin 18%   15% 

Pre tax profit margin 18%   15% 

Net Profit Margin 18%   15% 

Contribution Margin 18%   15% 

    

Liquidity :       

Current Ratio 7   14 

Quick ratio 6,80    6,99  

Working Capital 7.225,00    14.503,00  

    

Leverage :       

Debt Ratio 9%   5% 

    

Efficiency :       

Sales to assets 22%   13% 

sales to net fixed assets 52%   46% 

Acc Receivable days on 
hand 884 days   813 days 

ROA 4%   2% 

ROE 3%   3% 

    

 

Sumber : Olahan Penulis 
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Berdasarkan perhitungan rasio-rasio keuangan tersebut, PT. ZZZ dapat 

dikatakan mengalami relatif mengalami peningkatan dalam rasio profitabilitasnya 

sebesar 3%. Sedangkan untuk rasio likuiditasnya terjadi penurunan pada current ratio 

tetapi masih tergolong likuid. Sedangkan untuk rasio effisiensi, PT.ZZZ relatif 

mengalami kenaikan.  

 

4.6 Analisis Penilaian Jaminan Kredit dari Debitur 

 Penilaian aspek jaminan sendiri adalah suatu proses kegiatan 

pengamatan/inspeksi dan pelaporan terhadap suatu obyek berdasarkan fakta obyektif 

dan data yang dianalisis  sehingga didapat suatu nilai yang mendekati kebenaran. 

Adapun tujuan dari adanya proses penilaian terhadap jaminan adalah sebagai berikut : 

• Untuk mengetahui letak, posisi, bentuk, jenis, sifat dan sebagainya dari obyek 

yang akan dijadikan agunan kepihak Bank. 

• Memastikan nilai pasar/ ekonomis dari obyek agunan tersebut sehingga 

mengurangi risiko kredit yang akan ditanggung oleh pihak Bank. 

• Untuk mengetahui kelayakan obyek agunan, pangsa pasar dan nilai jual kembali 

jika akan dilikuidasi oleh pihak Bank. 

 

4.6.1 Debitur PT. XXX 

 PT. XXX memiliki total kredit kepada Bank ABC sebesar Rp 1.000.000.000 dan 

menyerahkan jaminan atas satu unit ruko bertingkat 4 lantai yang telah memiliki IMB.  

Ruko ini terletak posisi hoek pada komplek rukan perkantoran dan memiliki betuk tanah 

persegi panjang dengan luas 92 m². 
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 Keadaan konstruksi bangunan atas jaminan pun cukup baik. Ruko tersebut 

dibangun dengan fondasi tiang pancang, dinding tembok, kusen/pintu/jendela terbuat 

dari alumunium, rangka atap dengan menggunakan tiang pancang, dan plafon yang 

terbuat dari triplek. 

 Adapun fasilitas yang dimiliki oleh jaminan adalah berupa listrik 10.500 watt, 

air minum dari PAM, dan telah tersambung jaringan telepon untuk memudahkan 

kegiatan operasional PT. XXX ini.  

 Berdasarkan keterangan di atas, nilai ruko ditaksir sebesar Rp 1.100.000.000 

serta memiliki nilai bangunan untuk asuransi sebesar Rp 245.000.000. Sementara itu 

penilaian oleh Bank ABC adalah 80% dari nilai ruko yaitu sebesar RP 880.000.000. 

Maka ruko ini dapat diterima dalam kriteria jaminan untuk kredit PT. XXX. 

 

4.6.2 Debitur PT. ZZZ 

Kredit yang diajukan oleh PT. ZZZ adalah sebesar RP 1.400.000.000 dan masuk 

dalam kategori asset-based finance atau suatu jenis kredit yang menjadikan barang yang 

dibeli berdasarkan uang atas kredit yang dicairkan sebagai jaminan kredit. 

Berikut ini adalah rincian untuk mesin yang dibeli dari kredit yang dicairkan 

sekaligus dijadikan jaminan kredit: 

 

Tabel 4.16 : Rincian Mesin Jaminan PT. ZZZ 

 
                                                                                                                  Kurs : 9.600 

NO. JENIS MESIN HARGA 

(USD – Inc. PPN 

10%) 

HARGA 

(RP – Inc. PPN 

10%) 

1. 1 Unit Flexo Printer Slotter with Auto Stacker 

Brand  : Long Shing Machinery th 2006 

Model :  INT-PSD-800_4C 

180.000 

 

1.728.000.000 

Analisis Perubahan..., Putri Kerstiawati, Ma.-Ibs, 2009



 89 

Size    : 880 x 1800 mm  

 

 

 

 

TOTAL 

 

180.000 

 
1.728.000.000 

 

Sumber : Laporan Penilaian Jaminan Bank ABC 

Kesimpulanya, mesin tersebut dibutuhkan oleh debitur dan dapat meningkatkan 

kinerja operasional dan tergolong dalam kriteria jaminan yang diterima. Jadi apabila 

debitur mengalami gagal bayar, mesin tersebut dapat ditarik sebagai milik Bank ABC. 

 

4.7 Analisis 6 C’s  

Sedangkan menurut prisip penyaluran kredit 6 C’s yaitu; character, capital, 

condition, capacity, collateral, dan control. Berikut merupakan hasil analisis dari 

masing-masing debitur : 

4.7.1  PT.XXX 

• Character  

Debitur PT. XXX memiliki penilaian karekter yang baik. Hal ini karena 

debitur PT.XXX tidak termasuk dalam nama daftar black-list Bank 

Indonesia. Selain itu, dokumen-dokumen yang diserahkan sah secara hukum. 

 

• Capital 

 Untuk meneliti tingkat kekuatan permodalan PT. XXX dapat dilakukan dengan 

menghitung rasio solvabilitas ( leverage ) dari data laporan keuangan. Rasio 

solvabilitas sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajiban jangka pendek dan panjang tepat pada waktunya.  
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 Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan PT.XXX bagian leverage, 

memiliki tingkat rasio Debt to equity yang dapat dikategorikan kurang baik 

karena jumlahya yang semakin meningkat pada posisi diatas 30% untuk tahun 

2001-2003.  Tetapi, untuk tahun 2004-2005 telah mengalami penurunan yaitu 

dari 39% hingga menjadi 24%. Sedangkan untuk rasio TIE ( times interest 

earnings ) PT.XXX tiap tahunya lebih dari 3x kecuali pada tahun 2003. Tetapi 

hal ini  dapat terpenuhi pada tahun berikutnya. Sehingga keseluruhan untuk 

capital PT. XXX tergolong relatif baik. 

  

• Condition 

PT. XXX sendiri bergerak dalam bidang jasa pertambangan migas, sehingga 

banyak sekali faktor-faktor mikro maupun makro ekonomi  yang dianalisis dari 

segi pemasarannya sehingga dapat mempengaruhi penilaian condition pada PT. 

XXX. Berasarkan data yang ada, PT. XXX memiliki kondisi yang relatif tidak 

cukup baik walaupun PT. XXX memliki pangsa pasar yang cukup besar. Hal ini 

karena harga minyak dunia juga relatif tidak stabil dan cenderung naik. Sehingga 

kondisi tersesebut membuat kondisi ekonomi makro yang kurang stabil yang 

ditandai oleh pergerakan kurs valuta asing yang sangat fluktuatif. 

 

• Capacity 

Untuk bagian ini, penulis menganalisis dari kondisi manajemen dari PT. XXX 

sendiri. PT. XXX memiliki struktur organisasi yang cukup baik, sehingga 
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manajemen yang baik, dapat membantu perusahaan untuk dapat meningkatkan 

kinerja dari PT. XXX sendiri. 

 

• Collateral 

Jaminan kredit yang diberikan PT. XXX adalah merupakan fixed asset dari PT. 

XXX sendiri yaitu sebuah ruko yang terletak pada kawasan kelapa gading. Nilai 

taksir yang dimiliki jaminan ruko tersebut adalah sebesar   Rp 1.100.000.000 

yang dapat menutupi total keseluruhan plafon pinjaman PT. XXX. 

 

• Control 

Sedangkan untuk pengontrolan atas kredit PT. XXX yang diberikan, Bank ABC 

memiliki penilaian risiko untuk setiap tahunnya kepada PT. XXX sehingga 

apabila Early Warnings dan memberikan teguran atas masalah yang 

berhubungan dengan kredit yang diberikan. 

 

4.7.2  PT. ZZZ 

• Character  

Debitur PT. ZZZ memiliki penilaian karekter yang baik. Hal ini karena debitur 

PT. ZZZ tidak termasuk dalam nama daftar black-list Bank Indonesia. Selain itu, 

dokumen-dokumen yang diserahkan sah secara hukum. 
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• Capital 

 Untuk meneliti tingkat kekuatan permodalan PT. ZZZ dapat dilakukan dengan 

menghitung rasio solvabilitas ( leverage ) dari data laporan keuangan. Rasio 

solvabilitas sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajiban jangka pendek dan panjang tepat pada waktunya.  

Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan PT.ZZZ bagian 

leverage, memiliki tingkat rasio Debt to ratio yang dapat dikategorikan baik 

karena jumlahya kurang dari 10% dan semakin menurun sebanyak 4% untuk 

tahun 2006-2007.   

 

• Condition 

PT. ZZZ sendiri bergerak dalam bidang jasa manukfaktur, sehingga banyak 

sekali faktor-faktor mikro maupun makro ekonomi  yang dianalisis dari segi 

pemasarannya sehingga dapat mempengaruhi penilaian condition pada PT. ZZZ. 

Berasarkan data yang ada, PT. ZZZ memiliki kondisi yang relatif baik, karena  

PT. ZZZ memliki pangsa pasar yang cukup besar. Sedangkan karena PT. ZZZ 

memenuhi pangsa pasar dalam negeri, jadi tidak terlalu terpengaruh oleh 

perubahan kurs valas. 

 

• Capacity 

Untuk bagian ini, penulis menganalisis dari kondisi manajemen dari PT. ZZZ 

sendiri. PT. ZZZ memiliki struktur organisasi yang cukup baik, sehingga 
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manajemen yang baik, dapat membantu perusahaan untuk dapat meningkatkan 

kinerja dari PT. ZZZ sendiri. 

 

• Collateral 

Jaminan kredit yang diberikan PT. ZZZ adalah merupakan barang yang dibeli 

untuk digunakan dalam proses produksi. Nilai taksir dari barang tersebut sebesar 

Rp. 1.728.000.000 sehingga dinilai masih  dapat menutupi total keseluruhan 

plafon pinjaman PT. ZZZ. 

 

• Control 

Sedangkan untuk pengontrolan atas kredit PT. XXX yang diberikan, Bank ABC 

memiliki penilaian risiko untuk setiap tahunnya kepada PT. XXX sehingga 

apabila Early Warnings dan memberikan teguran atas masalah yang 

berhubungan dengan kredit yang diberikan. 

 

4.7  Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis yang ada, penulis dapat merumuskan beberapa perubahan 

kebijakan pada Bank ABC yang dapat menimbulkan adanya perubahan pada  kinerja 

Bank ABC dan tingkat kualitas kreditnya.  

Perubahan kebijakan kredit yang dilakukan  Bank ABC pada manajemen baru yaitu 

seperti berikut: 

� Perubahan  Fokus Aliran Kerja Divisi Kredit pada Bank ABC 

� Perubahan Pemetaan Pasar Kredit Small, Medium Entreprise (SME) 
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� Perubahan Periode Proses Penyaluran Kedit 

� Perubahan Periode Penyehatan  Kedit 

Dan untuk penilaian kualitas kredit oleh Bank ABC dilihat  dari 2 cara, yaitu :  

a) Dari Ketepatan dalam pemenuhan kewajiban debitur Bank ABC berupa 

pembayaran pokok dan bunga kredit yang disesuaikan oleh peraturan 

Bank Indonesia terbaru. Sementara itu untuk penjabaran 

penggolongannya seperti berikut : 

Tabel 4.17 : Penilaian kualitas aktiva kredit pada Bank ABC 

DPD Tingakat 

kolektibilitas 

Kolektibilitas 

0 days 1 Lancar 

1-90 days 2 Dalam Perhatian Khusus 

91-120 days 3 Kurang Lancar 

121-180 days 4 Diragukan 

>  180 days 5 Macet 

Sumber : Bank ABC 

 

b) Untuk penilaian kualitas aktiva, Bank ABC selain melihat dari sisi ketepatan 

pembayaran pokok dan bunga juga melalui 3 pilar, yaitu dengan 

menganalisis; 

� Pilar I : Prospek Usaha Debitur: 

Penilaian yang dilakukan melalui aspek-aspek kualitatif dalam studi 

kelayakan bisnis seperti aspek pasar, pemasaran, manajemen, produksi.  
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� Pilar II : Kinerja Debitur 

Penilaian yang dilakukan dengan melihat data laporan keuangan yang terdiri 

dari laporan keuangan berdasarkan dari debitur sendiri ataupun dengan 

melalui laporan keuangan berdasarkan hasil penilaian komite kredit yang 

disebut laporan performa. 

� Pilar III : Kemampuan Membayar Debitur 

Penilaian yang menganalisis kemampuan debitur dalam membayar 

kewajibanya melalui rasio-rasio keuangan yang dihasikan dari analisis 

laporan keuangan debitur. 

Dari hasil penilaian tersebut, kemudian dilakukan penggabungan penilaian yang 

ada dengan pembobotan untuk setiap kategori, sehingga dihasilkan kedalam penilaian 

tingkat risiko kredit (Credit Risk Rating Assesment) yang dilakukan dalam satu tahun.  

Hasil penilaian tingkat risiko kredit tersebut dapat mendeteksi ketika debitur 

mengalami masalah sehingga dapat ditentukan kapan debitur tersebut dapat diberikan 

early warnings. Dengan diterapkanya kebijakan penilaian kredit seperti ini, Bank ABC 

diharapkan dapat meningkatkan sekaligus menjaga kualitas kreditnya dengan baik. 

Berdasarkan adanya perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh 

manajemen baru, untuk kinerja Bank ABC dapat dinilai terjadi peningkatan, hal tersebut 

tercermin dari tingkat NPL (Net Performing Loan) yang semakin kecil dan jumlah LDR 

yang semakin meningkat seiring dengan  pertumbuhan kreditnya seperti dijabarkan pada 

tabel seperti berikut: 
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Tabel 4.18 : Jumlah Kredit yang Disalurkan dan tingkat NPL dari Tahun 

2002-2007 pada Bank ABC 

Tahun Jumlah Kredit yang disalurkan  LDR NPL Laba Bersih 

  
(dalam milyar IDR) 

    

(dalam milyar 

IDR) 

2002 18.197 
51,50% 

4,40%                            

948  

2003 22.719 
56,50% 

6,80%                        

1.573  

2004 29.416 
72,20% 

4,00%                        

2.408  

2005 35.995 
80,80% 

2,60%                        

2.003  

2006 42.986 
75,50% 

3,30%                   

1.325  

2007 53.330 
88,10% 

2,30%                        

2.117  

Rata- 

rata 

    4% 

  

 

Sumber : Bank ABC 

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa volume kredit yang disalurkan 

oleh Bank ABC beserta LDR (loan to deposit ratio) yang relatif meningkat tiap 

tahunnya. Sementara itu untuk tingkat NPL (net performing loan) menunjukkan korelasi 

yang negatif yaitu tingkat NPLnya relatif menurun pasca restrukturisasi yaitu tahun 

2003.  

Sementara itu untuk melihat adanya perubahan kinerja bank ABC pasca 

restrukturisasi, telah dijabarkan dalam beberapa rasio keuangan penting seperti yang 

digambarkan pada tabel di bawah ini :  
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Tabel 4.19: Rasio-rasio keuangan penting pada Bank ABC pasca 

restrukturisasi 

 

 

Sumber: Bank ABC 

Untuk rata-rata nilai NPL pasca restrukturisasi juga menunjukkan nilai yang 

relatif lebih rendah, yaitu sebesar 4% dibandingkan dengan masa sebelum 

restrukturisasi pada tahun 2002 sebesar 4,4%. 

Penilaian dari segi permodalan, Bank ABC masih cukup kuat walaupun angka 

rasio permodalannya (CAR) relatif menurun pada tiap tahunya. Margin bunga bersih 

bank ABC setelah masa restrukturisasi relatif mengalami peningkatan pada tiap 

tahunya. Tetapi khusus tahun 2005 ke 2006, pada tabel diatas, Bank ABC terlihat 

seperti mengalami penurunan laba bersih.  

Hal ini karena Bank ABC membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 

1.325 miliar ditahun 2006, turun 34% dibandingkan dengan Rp 2.003 miliar di tahun 

2005, pihak manajemen membukukan pendapatan luar biasa dan non-rutin seperti yang 

digambarkan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.20 : Laba Bersih dan Laba Bersih yang dinormalkan pada Bank ABC 

Dalam Milyar Rp 2005 2006 ∆yoy 

Laba Bersih yang Dinormalkan 1.195 1.389 16% 

Pendapatan Non-rutin  
808 (63) (108%) 

Laba bersih yang dilaporkan  

2003 1.325 (34%) 

 

Sumber: Bank ABC 

Pendapatan luar biasa dan non-rutin tersebut berasal dari penjualan obligasi 

pemerintah, penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan, dan pembalikkan 

provisi. Apabila pendapatan non-rutin tidak diperhitungkan, maka laba bersih setelah 

pajak yang dinormalkan naik sebesar 16% menjadi Rp 1.389 miliar ditahun 2006. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka telah terjawab perumusan masalah-masalah 

dalam penelitian ini. Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penilitian ini 

adalah sebagai berikut : 

� Perubahan kebijakan manajemen untuk kredit yang dilakukan oleh Bank ABC 

berdampak positif dalam kinerja Bank ABC sendiri. Hal ini ditandai oleh 

peningkatan laba dan penurunan NPL pada tahun 2003-2007. 

� Sejalan dengan pertumbuhan kreditnya, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga, 

atau Loan-to-Deposit Ratio (LDR) Bank ABC meningkat mencapai 91,7% dari 

75,5% setahun yang lalu, sementara rasio kredit terhadap total pendanaan (Loan 

to total funding) meningkat menjadi 76,4% dari 65,3% pada akhir semester 

pertama tahun 2007. Selain pertumbuhan kredit yang pesat, Bank ABC terus 

menekankan pentingnya untuk menjaga kualitas kreditnya. Pada akhir semester 

pertama 2008, tingkat kredit bermasalah (NPL) berada pada tingkat 2,3%, lebih 

rendah dari 3,1% pada akhir semester pertama tahun 2007.  

� Berdasarkan pada tabel rasio keuangan Bank ABC masa pasca restrukturisasi, 

untuk rasio kecukupan modal tetap jauh di atas ketentuan minimum Bank 

Indonesia, dan terjadi peningkatan laba Bank ABC. 

� Terdapat perubahan kebijakan kredit pada Bank ABC untuk manajemen 

baru yaitu seperti berikut: 
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� Perubahan  Fokus Aliran Kerja Divisi Kredit pada Bank  

� Perubahan Pemetaan Pasar Kredit Small, Medium Entreprise (SME) 

� Perubahan Periode Proses Penyaluran Kedit 

� Perubahan Periode Penyehatan  Kedit 

� Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kriteria debitur lancar pada Bank ABC 

telah disesuaikan dengan peraturan BI terbaru. Selain berdasarkan ketepatan 

pembayaran pokok dan bunga, penilaian terhadap kualitas aktiva dilihat dari 3 

pilar yang terdiri dari prospek usaha debitur, kinerja debitur, dan kemampuan 

membayar debitur. 

 

5.2 Saran 

• Saran bagi Bank ABC 

1. Untuk dapat mempertahankan kualitas kredit di masa krisis ekonomi global 

saat ini, sebaiknya Bank ABC memberikan kredit untuk kalangan debitur 

lama dan telah memiliki data historikal yang bersih dan dalam kolektibilitas 

lancar.  

2. Bank ABC sebaiknya melakukan penilaian tingkat risiko kredit pada 

debiturnya setiap 6 bulan sekali, sehingga apabila terjadi masalah, dapat 

lebih cepat dideteksi dan segera dilakukan tindakan antisipasi. 

3. Bank ABC sebaiknya meningkatkan kualitas SDM agar meminimalkan 

kesalahan analisis dalam proses analisis kredit. 
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• Saran bagi peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini selain dapat memberikan manfaat, juga masih memiliki 

kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbanyak 

sampel penelitian dan memperpanjang periode pengumpulan data agar mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih valid.  
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LAMPIRAN 1: Data Keuangan Bank ABC tahun 2002-2004 
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LAMPIRAN 1: Data Keuangan Bank ABC tahun 2005-2007 
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LAMPIRAN 2: Data Keuangan Debitur 

 Laporan Neraca PT. XXX tahun 2001-2002 

  2001 2002 

Aktiva      

Aktiva Lancar     

Kas Rp47.096.678  Rp1.214.435  

Bank Rp9.857.696  Rp3.013.308  

Piutang Rp1.054.702.597  Rp1.503.509.961  

Uang Muka Rp185.650.000  Rp85.500.000  

Pajak dibayar dimuka Rp196.590.011  Rp88.293.932  

Jumlah aktiva Lancar Rp1.493.896.982  Rp1.681.531.636  

Aktiva Tetap     

Tanah&Bangunan Rp1.046.251.873  Rp1.046.251.873  

Kendaraan Rp503.318.400  Rp503.318.400  

Inventaris Kantor Rp242.977.649  Rp250.239.749  

Nilai perolehan aktiva tetap Rp1.792.547.922  Rp1.799.810.022  

      

Akumulasi Penyusutan aktiva tetap (Rp221.697.925) Rp300.376.145  

Nilai buku aktiva tetap Rp1.570.849.997  Rp1.499.433.877  

      

Aktiva Lain-lain     

Deposito Tender Rp4.000.000    

      

Jumlah aktiva Rp3.068.746.979  Rp3.180.965.513  

Passiva     

Kewajiban & Modal sendiri     

kewajiban Jangka Pendek :     

Bank ABC (overdraft) Rp489.166.247  Rp494.322.053  

Pajak YMH dibayar Rp25.364.870  Rp4.829.687  

Biaya YMH dibayar Rp8.720.459    

Jumlah Kewajiban jangka pendek Rp523.251.576  Rp499.151.740  

Kewajiban Jangka panjang :     

Hutang Gajah surya finance Rp4.543.700    

Hutang Bank ABC Rp97.036.200  Rp21.454.645  

Hutang lainnya     

   

Jumlah kewajiban jangka panjang Rp101.579.900    

      

Modal disetor Rp200.000.000  Rp200.000.000  
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Laba ditahan     

Laba ditahan Rp1.569.935.806  Rp2.112.035.992  

Laba taun berjalan Rp673.979.697  Rp369.777.781  

Jumlah laba ditahan Rp2.243.915.503  Rp2.481.813.773  

      

Jumlah kewajiban & modal sendiri Rp3.068.746.979  Rp3.180.965.513  

 

 

Laporan Laba/Rugi PT. XXX tahun 2001-2002 

 2001  2002  

Pendapatan Rp4.420.402.121 100% Rp3,829,725,168 100% 

Biaya Langsung Rp1.874.457.021 42% Rp1,692,083,942 44% 

Laba Kotor Rp2.545.945.100 58% Rp2,137,641,226 48% 

Biaya Operasional :     

Biaya Pemasaran Rp816.901.383 18% Rp707,391,162 18% 

Biaya Umum & ADM Rp1.085.808.034 25% Rp967,400,718 25% 

Jumlah B.Operasional Rp1.902.709.417 43% Rp1,674,791,880 44% 

Laba Operasional Rp643.235.683 15% Rp462,849,346 12% 

Pendapatan (Biaya) Lain :     

Pendapatan Lain-lain Rp192.616.565 4% Rp92,746,876 2% 

Biaya Lain-lain Rp161.872.551 4% Rp185,818,441 5% 

Jumlah Pendapatan (Biaya) 
Lain Rp30.744.014 1% -Rp93,071,565 -2% 

Laba Bersih Sebelum pajak Rp673.979.697 15% Rp369,777,781 10% 

EBITDA Rp2.710.309.269  Rp2,247,680,164  

     

 

Laporan Neraca PT. XXX tahun 2003-2004 

  2003 2004 2005 

Aktiva        

Aktiva Lancar       

Kas Rp23.695.535  Rp16.062.201  

 Rp        

70.597.577  

Bank Rp5.694.887  Rp54.644.591  

 Rp          

9.085.071  

Piutang Rp1.446.312.513  Rp1.346.807.613  

 Rp  

1.648.380.412  

Uang Muka Rp172.000.000  Rp252.000.000  

 Rp      

267.936.712  

Pajak dibayar dimuka Rp109.158.796  Rp61.143.020    

Jumlah aktiva Lancar Rp1.756.861.731  Rp1.730.657.425  

 Rp  

1.995.999.772  
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Aktiva Tetap       

Tanah&Bangunan Rp1.046.251.873  Rp1.046.251.873  

 Rp  

1.046.251.873  

Kendaraan Rp573.318.400  Rp573.318.400  

 Rp      

371.746.000  

Inventaris Kantor Rp395.239.749  Rp395.239.749  

 Rp      

410.308.899  

Nilai perolehan aktiva tetap Rp2.014.810.022  Rp2.014.810.022  

 Rp  

1.828.306.772  

        

Akumulasi Penyusutan aktiva tetap (Rp419.182.328) (Rp460.203.074) 

 Rp   

(595.361.843) 

Nilai buku aktiva tetap Rp1.595.627.694  Rp1.554.606.948  

 Rp  

1.232.944.929  

        

Aktiva Lain-lain       

Deposito Tender       

        

Jumlah aktiva Rp3.352.489.425  Rp3.285.264.373  

 Rp  

3.228.944.701  

        

Passiva       

Kewajiban & Modal sendiri       

kewajiban Jangka Pendek :       

Bank ABC (overdraft) Rp497.901.400  Rp498.769.548  

 Rp      

499.894.435  

Pajak YMH dibayar Rp3.790.640  Rp13.645.479  

 Rp        

92.762.115  

Biaya YMH dibayar Rp1.126.970  Rp1.782.000  

 Rp        

10.253.500  

Jumlah Kewajiban jangka pendek Rp502.819.010  Rp514.197.027  

 Rp      

602.910.050  

Kewajiban Jangka panjang :       

Hutang Gajah surya finance       

Hutang Bank ABC     

 Rp      

220.000.000  

Hutang lainnya       

Jumlah kewajiban jangka panjang       

        

Modal disetor Rp200.000.000  Rp200.000.000  

 Rp      

200.000.000  

    

Laba ditahan       
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Laba ditahan Rp2.399.439.573  Rp2.407.818.111  

 Rp  

1.957.032.011  

Laba taun berjalan Rp250.230.842  Rp163.240.235  

 Rp      

249.002.640  

Jumlah laba ditahan Rp2.649.670.415  Rp2.571.058.346  

 Rp  

2.206.034.651  

        

Jumlah kewajiban & modal sendiri Rp3.352.489.425  Rp3.285.255.373  

 Rp  

3.228.944.701  

 

Tabel 4.11 : Laporan Laba/Rugi PT. XXX tahun 2003-2004 

  2003 2004 2005 

Pendapatan Rp3.114.669.740  Rp2.831.617.689  

 Rp    

3.667.466.752  

Biaya Langsung Rp1.481.626.240  Rp1.155.562.402  

 Rp  

(1.224.479.924) 

Laba Kotor Rp1.633.043.500  Rp1.676.055.286  

 Rp    

2.442.986.828  

        

Biaya Operasional :       

Biaya Pemasaran Rp538.072.139  Rp0    

Biaya Umum & ADM Rp750.147.183  Rp1.336.586.580    

Jumlah B.Operasional Rp1.288.219.322  Rp1.336.586.580  

 Rp  

(2.007.747.586) 

        

Laba Operasional Rp344.824.178  Rp339.468.706  

 Rp        

435.239.242  

        

Pendapatan (Biaya) Lain :       

Pendapatan Lain-lain Rp42.871.708  Rp28.571.824  

 Rp          

79.047.844  

Biaya Lain-lain (Rp137.465.044) Rp11.518.852  

 Rp        

171.653.046  

Jumlah Pendapatan (Biaya) 
Lain (Rp94.593.336) Rp17.052.972  

 Rp        

(92.605.202) 

        

        

Laba Bersih Sebelum pajak Rp250.230.842  Rp356.521.678  

 Rp        

342.634.040  

EBITDA Rp1.869.322.126  Rp1.523.602.932  

 Rp        

249.002.640  
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Laporan Keuangan PT. ZZZ 
 

  2006 2007 

Kas /Bank 

 Rp     

1.568.000.000  

 Rp        

910.000.000  

Piutang 

 Rp     

6.532.000.000  

 Rp     

7.560.000.000  

Inventory 

 Rp     

7.562.000.000  

 Rp                              

-  

Current asset 

 Rp  

15.662.000.000  

 Rp     

8.470.000.000  

Fixed asset 

 Rp     

6.325.000.000  

 Rp     

6.000.000.000  

Total aktiva 

 Rp  

21.987.000.000  

 Rp  

14.470.000.000  

      

Hutang Bank 

 Rp                              

-  

 Rp                              

-  

CPLTD 

 Rp                              

-  

 Rp                              

-  

Hutang  

 Rp     

1.159.000.000  

 Rp     

1.245.000.000  

AE 

 Rp                              

-  

 Rp                              

-  

Current Liablities 

 Rp     

1.159.000.000  

 Rp     

1.245.000.000  

Long Term debt 

 Rp                              

-  

 Rp                              

-  

Modal Disetor 

 Rp  

17.520.000.000  

 Rp  

17.520.000.000  

Laba Ditahan 

 Rp     

2.861.000.000  

 Rp  

(4.850.000.000) 

Laba Berjalan  

 Rp        

447.000.000  

 Rp        

555.000.000  

Total Passiva 

 Rp  

21.987.000.000  

 Rp  

14.470.000.000  
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Laporan Laba/Rugi PT. ZZZ 
 

  2006 2007 

Sales   Rp     2.932.000.000   Rp     3.120.000.000  

COGS  Rp     2.199.000.000   Rp     2.340.000.000  

Bruto Income  Rp        733.000.000   Rp        780.000.000  

other Expenses  Rp        286.000.000   Rp        225.000.000  

NPBIT  Rp        447.000.000   Rp        555.000.000  

Interest+CPLTD 

 Rp                              

-   Rp                              -  

EBIT  Rp        447.000.000   Rp        555.000.000  

Tax (20%) 

 Rp                              

-   Rp                              -  

Net Income  Rp        447.000.000   Rp        555.000.000  
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LAMPIRAN 3 : RASIO-RASIO KEUANGAN DEBITUR 

Rasio-rasio Keuangan PT. XXX Tahun 2001-2003 

Profitability : 2001  2002  2003 

Gross Margin 58%   56%   52% 

Operating Profit Margin 15%   12%   11% 

Pre tax profit margin 15%   10%   8% 

Net Profit Margin 15%   10%   8% 

Contribution Margin 11%   7%   15% 

            

Liquidity :           

Current Ratio                2.86x                     4.07x                     3.49x  

Quick ratio                2.11x                    3.50x                     2.92x 

Working Capital Rp970,645,406   Rp1,433,342,144   Rp1,254,042,721 

            

Leverage :           

Debt to total asset 20%   19%   15% 

TIE 5x   3x   -1x 

      

Efficiency :           

Sales to assets 144%   101%   101% 

sales to net fixed assets 247%   178%   155% 

Acc Receivable days on hand 87days  136days  169days 

ROA 22%   10%   7% 

ROE 28%   12%   9% 
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Rasio-rasio Keuangan PT. XXX Tahun 2004-2005 

Profitability :   2004   2005 

Gross Margin   59%   67% 

Oprating Profit Margin   12%   12% 

Pre tax profit margin   13%   9% 

Net Profit Margin   13%   9% 

Contribution Margin   12%   71% 

          

Liquidity :         

Current Ratio                      5.77 x                     5.77x  

Quick ratio                      4.54 x                     4.54x 

Working Capital   Rp2,085,345,254   Rp2,085,345,254 

          

Leverage :         

Debt to total asset   27%   27% 

TIE   32x   5x 

     

Efficiency :         

Sales to assets   86%   112% 

Sales to net fixed assets   82%   106% 

Acc Receivable days on hand                   174days                    134days  

ROA   9%   9% 

ROE   8%   7% 
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Rasio-Rasio Keuangan PT. ZZZ 

Profitability : 2007  2006 

Gross Margin 25%   25% 

Oprating Profit Margin 18%   15% 

Pre tax profit margin 18%   15% 

Net Profit Margin 18%   15% 

Contribution Margin 18%   15% 

    

Liquidity :       

Current Ratio 7   14 

Quick ratio 6,80    6,99  

Working Capital 7.225,00    14.503,00  

    

Leverage :       

Debt Ratio 9%   5% 

    

Efficiency :       

Sales to assets 22%   13% 

sales to net fixed assets 52%   46% 
Acc Receivable days on 
hand 884 days   813 days 

ROA 4%   2% 

ROE 3%   3% 
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