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ABSTRACT 

 

The business of banks raise funds from the public in the form of savings and 

distribute to the public in the form of credit. For commercial banks, credit is the 

main source of income and also the high risk of business operations. Bank face 

several risk, one of them is Credit Risk, which is risk that a borrower or issuer of 

a money their raised. Therefore, bank have to act prudently in granting the loan. 

Bank can minimized credit risk by analyzing the feasibility of loan. There are 

some aspect analysis among qualitative aspect analysis and quantitatif aspect 

analysis. 

 

This research is a case study descriptive analysis method. The object of this 

research is the credit feasibility borrower in Bank Harda Internasional Branch 

Tanah Abang.Using one of the bank customer as the sample. 

 

Based on the analysis undertaken, qualitative aspect (including management, 

legal, marketing, technical, collateral and economics) shows that debtor is 

feasible to be funded. For quantitative aspect, past performance of debtor’s 

finance was solvable during one year. Working capital is not overfinancing but 

coverage ratio can not cover up the loan. Bank Harda Internasional Branch 

Tanah abang should gives loan amount  Rp. 750.000.000 so coverage ratio debtor 

be 122%. 

 

Keywords : Qualitative aspect analysis, Quantitative aspect analysis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari peranan 

pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi individu dan pihak swasta 

untuk dapat mengembangkan usaha di berbagai sektor usaha. 

Perkembangan usaha ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional serta menyerap 

tenaga kerja yang sampai saat ini masih menjadi masalah dalam 

pembangunan nasional. 

 Dalam mengembangkan usaha tersebut dibutuhkan modal usaha 

sebagai modal awal untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Modal usaha 

menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan 

usaha. Manajemen perusahaan harus berusaha mencari sumber dana baru 

untuk memenuhi keterbatasan dana perusahaan.   Manajemen dihadapkan 

pada keputusan apakah mencari sumber dana dari pinjaman pihak ketiga 

atau tambahan setoran dari pasar modal dalam bentuk penerbitan saham 

dan obligasi. Salah satu sumber dana yang sering digunakan adalah 

menggunakan fasilitas kredit perbankan. 

 Industri perbankan merupakan suatu industri jasa yang sangat 

dominan dan memegang kendali hampir seluruh program-program 
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pembangunan ekonomi pada tingkat lokal maupun global. Dalam Undang-

Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-

Undang nomor 7 tahun 1992 mengenai perbankan disebutkan sebagai 

berikut :  

 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” 

Dengan tersedianya kredit, pengusaha dapat membangun fasilitas produksi 

seperti membangun pabrik, pembelian mesin-mesin dan peralatan maupun 

barang modal lainnya. Kredit yang diberikan oleh bank bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utari (2012), 

pertumbuhan kredit kembali meningkat setelah mengalami penurunan 

yang cukup signifikan selama periode 2009 hingga kuartal pertama 2010 

akibat krisis keuangan global. Pada akhir 2011 pertumbuhan kredit secara 

nominal dan riil masing-masing tercatat sebesar 24,7% dan 20,1%, 

melampaui pertumbuhan di 2010 yang sebesar 23,3% dan 15,3. Hingga 

Maret 2012, pertumbuhan kredit nominal adalah 25% sementara 

pertumbuhan kredit riil adalah 20%. Kredit perbankan diperkirakan akan 

terus tumbuh di tengah penurunan suku bunga BI rate. 
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 Bank akan memanfaatkan kondisi penurunan suku bunga BI rate 

ini untuk meningkatkan pendapatan banknya. Bank akan berlomba-lomba 

untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit sehingga dalam 

prakteknya banyak bank tidak menerapkan prudential banking atau 

menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku dalam dunia bisnis 

perbankan. Sebagai contoh, salah satu penyebab krisis ekonomi pada 

tahun 1997 adalah kelemahan sistem perbankan. Bank memberikan kredit 

diluar kemampuan nasabah untuk melunasinya sehingga dapat merugikan 

deposan dan investor serta berdampak pada perekonomian negara. Hal ini 

dapat menyebabkan kredit bermasalah mengalami peningkatan seperti 

pada pertengahan 1997 sehingga industri perbankan terpuruk sebagai 

imbas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia (Faisol, 2007). 

 Bank memiliki sumber pendapatan yang berasal dari transfer, 

credit card, ATM, safe deposit box, letter of credit, kredit dan lain-lain 

dalam bentuk fee based income. Pada sisi aset neraca suatu bank akan 

terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank diputarkan 

dalam bentuk kredit yang disalurkan. Hal ini menggambarkan bahwa 

kredit merupakan sumber pendapatan bank terbesar melalui penerimaan 

bunga pinjaman serta sumber risiko terbesar apabila kualitas kredit 

tersebut menjadi buruk (Handayani, 2005). Bank akan mengalami risiko 

kredit macet sehingga dapat membuat suatu bank hancur secara 

keseluruhan. Kredit macet atau non performing loan merupakan kondisi 
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yang dihadapi perbankan akibat kredit yang disalurkan kepada debitur 

lebih tinggi dibandingkan dengan pelunasan yang diterima oleh bank. 

 Kredit bermasalah dapat terjadi akibat adanya faktor kesengajaan 

dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Jika 

kasus kredit bermasalah terjadi secara terus menerus akan menimbulkan 

dampak negatif bagi bank seperti menurunkan pendapatan, mengurangi 

jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank serta kepercayaan 

publik terhadap bank tersebut dan bank pada umumnya. Selain faktor 

eksternal, kredit bermasalah dapat berasal dari faktor internal perbankan 

diantaranya kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam 

pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi dan 

pengawasan kredit, lemahnya sistem informasi kredit dan itikad kurang 

baik dari pihak bank (Siamat, 2005). 

 Dalam pemberian kredit kepada debitur, bank harus selalu 

menjalankan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dikelola oleh bank 

akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Risiko kredit 

dapat diperkecil dengan melakukan analisis kredit secara cermat dan 

profesional dengan menjalankan prinsip kehati-hatian sebelum kredit 

tersebut diputuskan untuk disetujui. Hal ini merupakan saringan awal 

dalam usaha bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. 

Tujuannya agar pihak bank mempunyai keyakinan atas kesanggupan 

debitur untuk membayar (ability to pay) dan keyakinan atas kemauan 

debitur untuk membayar (willingness to pay). 
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Oleh sebab itu, bank membutuhkan seorang analis kredit yang 

mampu menganalisis kelayakan pemberian kredit. Analis kredit dituntut 

untuk memahami aspek-aspek terhadap suatu permohonan kredit. 

Perbankan dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit adalah dengan 

melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang terdapat dalam suatu usaha 

yang akan dibiayai oleh bank. Analisis kredit dapat dibagi menjadi dua 

aspek yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif (Jusuf, 2008). 

 Analisis aspek kualitatif merupakan salah satu alat analisis yang 

digunakan dalam penilaian kelayakan kredit calon debitur. Pihak bank 

melakukan analisis pada aspek kualitatif berdasarkan dari sumber-sumber 

informasi yang berhubungan dengan pribadi dan pihak-pihak yang terkait 

dalam kegiatan bisnis calon debitur. Analisis aspek kualitatif terbagi 

menjadi aspek manajemen, aspek hukum, aspek produksi/teknik, aspek 

pemasaran, aspek sosial ekonomi dan aspek jaminan. 

 Selain memperhatikan dan melakukan penilaian terhadap aspek 

kualitatif, pihak bank juga harus melakukan analisis pada aspek 

kuantitatif. Oleh sebab itu, sebelum pinjaman atau kredit dikucurkan, bank 

akan menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk beberapa periode 

tertentu yang dapat dijadikan landasan keputusan pemberian kredit 

(Kasmir, 2012). Salah satu teknik analisis keuangan yang sering 

diaplikasikan dalam praktek bisnis adalah analisis rasio keuangan. Analisis 

rasio keuangan dapat menjelaskan laporan keuangan perusahaan dari 

beberapa periode. Rasio keuangan bertindak sebagai prosedur penyaringan 
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yang memungkinkan seorang analis untuk menyoroti kekuatan dan 

kelemahan dari laporan keuangan nasabah. Pengamatan dan notasi tren 

rasio sangat penting karena mengukur kemampuan dan efisiensi 

manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya (Barron, 2007). 

 Seorang analis kredit akan mengidentifikasi risiko-risiko yang akan 

dihadapi oleh bank dan menguraikan hasil analisis kelayakan kredit  

berdasarkan aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif ke dalam suatu 

proposal kredit dan pada akhirnya akan diambil kesimpulan dari hasil 

analisisnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka akan dilakukan 

pengambilan keputusan kredit apakah bank bersedia untuk membiayai 

usaha tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

diperlukan suatu kajian untuk menganalisis lebih lanjut mengenai proses 

yang dilakukan oleh seorang analis kredit terhadap suatu permohonan 

kredit beserta dengan keputusan kredit yang dihasilkanya. Oleh karena itu, 

penulis  tertarik untuk mengambil judul “Analisis Kelayakan Kredit 

Calon Debitur Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Pemberian 

Kredit Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank Harda Internasional 

Cabang Tanah Abang). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

  Kredit merupakan kegiatan utama perbankan serta risiko bisnis 

terbesar yang memungkinkan kredit tidak tertagih (kredit macet). Dalam 

rangka memperkecil dan menghindari terjadinya kredit bermasalah di 
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kemudian hari, pihak bank harus melakukan analisis kredit pada 

perusahaan yang akan dibiayai. Analisis kredit bertujuan untuk 

menentukan keputusan pemberian kredit kepada calon debitur dalam hal 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, struktur pendanaan 

operasi perusahaan, kemampuan perusahaan melunasi pinjaman yang jatuh 

tempo dan efisiensi pengelolaan harta perusahaan pada masa yang lampau. 

Hal ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan (debitur) dalam 

menghasilkan keuntungan dari usahanya di saat ini maupun masa 

mendatang dan prospeknya, sehingga bank dapat memperkirakan tinggi 

rendahnya risiko yang akan ditanggung bila bank menyetujui kredit yang 

diajukan. Dengan demikian, bank dapat memutuskan apakah permintaan 

kredit yang diajukan disetujui atau ditolak sesuai dengan syarat-syarat 

yang ditentukan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

  Pembatasan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian menggunakan data laporan keuangan calon debitur berupa 

neraca dan laporan laba rugi hanya pada tahun 2012, sebab calon 

debitur merupakan nasabah baru yang tidak memiliki laporan 

keuangan sehingga account officer menyusun laporan keuangan 

berdasarkan hasil wawancara account officer dengan nasabah 

(laporan keuangan proforma). 
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2. Penelitian ini dilakukan sebatas informasi maupun data kredit yang 

dapat diberikan oleh PT. Bank Harda Internasional Cabang Tanah 

Abang. 

1.4 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit modal kerja 

berdasarkan analisis aspek kualitatif oleh PT. Bank Harda 

Internasional Cabang Tanah Abang? 

2. Apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit modal kerja 

berdasarkan analisis aspek kuantitatif oleh PT. Bank Harda 

Internasional Cabang Tanah Abang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit 

modal kerja berdasarkan analisis aspek kualitatif oleh PT. Bank Harda 

Internasional Cabang Tanah Abang 

2. Untuk mengetahui apakah calon debitur layak untuk diberikan kredit 

modal kerja berdasarkan analisis aspek kuantitatif oleh PT. Bank 

Harda Internasional Cabang Tanah Abang 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, diantaranya : 

1. Bagi Akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai penilaian kredit di suatu bank. 

Akademik juga langsung dapat melihat dan membandingkan antara 

teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek langsung 

yang terjadi di bank. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi bagi praktisi bank 

dalam meneliti kembali kebijakan penilaian kredit sehingga risiko 

gagal bayar dapat dhindari. 

3. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan 

pemberian kredit di suatu bank. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan bermanfaat dan berguna sebagai acuan dan refrensi 

untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal 

yang dibahas dalam penulisan ini maka penulis menyajikan dalam lima 

bab yang akan diuraikan secara sistematis. 
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BAB I :   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalahh, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan 

secara keseluruhan pokok pembahasan yang akan dibahas. 

BAB II :   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasan 

mengenai perkreditan secara umum hingga yang bersifat 

khusus yang berkaitan dengan aspek-aspek penilaian kredit 

hingga rerangka teori.  

BAB III :   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik pengolahan data. 

BAB IV :   HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis dan mengolah 

data primer yang telah diperoleh serta melakukan analisis 

atas data yang sudah diolah sehingga dapat menjawab 

tujuan penelitian. 

BAB V :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang diambil 

berdasarkan pembahasan dan penelaahan dalam bab-bab 

sebelumnya, serta mencoba untuk mengajukan saran-saran 

penyelesaian permasalahan yang ada. 

Analisis Kelayakan..., Steria Kharisma Kurniawan, Ak.-Ibs, 2013



 

11 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Model Pengambilan Keputusan 

  Horngren (2012), metode pengambil keputusan merupakan metode 

formal dalam membuat suatu pilihan dengan melibatkan dua analisis yaitu 

analisis kuantitaitif dan kualitatif. Pengambilan keputusan harus 

didasarkan pada informasi yang relevan. Informasi yang relevan memiliki 

dua karakteristik yaitu memberikan pengaruh berbeda dalam alternatif 

keputusan dan memiliki nilai lebih sempurna sesuai kebutuhan 

penggunanya karena dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan 

dimasa depan. 

  Informasi yang relevan dapat dibagi menjadi 2 faktor : 

1. Faktor Kuantitatif, faktor ini memberikan hasil yang dapat diukur 

secara numerik. Faktor kuantitatif terdiri dari faktor keuangan 

(financial) dan non keuangan (non financial). Faktor keuangan dapat 

dinyatakan secara konteks moneter sedangkan faktor non financial 

dapat diukur secara numerik tetapi tidak dapat dinyatakan dalam 

konteks moneter 

2. Faktor Kualitatif, faktor ini memberikan hasil yang sulit diukur secara 

akurat dalam konteks numerik. 
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  Pengambilan keputusan yang mengoptimalkan proses dan hasil 

dalam membuat suatu keputusan adalah rasional, yaitu membuat pilihan 

yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Enam 

langkah model pengambilan keputusan rasional menurut Robbins (2005), 

adalah : 

1. Mendefinisikan masalah 

Suatu masalah akan muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara 

kenyataan dengan kondisi yang diinginkan. Seorang pengambil 

keputusan harus peka dalam mendefinisikan masalah yang terjadi, jika 

tidak dapat menilai masalah atau terjadi kesalahan dalam 

mendefinisikan masalah maka akan terjadi sebuah keputusan buruk. 

2. Mengidentifikasi kriteria keputusan 

Setelah seorang pengambil keputusan telah mendefinisikan masalah, 

langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kriteria keputusan yang 

dibutuhkan dalam pemecahan masalah. Dalam langkah ini, pengambil 

keputusan sedang menentukan apa yang relevan dalam pengambilan 

keputusan. Identifikasi kriteria merupakan hal yang penting karena 

apa yang dianggap relevan bagi seseorang, mungkin bagi pihak lain 

dianggap tidak relevan.  

3. Menimbang kriteria 

Kriteria yang diidentifikasi tidak selalu memiliki bobot yang sama. 

Jadi, langkah ketiga menghendaki pengambil keputusan untuk 
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menimbang kriteria yang telah diidentifikasikan sebelumnya untuk 

memberi mereka prioritas yang tepat dalam keputusan. 

4. Menghasilkan alternatif 

Langkah selanjutnya yang dilakukan pengambil keputusan adalah 

membuat alternatif yang mungkin berhasil dalam pemecahan masalah. 

Dalam langkah ini, tidak ada usaha yang dilakukan untuk menilai 

alternatif ini melainkan hanya untuk membuat daftar alternatif 

tersebut. 

5. Menilai semua alternatif pada masing-masing kriteria 

Setelah alternatif telah dihasilkan, pengambil keputusan harus secara 

kritis menganalisis dan mengevaluasi masing-masing alternatif 

tersebut. Hasil ini dilakukan dengan menilai semua alternatif pada 

masing-masing kriteria. Kekuatan dan kelemahan masing-masing 

alternatif tersebut dibandingkan dengan kriteria dan ditimbang seperti 

yang ditetapkan dalam langkah kedua dan ketiga. 

6. Menghitung keputusan optimal 

Langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan adalah 

penghitungan keputusan yang optimal. Hal ini dilakukan dengan 

mengevaluasi masing-masing alternatif terhadap kriteria yang telah 

dipertimbangkan dan memilih alternatif dengan total nilai tertinggi. 
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2.2 Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

  Kredit berasal dari kata credere atau crediture dari bahasa yunani 

yang bearti kepercayaan sementara creditum dari bahasa latin yang bearti 

kepercayaan akan kebenaran. Arti kata tersebut memiliki implikasi bahwa 

setiap kegiatan perkreditan harus dilandasi kepercayaan. Tanpa 

kepercayaan maka tidak akan terjadi pemberian kredit atau sebaliknya 

tidak ada calon nasabah menyepakati kredit, sebab pemberian kredit oleh 

bank mempunyai nilai ekonomi kepada nasabah perorangan atau badan 

usaha (Taswan, 2006).  

  Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 disebutkan bahwa : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya  setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga” 

  Definisi kredit tersebut memberikan konsekuensi bagi bank dan 

peminjam mengenai hal-hal berikut : 

a. Penyediaan uang atau dapat yang dapat dipersamakan dengan itu oleh 

bank (kreditur) 

b. Kewajiban debitur mengembalikan kredit yang diterimanya 

c. Jangka waktu pengembalian kredit 
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d. Pembayaran bunga 

e. Perjanjian kredit 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Kredit 

  Kasmir (2003) beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula 

kebutuhan akan dana.  Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis 

kredit yang berbeda-beda. Jenis kredit ini disesuaikan dengan kebutuhan 

dana yang diperlukan oleh nasabah. Secara umum jenis-jenis kredit dapat 

dilihat dari berbagai segi antara lain : 

1. Jangka Waktu (maturity) 

a. Kredit jangka pendek (short-term loan), yaitu kredit yang jangka 

waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun atau paling lama 

satu tahun. Contohnya untuk membiayai kelancaran aktivitas 

perusahaan, termasuk kredit modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah (medium-term loan), yaitu kredit yang 

jangka waktu pengembaliannya satu tahun sampai tiga tahun. 

Kredit ini banyak digunakan untuk menambah modal kerja dan 

dapat juga dalam bentuk kredit investasi. 

c. Kredit jangka panjang (long-term loan), yaitu kredit yang jangka 

waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi tiga tahun. 

Seperti kredit investasi untuk membiayai suatu proyek atau 

perluasan usaha. 
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2. Barang Jaminan (collateral) 

a. Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan 

dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang 

berwujud dan tidak berwujud. Setiap kredit yang dikeluarkan akan 

dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu 

jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur. 

b. Kredit tanpa jaminan (unsecured loan), yaitu kredit yang diberikan 

tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat 

prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur 

selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. 

3. Penggunaan Kredit 

a. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk 

menambah modal kerja debitur. Prinsipnya ciri modal kerja adalah 

penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha, yaitu 

di mulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian 

digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku 

(kemudian diproses menjadi barang jadi), lalu dijual (bisa dengan 

kredit atau tunai), selanjutnya memperoleh uang kas kembali. 

b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada 

perusahaan untuk berinvestasi dengan membeli barang-barang 

modal. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau 

panjang untuk membiayai pengadaan barang-barang, modal 
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maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitas, 

modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek baru. 

4. Tujuan Kredit 

a. Kredit komersil (commercial loan), yaitu kredit yang diberikan 

untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang 

perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain: kredit usaha 

pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya 

b. Kredit konsumtif (consumer loan), yaitu kredit yang diberikan oleh 

bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. 

Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai 

modal kerja sebagai memperoleh laba, akan tetapi semata-mata 

digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan 

lainnya misalnya membeli properti, mobil dan berbagai macam 

barang konsumsi lainnya. 

c. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam 

rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat 

memperlancar produksi, misalnya pembelian bahan baku, 

pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran, distribusi 

dan sebagainya. 

5. Sektor usaha 

a. Kredit perumahan, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai 

pembagunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka 

waktu panjang. 
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b. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor 

perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa 

jangka pendek atau jangka panjang. 

c. Kredit industri, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai 

industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar. 

 

2.2.3 Kredit Modal Kerja 

  Iskandar (2008) menjelaskan bahwa kredit modal kerja adalah 

kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang habis dalam 

satu siklus usaha yaitu meliputi jangka waktu dari pengeluaran uang tunai 

sampai dengan uang tunai itu dapat diterima kembali. 

  Kredit ini bersifat rekening koran artinya transaksi penarikan dan 

pengeluaran dari usaha dapat disalurkan ke rekening kredit modal kerja 

(KMK) debitur dan jumlah dananya serta frekuensinya tidak dibatasi 

sepanjang tidak melampaui limit kredit. Untuk itu kepada debitur biasanya 

diberikan cek dan bilyet giro sebagai media dalam melakukan transaksi 

atas usahanya. 

 

2.3 Prinsip Pemberian Kredit 

  Pihak bank harus dapat membuktikan bahwa kredit yang akan 

disalurkan kepada calon nasabah merupakan kredit yang layak diberikan 

dan akan dikembalikan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Oleh 

sebab itu bank dapat melakukan beberapa cara penilaian kredit untuk 

mendapat keyakinan tentang calon debitur. Kriteria penilaian yang umum 
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dilakukan dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah 

yang layak diberikan dilakukan dengan analisis 6C. Prinsip perkreditan 

disebut pula dengan konsep 6C, yang mendeskripsikan informasi 

mengenai willingness to pay dan ability to pay nasabah untuk melunasi 

kembali pinjaman beserta bunganya. Rivai (2007) mengemukakan prinsip 

pemberian perkreditan sebagai berikut : 

1. Character 

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon 

debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. 

Tujuannya untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemampuan 

debitur untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai 

dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Alat untuk memperoleh 

gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui 

upaya : 

 Meneliti riwayat hidup calon nasabah 

 Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan 

usahanya 

 Melakukan bank to bank information 

 Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana 

calon debitu berada 

 Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi 

berfoya-foya 
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2. Capacity 

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan 

usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini 

berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur 

dalam mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (ability to 

pay) secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran 

capacity tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan : 

 Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah 

menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 

 Pendekatan financial, yaitu menilai latar belakang pendidikan 

para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-

perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau 

perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti 

rumah sakit, konsultan dan lain-lain. 

 Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur 

mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang 

diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank. 

 Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan 

dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen dalam memimpin perusahaan. 

 Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana 

kemampuan calon debitur mengelola faktor-faktor produksi 
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seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, mesin 

sampai pada kemampuan merebut pasar. 

3. Capital 

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon 

debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu 

semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan 

bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit. Kemampuan modal 

sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung 

jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena debitur ikut 

menangung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, 

kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban 

untuk menyediakan self financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih 

besar daripada kredit yang diminta ke bank.  

4. Collateral 

Collateral adalah barang jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

yang bersifat fisik maupun non fisik sebagai agunan terhadap kredit 

yang diterimanya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Penilaian jaminan dapat dilihat dari dua sisi : 

 Sisi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang 

akan diagunkan. 

 Sisi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-

syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan. 
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5. Condition of Economy 

Condition of economy adalah situasi dan kondisi ekonomi, sosial, 

politik, budaya dan keamanan yang mempengaruhi usaha calon 

debitur dikemudian hari. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai 

kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang. 

6. Constrain 

Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan 

suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya 

pendirian pompa bensin yang di sekitarnya banyak terdapat bengkel 

las atau tempat pembakaran batu bara. 

 

2.4 Prosedur Pemberian Kredit 

  Prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus 

dilakukan calon debitur mulai dari permohonan pengajuan kredit hingga 

bank memberikan keputusan  pemberian kredit. Menurut Kasmir (2003) 

secara umum prosedur pemberian  kredit sebagai berikut : 

1. Pengajuan proposal dan berkas 

Calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam 

suatu proposal. Pengajuan proposal yang berisi latar belakang 

perusahaan, maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit, 

berapa besar kredit yang diinginkan pemohon dan jangka waktu calon 

debitur mengembalikan kredit serta jaminan kredit yang digunakan 

untuk menutupi segala risiko yang akan terjadi di masa datang. Serta 

melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi akte notaris, 
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tanda daftar perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca 

dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir serta fotokopi sertifikat 

jaminan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 

sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk 

menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan data 

yang diberikan belum lengkap maka pihak bank akan meminta 

nasabah untuk segera melengkapinya. 

3. Wawancara awal 

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon debitur dengan 

langsung berhadapan dengan calon kreditur. Tujuannya adalah untuk 

meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap 

seperti dengan yang diinginkan bank. 

4. Peninjauan lapangan (on the spot) 

Peninjauan ini merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan 

meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. 

Hasil on the spot tersebut dicocokan dengan hasil wawancara. Untuk 

hasil yang maksimal, kegiatan on the spot ini sebaiknya dilakukan 

tanpa sepengetahuan calon nasabah. 
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5. Wawancara kedua 

Jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan 

on the spot dilapangan maka akan dilakukan kegiatan perbaikan 

berkas. 

6. Keputusan kredit 

Tahap ini untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak 

oleh pihak bank. Jika diterima maka keperluan administrasi akan 

segera disiapkan. Jika kredit ditolak maka pihak bank akan 

mengirimkan surat penolakan sesuai dengan alasan yang sebenarnya. 

7. Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari putusan kredit maka sebelum 

kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad 

kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau 

pernyataan yang dianggap perlu. Penandatangan dilaksanakan antara 

bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. 

8. Realisasi kredit 

Kegiatan ini terjadi setelah penandatanganan akad kredit dan surat-

surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan 

di bank bersangkutan. 

9. Penyaluran/penarikan dana 

Merupakan pencairan atau pengambil alihan uang dari rekening 

sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai 

ketentuan dan tujuan kredit. 
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2.5 Analisis Kelayakan Kredit 

2.5.1 Analisis Aspek Kualitatif 

  Dalam analisis kredit terdiri dari analisis terhadap dua golongan 

data atau informasi, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis 

kualitatif merupakan analisis terhadap kondisi yang bersifat non financial. 

Hasil analisis kualitatif dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai 

debitur dan pengaruhnya terhadap risiko kredit yang diberikan kepada 

debitur tersebut (Jusuf, 2008). Analisis kualitatif terdiri dari berbagai 

aspek, yaitu: 

1. Aspek Manajemen 

Penilaian aspek manajemen di dalam suatu perusahaan disebabkan 

pimpinan dan kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat 

menentukan maju mundurnya perusahaan. Berapapun besar modal 

yang dimilikinya, jika pimpinan perusahaan tersebut tidak mampu 

mengelolanya, dalam waktu yang tidak lama perusahaan akan 

terancam kesulitan. Dalam menilai aspek manajemen, bank harus 

memperhatikan latar belakang pengurus dan pemilik perusahaan 

seperti struktur organisasi dan anggota-anggota manajemen termasuk 

kemampuan dan keseriusan dalam menjalankan usahanya serta 

hubungan diantara para pengurus perusahaan. Aspek ini juga menilai 

kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlah 

maupun kualitas yang dimiliki sampai dengan pengawasan usaha yang 

akan dijalankan. 
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2. Aspek Legal 

Dalam aspek legal, analis melakukan penilaian terhadap legalitas 

badan usaha, legalitas usaha, legalitas permohonan kredit dan legalitas 

barang jaminan. Dengan menganalisis aspek legal, akan terlihat jelas 

apakah nasabah telah memiliki ijin usaha dari instansi yang 

berwenang, apakah keabsahan pendirian perusahaan sesuai dengan 

bentuk hukum perusahaan dan meneliti bukti kepemilikan atas barang 

yang diajukan sebagai jaminan. 

3. Aspek Produksi/Teknis 

Lingkup aspek teknis dalam analisis kredit adalah menilai apakah 

barang yang diproduksi debitur dapat dibuat dengan kualitas yang 

baik dan dengan biaya produksi yang rendah sehingga laku dijual dan 

menguntungkan. Secara umum penilaian aspek teknis mencakup hal-

hal berikut: 

  Lokasi Usaha 

Secara umum lokasi usaha harus mendukung keberhasilan 

usaha yang akan dilakukan, pemilihan lokasi ini memang 

sedapat mungkin berorientasi dekat dengan pasar, dengan 

sumber bahan baku, dekat dengan sumber tenaga kerja, dekat 

dengan supplier peralatan, dekat dengan sumber permodalan, 

perangkat komunikasi atau transportasi yang lengkap, 

terdapat fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai dan 

seterusnya. 
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 Fasilitas Gedung Bagunan Tempat Usaha 

Fasilitas gedung bagunan tempat usaha harus dapat 

mengakomodasikan segala kegiatan yang akan dilangsungkan 

untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dengan baik. 

 Mesin-mesin yang akan dipakai 

Analis kredit harus dapat mengadakan evaluasi secara teliti 

mengenai kehandalan dari mesin-mesin tersebut dalam rangka 

menunjang kegiatan usaha yang direncanakan dalam 

menghasilkan suatu barang atau jasa yang akan dipasarkan. 

 Bahan Baku 

Bahan baku juga harus dievaluasi secara teliti apakah 

kontinuitas dari bahan baku dapat dijamin. Karena tanpa bahan 

baku, perusahaan tidak dapat menghasilkan output untuk 

dijual. 

 Proses Produksi 

Bagaimana proses produksi produk-produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan. 

4. Aspek Pemasaran 

Hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran ini adalah 

kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi atau jasa, hasil 

usahanya baik yang sekarang maupun yang direncanakan. Penilaian 

aspek pemasaran mencangkup bagaimana produk atau jasa 
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dipasarkan, penentuan volume atau rencana pemasaran produk, 

keadaan pemasaran saat ini, prospek pemasaran dan target pemasaran. 

5. Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan 

Dalam penilaian aspek sosial ekonomi yang perlu diperhatikan adalah 

pengaruh perusahaan terhadap sosial ekonomi mayarakat setempat. 

Penilaian atas aspek ini untuk mengetahui apakah usaha yang akan 

dibiayai dengan kredit bank tersebut akan menyerap tenaga kerja. 

Bank juga harus menilai apakah proyek yang dijalankan perusahaan 

mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat atau mungkin 

bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat setempat 

serta apakah proyek tersebut bertentangan dengan adat istiadat dan 

agama masyarakat setempat. 

6. Aspek Jaminan 

Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian kredit 

perbankan adalah penyerahan jaminan oleh calon debitur. Jaminan 

tersebut beraneka ragam jenisnya. Pada umumnya suatu bank 

mempunyai patokan bahwa harga (nilai) suatu jaminan harus melebihi 

dari jumlah kredit yang akan disetujui. Selain itu perlu 

dipertimbangkan hal-hal berikut ini : 

 Siapa pemilik barang yang dijaminkan tersebut? Apakah 

pemohon kredit atau bukan pemohon kredit? 

 Dimana letak (lokasi, penyimpanan) barang yang dijaminkan? 

Analisis Kelayakan..., Steria Kharisma Kurniawan, Ak.-Ibs, 2013



 

29 
 

 Apakah terhadap barang yang dijaminkan dibebani dengan 

suatu hak lain atau dalam keadaan sengketa dan sebagainya? 

 

2.5.2 Analisis Aspek Kuantitatif 

  Aspek kuantitatif dalam analisis kredit adalah untuk melihat 

kemampuan debitur dari sisi-sisi aspek keuangan yang berhubungan 

dengan data keuangan perusahaan. Salah satu faktor penentu kredibilitas 

adalah kondisi dan perkembangan keadaan keuangan calon debitur. 

Kondisi keuangan calon debitur mempengaruhi kemampuan mereka 

melunasi kredit yang telah jatuh tempo. Untuk mendeteksi kemampuan 

calon debitur melunasi kredit, bank wajib menganalisis perkembangan 

kondisi keuangan itu pada masa mendatang, minimal selama jangka waktu 

perjanjian kredit. 

  Aspek ini umumnya dievaluasi terakhir setelah aspek-aspek 

analisis kredit lainnya. Untuk dapat mengevaluasi aspek keuangan, 

seorang analis kredit harus memahami laporan keuangan calon debitur, 

analisis kinerja keuangan (analisis rasio keuangan), evaluasi arus kas yang 

mencerminkan kemampuan membayar angsuran, analisis kebutuhan kredit 

bagi calon debitur (Taswan, 2006). 

 

2.5.2.1 Analisis Laporan Keuangan 

  Menurut Subramanyam (2010), analisis laporan keuangan adalah 

aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan 
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umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan 

kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis.  

  Untuk melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode 

dan teknik analisis yang tepat. Penentuan penggunaan metode dan teknik 

analisis yang tepat bertujuan agar laporan keuangan tersebut dapat 

memberikan hasil yang maksimal serta dapat dengan mudah dimengerti 

oleh pengguna laporan keuangan. Kasmir (2012) mneguraikan dua macam 

metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu : 

1. Analisis Vertikal (Common Size Analysis) 

Analisis vertikal merupakan analisis yang hanya dilakukan pada satu 

periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara dengan cara 

membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya. 

Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase 

yang salah satu pos ditetapkan patokan 100%, yang pada umumnya 

adalah total aktiva (sama dengan kewajiban ditambah modal) dan 

penjualan. 

 

 

 

2. Analisis Horizontal (Horizontal Analysis) 

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Tujuan 

perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan dan 

perkembangan masing-masing pos selama jangka waktu tertentu. 

Nilai Pos 
x 100%  

 

 

 
 

 
 

Nilai Aktiva / Penjualan 
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Untuk analisis horizontal yang meliputi dua periode laporan 

keuangan, tahun yang pertama ditetapkan sebagai angka 100% 

sedangkan tahun berikutnya dibandingkan dengan tahun pertama. 

 

 

 

2.5.2.2 Analisis Rasio Keuangan 

  Pengertian rasio keuangan menurut Horne dalam Kasmir (2012) 

merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan 

diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio 

keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Dari hasil rasio ini akan tercermin kondisi kesehatan 

perusahaan yang bersangkutan. Beberapa jenis analisis rasio keuangan 

adalah : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera 

dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang jatuh tempo. Bagi pihak luar perusahaan, seperti 

pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, rasio likuiditas 

bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban kepada pihak ketiga. Untuk pengukuran likuiditas 

dilakukan melalui beberapa indikator berikut: 

 

Nilai Pos Tahun II 
x 100%  

 

 

 
 

 
 

Nilai Pos Tahun I  
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a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. 

Dengan rasio lancar, dapat mencerminkan berapa banyak aktiva 

lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek 

yang akan segera jatuh tempo. Dalam keadaan normal current 

ratio 1,5 kali dapat dianggap baik. Rumusnya adalah sebagai 

berikut : 

 

 Current Ratio   = 
Current Assets x 100% 

 

 

 

Current Liabilities 

 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test Ratio) 

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi pembayaran hutang jangka pendeknya tanpa harus 

memperhitungkan nilai persediaannya. Dalam rasio ini, nilai 

persediaan diabaikan, dengan cara dikurangkan dari nilai total 

aktiva lancar. Rumus untuk mencari rasio cepat dapat dijabarkan 

sebagai berikut :  

 

Quick Ratio   = 
Current Assets - Inventory x 100% 

 

 

 

Current Liabilities 

 

2. Rasio Solvabilitas (Leverage) 

Rasio solvabilitas mengukur peranan dana dari luar perusahaan 

dibandingkan dengan total dana pemilik dan total aktiva perusahaan. 
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Rasio solvabilitas dapat mencerminkan berapa besar beban utang yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Rasio 

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajiban jangka panjangnya. Suatu perusahaan 

dikatakan solvable apabila aset yang dimilikinya lebih besar 

dibandingkan dengan kewajibannya. Rasio solvabilitas menurut Rivai 

(2007) yang umum digunakan antara lain : 

a. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas 

dalam pendanaan perusahaan dan menunjukan kemampuan modal 

sendiri untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin besar 

peranan dana yang berasal dari luar dibandingkan dengan modal 

sendiri maka semakin besar risiko yang ditanggung oleh kreditor. 

Rumus debt to equity ratio adalah : 

 

Debt to Equity Ratio   = 
Total Debt x 100% 

 

 

 

Total Equity 

 

b. Debt to Total Asset Ratio 

Rasio ini mengukur persentase dana yang disediakan kreditor 

terhadap total aktiva perusahaan. Rasio ini mencerminkan berapa 

besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau berapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. 

Semakin besar rasio ini bearti semakin tinggi peranan dana dari 
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luar perusahaan untuk membelanjai aktiva dan semakin besar 

risiko kreditor. Rumus debt to asset ratio adalah : 

 

 

 

c. Long Term Debt to Equity Ratio 

Rasio ini mengukur hubungan antara utang jangka panjang 

terhadap modal ekuitas. Tujuan rasio ini untuk mengukur berapa 

bagian modal ekuitas yang dijadikan jaminan utang jangka 

panjang. 

Long Term Debt to Equity Ratio   = 
Long term Debt x 100% 

 

 

 

Total Equity 

 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya 

atau seberapa besar perusahaan memanfaatkan sumber daya 

perusahaan. Hasil pengukuran ini, akan diketahui berbagai hal yang 

berkaitan dengan aktivitas perusahaan sehingga manajemen dapat 

mengukur kinerja perusahaan sehingga manajemen dapat mengukur 

kinerja mereka selama ini. Menurut Rivai (2007), rasio aktivitas 

terdiri atas : 

a. Rasio Perputaran Piutang (Account Receivable Turn Over) 

Perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. 

Debt to Asset Ratio   = 
Total Debt  

x 100% 
 

 

 

Total Assets 
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Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola piutang-piutangnya seperti jangka waktu yang 

diperlukan untuk mengkonversi piutang dagang menjadi kas. 

Semakin tinggi rasio menunjukan bahwa modal kerja yang 

ditanamkan dalam piutang semakin rendah serta semakin singkat 

waktu yang diperlukan untuk mencairkan piutang semakin baik 

pengelolaan piutang perusahaan. Rumus receivable turn over 

adalah sebagai berikut : 

Account Receivable 

Turn Over  
= 

Piutang Dagang 
x 360  

 

 

 
 

 
 

Rata-rata Penjualan  
 

 

b. Rasio Perputan Persediaan (Inventory Turn Over) 

Inventory turn over merupakan rasio yang dipergunakan untuk 

mengukur efektivitas pengelolaan persediaan, yang menunjukkan 

berapa hari persediaan barang dijual dan diganti selama satu 

periode. Semakin rendah rasio ini maka semakin buruk 

pengelolaan persediaan yang dilakukan perusahaan. Ukuran 

perputaran persediaan berguna untuk mengetahui jumlah hari 

yang dibutuhkan untuk menjual persediaan yang tersimpan di 

dalam gudang Rumus inventory turn over adalah sebagai berikut: 

Perputaran 

Persediaan (hari)    
= 

Persediaan 
x 360  

 

 

 
 

 
 

Harga Pokok Penjualan  
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c. Rasio Perputaran Utang (Payable Turn Over) 

Rasio ini berfungsi untuk mengukur efektivitas pengelolaan 

kewajiban yang timbul karena pembelian barang dalam suatu 

periode. Semakin rendah angka ini akan semakin baik 

pengelolaan utang dagang yang dilakukan perusahaan. Rumus 

Payable Turn Over Ratio adalah sebagai berikut : 

Payable Turn Over 

Ratio 
= 

Hutang Dagang 
x 360  

 

 

 
 

 
 

Harga Pokok Penjualan  
 

 

4. Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode tertentu. 

Menurut Kasmir (2012), rasio profitabilitas yang umum digunakan 

antara lain: 

a. Margin laba Bersih (Net Profit Margin) 

Margin laba bersih merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur margin laba atas penjualan. Semakin besar rasio 

maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutup 

beban di luar operasi dan pajak penghasilan, yang sekaligus juga 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

bersih. Berikut adalah rumus net profit margin : 

Net Profit Margin   = 
Earning After Tax 

 

 

 
 

 
 

Sales 
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b. Return on Investment 

Rasio ini menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan. Dengan rasio ini dapat diketahui 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari hasil 

investasi yang telah dilakukan. Semakin rendah rasio ini maka 

semakin buruk kondisi operasi perusahaan. Rumus ROI adalah 

sebagai berikut : 

 

Return on Investment   = 
Earning After Tax 

 

 

 
 

 
 

Total Assets 
 

 

c. Return on Equity 

Return on Equityy merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

efisiensi penggunaan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin kuat posisi 

pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari Return on Equity 

adalah sebagai berikut : 

Return on Equity    = 
Earning After Tax 

 

 

 
 

 
 

Total Equity 
 

 

2.5.2.3 Analisis Kebutuhan Kredit Modal Kerja 

  Kebutuhan modal kerja merupakan kebutuhan dana untuk 

membiayai suatu usaha yang akan habis dalam satu siklus (perputaran) 

usaha. Proses identifikasi jenis kebutuhan modal kerja calon debitur 

Analisis Kelayakan..., Steria Kharisma Kurniawan, Ak.-Ibs, 2013



 

38 
 

penting bagi pihak bank agar dapat menyesuaikan dengan struktur kredit 

yang akan diberikan. Jika struktur yang akan diberikan kepada nasabah 

tidak sesuai dengan struktur permodalan yang diperlukan akan dapat 

merugikan kedua belah pihak, yaitu dapat berakibat nasabah gagal dalam 

melaksanakan usahanya dan kredit tidak dapat dilunasi. Dalam 

memperhitungkan dana untuk kebutuhan modal kerja terdapat pertimbagan 

yaitu siklus usaha antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda. 

Hal ini disebabkan jenis kegiatan usaha beraneka ragam dengan situasi dan 

kondisi yang berbeda. Lamanya satu siklus usaha disebut dengan 

perputaran modal kerja atau turn over working capital. Lamanya 

perputaran modal kerja akan berpengaruh pula pada keperluan modal kerja 

usaha (Iskandar, 2008). 

  Besarnya kredit modal kerja dapat dihitung dengan rumusan 

sebagai berikut : 

 

 

   

Dimana :  

  KMK =  Kebutuhan Modal Kerja 

  TOP =  Turn Over Period modal kerja dalam hari 

 

 

 

 

KMK   = 

TOP 

x Harga Pokok Penjualan  
30 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian mengenai analisis kelayakan kredit dalam keputusan  

pemberian kredit telah dilakukan oleh banyak peneliti. Penelitian yang 

digunakan oleh penulis sebagai refrensi adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Wihananto (2007), Fatmy Amalia (2007), Agustin (2009), Purbowo 

(2009) dan Simamora (2010). 

  Fatmy Amalia (2007) melakukan penelitian Analisis Kelayakan 

Pemberian Kredit Modal Kerja Kepada PT Mandala Multifinance, Tbk. 

Dalam menilai kelayakan kredit calon debitur menggunakan rasio 

keuangan, Amalia (2007) juga menggunakan perhitungan Net Present 

Value untuk melakukan perbandingan dengan hasil analisis rasio 

keuangan. 

  Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agustin (2009) mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputuhan kredit investasi. Agustin 

(2009) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

suatu bank untuk menyetujui keputusan pemberian kredit investasi, yang 

meliputi prinsip 6C, studi kelayakan kredit atas berbagai aspek serta 

analisis Risk Acceptance Criteria. Purbowo (2009) dan Simamora (2010) 

menggunakan alat analisis yang sama dalam menilai pemberian keputusan 

kredit calon debitur, yaitu menggunakan analisis financial berupa analisis 

rasio keuangan dan kebutuhan kredit yang dibutuhkan oleh calon debitur. 

Purbowo (2009) dan Simamora (2010) menggunakan rasio keuangan yang 

terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No. 
Nama dan 

Tahun Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

1. Fatmy Amalia 

(2007) 

Analisis Kelayakan 

Pemberian Kredit Modal 

Kerja Kepada PT 

Mandala Multifinance, 

Tbk 

PT Mandala Multifinance 

layak untuk diberikan kredit 

berdasarkan analisa aspek 

kualitatif maupun kuantitatif. 

Namun berdasarkan 

perhitungan NPV tidak layak 

diberikan sebab hasil 

perhitungan negatif. 

Peneliti mengambil 

sampel pada perusahaan 

perorangan dan 

menggunakan rumus 

Kebutuhan Kredit Modal 

Kerja (KMK) untuk 

melihat kelayakan 

pemberian kredit 

2. 

 

 

 

 

Dimas Tejo 

Purbowo (2009) 

Peranan Analisis Rasio 

Keungan Calon Debitur 

dalam Pemberian 

Keputusan Kredit pada 

PT Bank DKI Cabang 

Kebayoran Baru 

Peranan analisis rasio 

keuangan dapat 

menggambarkan kinerja 

perusahaan sebelum dan 

sesudah diberikan kredit. 

Proyeksi rasio keuangan dapat 

digunakan untuk melihat 

kinerja perusahaan setelah 

diberikan kredit. 

Selain menggunakan 

analisis financial, 

peneliti menggunakan 

analisis non financial. 

3. Leony Estrelita 

Agustin (2009) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Kredit 

Investasi di Bank XYZ 

Bank XYZ telah melakukan 

analisis kredit yang mencakup 

prinsip 6C dan studi 

kelayakan. Risk Acceptance 

Criteria dapat menjadi dasar 

bagi Bank XYZ untuk 

menyetujui atau menolak 

permohonan kredit. 

Peneliti menggunakan 

sampel kredit modal 

kerja 

4. Sastro Herbeth 

Simamora (2010) 

Analisis Kinerja Laporan 

Keuangan Perusahaan 

untuk Keputusan dalam 

Pemberian Kredit Modal 

Kerja 

Kinerja keuangan calon 

debitur merupakan pedoman 

utama dalam memberikan 

keputusan pemberian  kredit 

Selain menggunakan 

analisis financial, 

peneliti menggunakan 

analisis non financial. 

Sumber : Olahan Penulis 
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2.7 Rerangka Penelitian 

  Salah satu tugas perbankan adalah menyalurkan dana masyarakat 

yang mengalami surplus pendanaan kepada pihak yang mengalami defisit 

pendanaan. Kegiatan ini mengandung risiko sehingga bank harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara melakukan analisis atas 

beberapa faktor melalui studi kelayakan. Dalam menganalisis kredit harus 

mencangkup penilaian kualitatif maupun kuantitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 

Sumber : Olahan Penulis 

Permohonan Kredit Calon Nasabah 

Analisis Kelayakan Kredit 

Analisis Kualitatif Analisis Kuantitatif 

- Aspek Manajemen 

- Aspek Legal 

- Aspek Produksi/Teknis 

- Aspek Pemasaran  

- Aspek Sosial Ekonomi 

- Aspek Jaminan 

- Analisis Rasio Keuangan 

- Rasio Likuiditas 

- Rasio Solvabilitas 

- Rasio Aktivitas 

- Rasio Profitabilitas 

- Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja 

- Analisis Kemampuan Membayar 

Hasil Analisis 

Rekomendasi Pemberian Kredit 

Disetujui Ditolak 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

  Objek penelitian penulis adalah calon debitur perorangan PT Bank 

Harda Internasional Cabang Tanah Abang. Penelitian ini fokus analisis 

aspek kualitatif dan aspek kuantitatif dalam keputusan pemberian kredit. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006). Penelitian ini juga bersifat 

studi kasus, yaitu berusaha untuk menjelaskan fenomena dengan 

mempelajari secara mendalam kasus tersebut yang melibatkan individu, 

peristiwa, kelompok atau lembaga (Wahyuni, 2012). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

  Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data 

primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Sumber data ini dikumpulkan secara khusus dan berhubungan 

langsung dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Data 

primer diperoleh secara langsung dari bagian account officer dan 

calon debitur melalui wawancara, observasi serta dokumen-
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dokumen yang terkait dengan proses pemberian kredit pada PT. 

Bank Harda Internasional Cabang Tanah Abang. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari berbagai informasi yang relevan dengan 

pembahasan penelitian. Data sekunder berupa data laporan 

keuangan debitur dan data dokumentasi yang terkait dengan 

penelitian, makalah, buku  serta penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan latar belakang penelitian. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis terdiri dari 

beberapa cara, yaitu :  

1. Riset Lapangan (Field Research) 

Dalam field research, penulis meninjau secara langsung objek 

penelitian. Peneliti mengambil dan mengumpulkan data secara 

langsung dari PT Bank Harda Internasional Cabang Tanah Abang 

dan calon debitur untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dengan 

riset lapangan antara lain dengan : 

 Wawancara 

 Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan tanya 

jawab terhadap divisi - divisi yang berkaitan dengan penelitian 

penulis. Pihak yang memberikan informasi merupakan pihak 

yang kompeten terhadap  topik yang akan dibahas dan 
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bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. Pihak 

tersebut adalah staff dari bagian marketing. Wawancara 

tersebut meliputi bagaimana proses pengajuan kredit, penilaian 

calon debitur, aspek penilaian calon debitur hingga tahap 

keputusan pemberian kredit yang berlaku di PT Bank Harda 

Internasional Cabang Tanah Abang. Penulis juga melakukan 

wawancara kepada calon debitur untuk mendapatkan informasi 

yang lebih lengkap dan jelas. 

 Observasi 

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan melakukan 

pengamatan secara langsung atas kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh account officer. Selain pengamatan atas 

kegiatan, penulis juga melihat dokumen-dokumen yang 

diperlukan penulis terkait dengan topik yang dibahas. Penulis 

juga melakukan observasi ke tempat usaha calon debitur untuk 

mengetahui secara langsung usaha yang dijalankan oleh calon 

debitur. 

 Studi dokumentasi 

Teknik pengumpulan data ini dengan mengumpulkan data dan 

dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan. Penulis 

memperoleh laporan keuangan calon debitur, surat-surat yang 

terkait serta informasi pemberian kredit yang tertuang dalam 

Buku Pedoman Perkreditan PT Bank Harda Internasional. 
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2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis berusaha 

memperoleh dan mengumpulkan data sekunder yang sesuai dengan 

topik yang dibahas data - data yang diperoleh dari tinjauan 

kepustakaan dapat penulis jadikan dasar pertimbangan atau 

informasi tambahan atas topik yang sedang dibahas.  

 

3.3 Metode Analisis Data  

Penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu 

mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada serta 

membandingkan data tersebut dengan teori yang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, untuk kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan 

sesuai dengan fakta sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran.  

Penelitian ini bersifat studi kasus, pertama-tama penulis 

menentukan bagian yang menjadi fokus penelitian, yaitu bagian marketing. 

Pada bagian tersebut dapat dilihat dan dianalisis bagaimana kegiatan-

kegiatan yang dilakukan, meliputi pengumpulan dokumen calon debitur 

serta teknik maupun proses penilaian calon debitur dalam pengajuan 

kredit.  

 

3.3.1 Analisis Aspek Kualitatif 

  Dalam menganalisis aspek kualitatif, penulis akan melakukan 

pengelompokan terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan aspek-

aspek penilaian kredit yang terdiri dari : 
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1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

2. Data dan informasi yang berhubungan dengan aspek kualitatif 

dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam 

penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk narasi dan 

dokumentasi. Metode analisis aspek kualitatif terdiri dari : 

 Analisis aspek legal, dilakukan dengan menganalisis status 

kepemilikan usaha dan angunan. 

 Analisis aspek manajemen, dilakukan dengan analisis 

terhadap latar belakang pengurus dan pemilik perusahaan, 

sumber daya manusia yang meliputi pengalaman, jumlah 

pegawai, pendidikan pegawai dan kualitas pegawai. 

 Analisa teknik/produksi, dilakukan dengan menganalisis 

lokasi usaha, proses produksi barang. 

 Analisis aspek pemasaran, dilakukan dengan menganalisis 

target pemasaran, bauran pemasaran/marketing mix 

(product, price, place/distribution, promotion) dan strategi 

pemasaran. 

 Analisa aspek jaminan, dilakukan dengan menganalisis 

angunan yang diberikan calon debitur dan menghitung 

berapa besar nilai coverage ratio atas barang jaminan yang 

diberikan. 
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 Analisis aspek sosial ekonomi dan lingkungan, 

menganalisis apakah usaha yang dijalankan termasuk dalam 

Daftar Negatif Industri (DNI) dan mempertimbangkan 

kondisi lingkungan sekitar tempat usaha apakah sesuai 

dengan norma dan aturan setempat. 

3. Setelah analisis aspek kualitatif telah dilakukan maka akan diberikan 

kesimpulan atas hasil yang diperoleh dan penulis akan memberikan 

rekomendasi atas keputusan pemberian kredit yang sebaiknya 

dilakukan. 

 

3.3.2 Analisis Aspek Kuantitatif 

  Dalam menganalisis aspek kuantitatif, penulis akan melalukan 

beberapa tahap analisis laporan keuangan yang meliputi : 

1. Melakukan analisis vertikal pada neraca dan laporan laba rugi. 

2. Menghitung dan menganalisis rasio keuangan calon debitur sesuai 

dengan data yang terdapat dalam laporan keuangan. 

3. Menghitung besarnya kebutuhan modal kerja yang layak diberikan 

bank kepada calon debitur. 

4. Melakukan analisis kemampuan membayar calon debitur setiap 

bulannya. 

5. Setelah analisis aspek kuantitatif telah dilakukan maka akan 

diberikan kesimpulan atas hasil analisis yang diperoleh dan penulis 

akan memberikan rekomendasi atas keputusan pemberian kredit 

yang sebaiknya dilakukan. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT. Bank Harda Internasional 

  Bank BHI yang dikenal sebelumnya dengan nama Bank Harda 

Internasional didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 1993 

berdasarkan akte No. 242 tanggal 21 Oktober 1992 notaris Ny. 

Poerbaningsih Adi Warsito. Bank BHI pada awalnya didirikan dengan 

nama Bank Arta Griya yang kemudian berubah menjadi Bank Harda Griya 

berdasarkan akte notaris No.181 tanggal 16 Januari 1993 masih dengan 

notaris yang sama. Kantor Pusat Bank BHI pertama kali beroperasi di Jl. 

Pinangsia III No.27 dan mulai beroperasi tanggal 10 Oktober 1994 setelah 

mendapat ijin operasional sebagai bank umum pada tanggal 8 September 

1994 dengan nama Bank Harda Griya sesuai surat Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 455/KMKI.017/1994. 

  Pada bulan Agustus 1995, Kantor Pusat Bank BHI berpindah 

lokasi ke Grand Boutique Centre Blok B No. 3-4, Jl. Mangga Dua Raya 

Jakarta Utara 14430 dari yang sebelumnya di Jl. Pinangsia III No. 27. Pada 

tahun 1996 Bank Harda Griya berganti nama menjadi Bank Harda 

Internasional dengan harapan menjadi bank yang terpercaya bukan hanya 

di wilayah Nusantara, melainkan dalam skala Internasonal sesuai akte 

notaris No. 23 tanggal 10 Desember 1996 yang dibuat oleh Triposa Lily 

Ekadewi, SH dan Surat Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia 
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No. 129/KMK. 17/1997. Pada tahun 1996 itu pula Bank BHI mulai 

melebarkan sayap dengan membuka Cabang Pembantu Fatmawati pada 

tanggal 6 Mei 1996 yang kemudian dipindahkan ke Panglima Polim pada 

tanggal 23 April 1999. Kemudian disusul Cabang Pembantu Kelapa 

Gading pada tanggal 10 Juli 1996 dan Cabang Pembantu Tanah Abang 

pada tanggal 21 Oktober 1996. Pada tanggal 20 Desember 1996, Bank 

BHI mendapat izin usaha pedagang valas dari Bank Indonesia. 

  Bank BHI terus melebarkan sayapnya ditahun berikutnya dengan 

membuka Cabang Pembantu di Daan Mogot pada tanggal 2 Januari 1997 

yang kemudian berpindah ke Gajah Mada pada tanggal 26 September 2000 

karena kerusuhan Mei 1998. Kemudian disusul Cabang Pembantu Muara 

Karang dan Jembatan Lima pada tanggal 7&9 Mei 1997 dan Cabang 

Pembantu Jatinegara pada tanggal 22 Juli 1997. Setelah melewati masa 

krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, maka Bank BHI melakukan 

konsolidasi dan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sejak tahun 

2000 dengan berfokus kepada pengembangan pembiayaam UKM. Hal 

tersebut terwujud dengan berhasilnya Bank BHI mendapatkan info Bank 

Award pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan Golden Throphy pada 

tahun 2005 sebagai bank  berpredikat sangat bagus atas kinerja keuangan 

selama lima tahun berturut-turut. Pada tanggal 11 September 2002, Bank 

BHI mulai berani melebarkan kembali sayapnya dengan membuka cabang 

penuh di luar kota Jakarta, yakni di Surabaya. Kemudian disusul 

pembukaan cabang di Bandung pada tanggal 4 Juli 2003. Cabang Solo 
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pada tanggal 24 Maret 2004 dan cabang Pontianak pada tanggal 16 Juni 

2004. Untuk lebih mempermudah pengenalan di masyarakat, Bank Harda 

Internasional kemudian disingkat dan dikenal dengan BHI, serta 

mengubah logo dengan dominan warna merah dan biru. Warna merah 

melambangkan dinamis dan warna biru melambangkan kokoh dan 

terpercaya. 

  Untuk lebih meningkatkan citra bank yang kuat, maka pada tanggal 

10 Desember 2007, kantor pusat Bank BHI berpindah lokasi dari yang 

sebelumnya berlokasi di Grand Boutique Center blok B No. 3-4 Jl Mangga 

Dua Raya Jakarta Utara 14430 ke Asean Tower lantai 3 di Jl. KH. 

Samanhudi No. 10 Jakarta Pusat 10710 dan kantor pusat operasional di 

Asean Tower lantai 1 di alamat yang sama setelah mendapat persetujuan 

dari Bank Indonesia dengan surat No. 9/1163/DPIP/Prz tanggal 21 

November 2007. Perkembangan dan kemajuan Bank BHI tidak terlepas 

dari dukungan sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, jaringan 

kantor, serta kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank BHI. Bank 

BHI memiliki 17 jaringan kantor yang tersebar dibeberapa wilayah, yakni 

Jakarta, Tanggerang, Bekasi, Surabaya, Bandung, Solo, Pontianak dan 

Pekanbaru. Jaringan kantor tersebut terdiri dari 1 kantor pusat, 9 kantor 

cabang, 7 kantor cabang pembantu dan 1 kantor kas. 
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4.1.1 Pedoman, Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit PT Bank 

 Harda Internasional 

4.1.1.1 Proses Pemberian Kredit 

  Proses pemberian kredit memiliki tujuan untuk mengetahui 

kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pemberian kredit dan 

menunjukkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pemberian 

kredit. Proses pemberian kredit terdiri dari : 

1. Calon debitur yang mengajukkan kredit dapat berupa perorangan atau 

badan. Calon debitur diwajibkan menyerahkan surat permohonan 

pengajuan kredit kepada bank, yang dilengkapi dengan dokumen bukti 

identitas diri seperti Kartu Identitas Diri (KTP), Kartu Keluarga (KK), 

Akta perkawinan, dan lain-lain. Serta dokumen pendukung lainnya 

yang berkaitan dengan usaha calon debitur. 

2. Setelah account officer (AO) menerima surat permohonan pengajuan 

kredit disertai dengan dokumen pendukung, maka account officer 

(AO) akan melakukan wawancara, trade checking, BI checking serta 

kunjungan ke lokasi usaha calon debitur. Jika hasil dari wawancara, 

trade checking, BI checking tidak ada masalah maka account officer 

(AO) akan memulai untuk menyusun Memorandum Analisa Kredit 

(MAK). Memorandum Analisa Kredit (MAK) adalah sebuah media 

untuk menganalisa dan mengusulkan permohonan kredit dari calon 

debitur untuk mendapatkan persetujuan dari komite kredit sesuai 

dengan kewenangannya. Secara umum isi dan susunan MAK meliputi 
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informasi debitur, fasilitas kredit debitur, tujuan permohonan kredit, 

analisis kredit yang terdiri dari aspek kualitatif dan kuantitatif, 

perhitungan kebutuhan kredit modal kerja, analisa kemampuan 

membayar dan rekomendasi kredit. account Officer (AO) akan 

menyerahkan MAK yang telah dibuat kepada credit reviewer untuk 

dikaji kembali. 

3. Credit reviewer akan memeriksa MAK yang telah disusun dan 

melakukan tanya jawab atas dasar analisa yang dibuat. Credit 

reviewer juga akan membuat proposal analisis kredit sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan. MAK yang dibuat oleh account officer 

(AO) dan proposal analisis kredit yang dibuat oleh credit reviewer 

akan diajukkan pada saat rapat komite kredit. 

4. Pada rapat komite kredit, account officer (AO) akan 

mempresentasikan hasil analisis kredit terhadap calon debitur 

berdasarkan MAK yang telah dibuat serta memberikan rekomendasi 

kepada anggota komite kredit. Anggota komite kredit akan 

memberikan memberikan keputusan apakah kredit tersebut akan 

disetujui atau ditolak dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 

rekomendasi seluruh hasil analisa kredit yang disajikan dalam MAK. 

Jika komite kredit menyetujui maka anggota komite kredit akan 

menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) serta 

memberikan beberapa pertimbangan atau syarat dan kondisi kepada 

calon debitur.  
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5.  Setelah SPPK disetujui oleh komite kredit maka legal administration 

akan membuat offering letter (penegasan persetujuan kredit) untuk 

dikirimkan kepada account officer (AO). Legal administration akan 

melakukan dokumentasi dan peniyimpanan arsip kredit calon debitur. 

6. Account officer (AO) akan menerima Surat Keputusan Pemberian 

Kredit (SPPK) dan offering letter, account officer (AO) wajib segera 

menyampaikan offering letter kepada calon debitur untuk 

ditandantangani. 

7. Calon debitur akan menerima offering letter untuk melakukan 

persetujuan akan syarat dan kondisi yang diberikan pihak bank serta 

menandatangani offering letter. Setelah calon debitur menandatangani, 

maka akan dilakukan akad kredit secara notariel dihadapan notaris 

dan pencairan fasilitas kredit akan diberikan oleh pihak bank kepada 

calon debitur. 
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Gambar 4.1 

Proses Pemberian Kredit 

 Sumber : olahan penulis 
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Memeriksa 

hasil analisa 

yang dilakukan 

oleh account 

officer 

Merekomenda-

sikan kelayakan 

kredit 

Memberikan 

keputusan 

kredit disetujui 

atau ditolak 

Menandatanga

ni Surat 

Persetujuan 

Pemberian 

Kredit (SPPK) 

Memberikan 

pertimbangan 

atau syarat dan 

kondisi 

tertentu 

Legal 

Administration 

Membuat 

Offering Letter 

dan mengirim 

kepada 

account officer 

(AO) 

Menerima 

offering letter 

dan 

menyerahkan-

nya kepada 

calon debitur 

Menyetujui 

syarat dan 

kondisi 

kredit dan 

menandatang

ani offering 

letter 

Melakukan 

Akad Kredit 

notariel dan 

pencairan 

fasilitas 

kredit. 

Mendokumen-

tasikan dan 

menatalaksana 

berbagai 

dokumen yang 

terkait dengan 

proses 

pemberian 

kredit. 
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4.1.1.2 Persyaratan Umum Permohonan Kredit 

Persyaratan umum permohonan kredit meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut :  

 Data Debitur 

Data Debitur Perseorangan 
Badan 

Usaha 

 Kartu Tanda Penduduk (KTP) √ √ 

 Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) 
√ √ 

 Kartu Keluarga (KK) √ - 

 Akte/ Surat Nikah √ - 

 Akte Lahir Suami dan Istri √ - 

 Akte Pendirian dan Akte 

Perubahan 
- √ 

 Surat Keputusan Pengesahan 

Menteri Hukum dan HAM 
- √ 

 Surat Keputusan 

Pemberitahuan Menteri Hukum 

dan HAM 

- √ 

 Surat Persetujuan dari Menteri 

Hukum dan HAM 
- √ 

   

  Sumber : PT Bank Harda Internasional 

 

 Dokumen Perizinan 

Dokumen Perizinan Perseorangan 
Badan 

Usaha 

 Surat Keterangan Domisili 

Usaha 
√ √ 

 Surat Ijin Usaha Perdagangan 

(SIUP) 
√ √ 

 Surat Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi (SIUJK) 
- √ 

 Surat Ijin Tempat Usaha 

(SITU) 
√ √ 

 Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) 
√ √ 

   

  Sumber : PT Bank Harda Internasional 
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 Data Keuangan dan Usaha 

Data Debitur Perseorangan 
Badan 

Usaha 

 Rekening Koran atau Tabungan 

3 Bulan Terakhir 
√ √ 

 Laporan Keuangan 

(nota/invoice/audited/non 

audited) 

√ √ 

 List Supplier/Pelanggan √ √ 

 Daftar Stock Barang √ √ 
   

  Sumber : PT Bank Harda Internasional 

 

 Data Jaminan 

Data Debitur Perseorangan 
Badan 

Usaha 

 Sertifikat Tanah dan Bangunan √ √ 

 Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) 
√ √ 

 Akte Jual Beli √ √ 

 PBB Terakhir Beserta Bukti 

Pembayaran 
√ √ 

 Blue Print Gambar Bangunan, 

Denah Lokasi dan Rencana Tata 

Kota 

√ √ 

   

  Sumber : PT Bank Harda Internasional 

 

4.2 Gambaran Umum Calon Debitur 

  Bapak Supardi menjalankan usaha yang bergerak di bidang 

perdagangan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) sejak tahun 

1998. Sebelumnya, usaha dagang ini didirikan oleh orang tua Bapak 

Supardi pada tahun 1973 dan dialihkan kepada calon debitur pada tahun 

1998 hingga sekarang. Bapak Supardi memperoleh ijin usaha sebagai 

usaha perdagangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok 
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Nomor 00736/10-27/PK/XI.2008 dalam Surat Keputusan pada tanggal 26 

November 2008. Dengan diperolehnya izin usaha tersebut, calon debitur 

dapat melakukan kegiatan dalam bidang perdagangan kebutuhan bahan 

pokok dengan menyandang nama Toko Aji.  

  Toko Aji berlokasi di Jl. Pitara Raya, Depok. Toko Aji 

menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan bahan pokok (sembako) 

seperti beras, sagu, terigu, gula, minyak goreng, margarin, telur, kacang 

tanah serta kebutuhan sehari-hari seperti shampo, biskuit, aneka minuman 

dan makanan ringan, obat-obatan dll. Bapak Supardi memiliki komitmen 

untuk terus mendalami dan memfokuskan pada bidang usaha perdagangan 

kebutuhan bahan pokok karena Bapak Supardi memandang bahwa usaha 

kebutuhan bahan pokok merupakan usaha jangka panjang, apabila harga 

sembako naik, masyarakat akan tetap mencari dan membelinya. 

  Setelah bergerak cukup lama di bidang perdagangan kebutuhan 

bahan pokok, Bapak Supardi mengembangkan usahanya dengan membuka 

satu toko khusus menyediakan berbagai macam jenis beras yang diberi 

nama Toko Dwi Putri pada tahun 2004. Toko Dwi Putri berlokasi di Jl. 

Cagar Alam Depok. Bapak Supardi memutuskan untuk mengoperasikan 

keduan usahanya di lokasi yang berbeda agar dapat lebih memfokuskan 

pada kegiatan usahanya masing-masing. 

  Sesuai prinsip usahanya, Bapak Supardi senantiasa berupaya untuk 

menyediakan beraneka ragam kebutuhan masyarakat akan bahan pokok 

dengan mutu produk yang baik, harga yang bersaing, kualitas pelayanan 
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yang cepat serta keluwesan karyawan dalam melayani pembeli merupakan 

realisasi upaya Bapak Supardi dalam mengutamakan konsumen.   

 

4.2.1 Struktur Organisasi Calon Debitur 

  Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bapak Supardi dibantu 

oleh Ibu Ani dan 8 orang karyawan. 6 orang karyawan bertugas di Toko 

Aji yang terdiri dari 2 orang karyawan bertugas sebagai pramuniaga, 2 

orang karyawan bertanggung jawab di bagian gudang dan 2 orang 

karyawan sebagai salesman sedangkan 2 orang bekerja di Toko Dwi Putri 

sebagai pramuniaga dan salesman. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Usaha Calon Debitur 

Sumber : Olahan Penulis 

Bapak Supardi 

Ibu Ani 

Pramuniaga Gudang Salesman 

Pramuniaga A 

Pramuniaga B 

Pramuniaga C 

Gudang A 

Gudang B 

Salesman A 

SalesmanB 

Salesman C 
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4.2.2 Produk Calon Debitur 

  Produk yang dipasarkan merupakan produk-produk yang sudah 

dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak dapat dihindari 

penggunaannya oleh masyarakat yaitu kebutuhan bahan pokok (sembako). 

Calon debitur merupakan supplier untuk para retailer, warung klontong, 

kios rokok dan pengecer lainnya. Berikut adalah contoh daftar produk 

yang dijual oleh calon debitur : 

Tabel 4.1 

Jenis-Jenis Produk Usaha 

 

No Jenis Produk Satuan Isi  Harga Jual  

1 Rokok Bal 200 Bks Rp. 1.600.000 – 2.200.000  

2 Beras Karung 50 Kg Rp 360.000 – 450.000  

3 Terigu Bal 25 Kg Rp 135.000 – 155.000  

4 Gula Bal 50 Kg Rp 550.000 – 600.000  

5 Minyak Goreng Derigen 16 Kg Rp 137.000 – 140.000  

6 Telur Peti 14 Kg Rp 235.000 – 240.000  

7 Kacang Tanah Bal 50 Kg Rp 750.000 – 760.000  

8 Aneka Biscuit Dus 20 Bks Rp 145.000 – 155.000  

9 Aneka Shampoo Dus 480 Sach Rp 300.000 – 320.000  

10 Indomie Dus 40 Bks Rp 55.000 – 60.000  

11 Bawang Putih Kg - Rp 14.000 – 15.000  

12 Lada Kg - Rp 95.000 – 98.000  

13 Extra Joss Dus 1,440 Sach Rp 900.000  

14 Tolak Angin Dus 360 Sach Rp 600.000  

15 Promag Dus 480 Strip Rp 2.880.000  

16 Napasin Dus 1,440 Sach Rp 3.700.000  

17 Mixagrip Dus 1,250 Strip Rp 1.600.000  

18 Bodrex Dus 2,500 Strip Rp 3.700.000  

19 Komix Dewasa Dus 30 Pak Rp 465.000  

20 Hansaplast Dus 100 Pak Rp 1.900.000  
 

 Sumber : Olahan Penulis 
 

 

Analisis Kelayakan..., Steria Kharisma Kurniawan, Ak.-Ibs, 2013



 

60 
 

4.3 Permohonan dan Tujuan Fasilitas Kredit 

  Calon debitur mengajukan permohonan fasilitas kredit baru 

Pinjaman Rekening Koran (PRK) kepada PT Bank Harda Internasional 

Cabang Tanah Abang sebesar Rp. 800.000.000 dengan jangka waktu satu 

tahun. Tujuan calon debitur mengajukan permohonan kredit adalah untuk 

pengalihan fasilitas kredit (take over) dari Bank Mandiri sebesar Rp. 

225.000.000 dan sebagai tambahan modal kerja dalam memfasilitasi 

kebutuhan persediaan produk serta pembiayaan piutang usaha dalam usaha 

perdagangan kebutuhan bahan pokok. PT Bank Harda Internasional 

memberikan bunga pinjaman sebesar 12% per tahun kepada calon debitur. 

Tabel 4.2 

Fasilitas Pemberian Kredit 
      

     (dalam jutaan Rupiah) 

Jenis 
Fasilitas kredit  

Saat ini 
Plafond 

Perubahan 
Jangka  

Waktu 

Bunga Provisi 

Kredit ( jutaan ) Diusulkan (p.a) (p.a) 

Direct Plafond Baki Debet    Baru Lama  

P R K 0 0 800 + 800 12 Bulan 12 % pa - 1 % p.a 

Total 0 0 800  + 800         
         

Sumber : Olahan Penulis 

 

4.4 Analisis Aspek Kualitatif 

4.4.1 Aspek Manajemen 

4.4.1.1 Latar Belakang Pengurus dan Pemilik Perusahaan 

  Bapak Supardi telah menjalankan usaha kebutuhan bahan pokok 

sejak tahun 1998.  Sebelumnya, usaha dagang ini dikelola oleh orang tua 

Bapak Supardi pada pada tahun 1973 hingga 1998, yang selanjutnya 

dihibahkan kepada Bapak Supardi. Manajemen usaha Bapak Supardi 
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bersifat kekeluargaan dimana Bapak Supardi dibantu oleh Ibu Ani dan 8 

pegawai dalam mengelola usahanya. Usaha Bapak Supardi memiliki 

reputasi bisnis yang baik, hal ini dapat dilihat dari pengalaman bisnis yang 

telah dijalankan dengan baik selama 14 tahun sehingga dapat dikatakan 

Bapak Supardi sangat mengetahui permasalahan dalam usaha dagang ini. 

  Para pemasok dan pelangganya telah mempercayai usaha Bapak 

Supardi sebagai usaha yang berkredibilitas tinggi dalam memenuhi 

pesanan dan kewajibannya. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Bapak 

Supardi selalu menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar dan 

tidak memiliki catatan kriminal baik dengan pemerintah, hukum maupun 

masyarakat. Gaya hidup Bapak Supardi cukup sederhana jauh dari kesan 

mewah. Salah satu bukti yang menunjukkan gaya hidup Bapak Supardi 

sederhana terlihat dari cara berpakaiannya. 

 

4.4.1.2 Sumber Daya Manusia 

  Sumber daya manusia perlu memperoleh perhatian di dalam 

analisis kelayakan kredit sebab yang menentukan keberhasilan suatu bisnis 

terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Apabila perusahaan tidak 

memiliki sumber daya manusia yang kompeten, bertanggungjawab dan 

disiplin maka perusahaan akan mengalami penurunan kinerja secara 

perlahan-lahan hingga mengalami kebangkrutan. Perusahaan akan 

mengeluarkan biaya yang besar jika perusahaan mengalami kebankrutan 

seperti pembayaran semua hutang, penjualan aset hingga membayarkan 

gaji serta tunjangan untuk para pegawainya. Oleh sebab itu, pemilik 
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perusahaan wajib menciptakan dan membina manajemen perusahaan 

dengan baik agar kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan yang 

telah direncanakan. 

  Saat ini, Bapak Supardi memiliki 8 orang karyawan, 6 karyawan 

bekerja di Toko Aji dan 2 karyawan beroperasional di Toko Dwi Putri. 

Para karyawan Bapak Supardi memiliki loyalitas yang tinggi, hal ini dapat 

dibuktikan bahwa 80% karyawan calon debitur telah bekerja selama ± 5 

tahun. Pengalaman karyawan akan menunjukkan hubungan antara 

konsumen dengan karyawan khususnya dalam hal komunikasi dan 

informasi yang berhubungan dengan produk dan pembelian. Calon debitur 

telah menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kapasitas penjualan, sebab 

memiliki karyawan yang berlebihan dapat menjadikan pemborosan bagi 

perusahaan. Sebaliknya, jumlah karyawan yang sedikit akan menghambat 

kegiatan operasional usaha. 

  Bapak Supardi membagi tugas dan wewenang kepada karyawan 

berdasarkan job description masing-masing, yaitu 2 orang karyawan 

memiliki tanggung jawab pada persediaan di gudang, 4 orang karyawan 

sebagai pramuniaga dan melayani pembeli serta 2 orang karyawan 

bertugas sebagai kurir. Pegawai Bapak Supardi memiliki pendidikan akhir 

di tingkat SMA. 

  Karyawan gudang bertanggungjawab menerima barang dari 

supplier dengan menghitung dan mencatat barang sesuai dengan yang 

diterima, mempersiapkan barang yang akan dikirim, memberikan 
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informasi jumlah persediaan serta mengajukan permintaan pembelian 

sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang. 

  Pramuniaga bertugas untuk menata barang sesuai dengan 

pengelompokkan dan disesuaikan dengan detail masing-masing produk, 

memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan baik 

secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pengecekan barang 

serta meminta bagian gudang untuk mengeluarkan barang apabila stock 

pada display sudah habis. 

  Salesman bertugas untuk mengantarkan pesanan kepada pelanggan 

jika pelanggan meminta layanan jasa antar hingga tempat usaha maupun 

rumah konsumen. Selain itu, salesman memiliki tanggung jawab untuk 

menawarkan dan mempromosikan produknya kepada pelanggan baru baik 

warung sembako, pedagang kaki lima maupun pengecer lainnya.  

 

  

Tabel 4.3 

Daftar Pegawai 
      

No. 
Nama 

Karyawan 
Usia 

Pendidikan 

Terakhir 

Mulai 

Bekerja Pada 

Tahun 

Tanggung 

Jawab 

1. Sutini 25 Tahun SMA 2007 Pramuniaga 

2. Tardi 25 Tahun SMP 2008 Pramuniaga 

3. Susi 25 Tahun SMA 2010 Pramuniaga 

4. Wahyu 26 Tahun SMA 2008 Gudang 

5. Ratna 24 Tahun SMA 2009 Gudang 

6. Heru 28 Tahun SMA 2007 Salesman 

7. Topik 27 Tahun SMA 2008 Salesman 

8. Maman 24 Tahun SMP 2011 Salesman 
      

  Sumber : Olahan Penulis 
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  Bapak Supardi selalu berusaha membina hubungan yang harmonis 

dengan karyawan. Untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai maka 

Bapak Supardi menyelenggarakan fasilitas koperasi simpan pinjam antar 

pegawai. Tujuan koperasi simpan pinjam ini guna untuk mensejahterahkan 

kehidupan para pegawai dan hubungan antar karyawan akan terjalin 

dengan baik. Perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang erat 

antar pemilik perusahaann dengan karyawan dan karyawan dengan 

karyawan, sebab kinerja perusahaan akan berkembang apabila didukung 

oleh harmonisasi antar pegawai. 

 

4.4.2 Aspek Legal  

4.4.2.1 Legalitas Usaha 

  Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007/, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

merupakan surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha 

perdagangan. SIUP diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang bertanggung 

jawab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan tempat 

kedudukan perusahaan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007/, Tanda 

Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang memuat hal-

hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan yang diberikan oleh 

Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan 

pendaftaraan perusahaan.  
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  Dalam menjalankan usahanya, Bapak Supardi telah memiliki izin-

izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu : 

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 14.201.388.7-412.000, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok. 

2. Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor 00736/10-

27/PK/XI.2008 pada tanggal 26 November 2008, yang dikeluarkan 

oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok. Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil diberikan kepada perusahaan 

perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sampai 

dengan Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha.  

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan dengan Nomor 

10.27.5.52.02414 pada tanggal 28 November 2008 hingga 28 

November 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Depok  

4. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/147-Pemb&Perekom 

pada tanggal 17 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Kecamatan dan 

Keluarahan Pancoran Mas Kota Depok 

 

4.4.2.2 Legalitas Barang Jaminan 

  Calon debitur menyerahkan 2 jenis barang jaminan kepada pihak 

bank yaitu tanah dan bangunan. Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 

(SHM) No. 11044/Pancoran Mas, dengan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) Nomor 648/725/PM/V/2006 atas nama Supardi (calon debitur) yang 
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berada di Jl. Raya Pitara Depok. Objek agunan kedua berlokasi di Jl. 

Pindahan III Kampung Sengon dengan dokumen kepemiikan barang 

jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06780/Pancoran Mas dan 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor No. 648.12/114/Pm/XII/2010 

atas nama Supardi (calon debitur). 

 

4.4.3 Aspek Pemasaran 

4.4.3.1 Target Pemasaran (Target Market) 

  Dalam menjalankan bisnis di bidang kebutuhan bahan pokok, pasar 

yang dituju adalah pasar lokal yang berada di sekitar lokasi usaha. Calon 

debitur memiliki daerah pemasaran di beberapa wilayah kota Depok 

seperti Pancoran Mas, Cagar Alam, Sawangan dan Beji. Sebagai 

distributor sembako, calon debitur memprioritaskan target pemasaran pada 

retailer, warung klontong, kios rokok dan konsumen akhir (end user). 

 

4.4.3.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix / 4P) 

 Produk (Product) 

  Produk yang dipasarkan adalah kebutuhan bahan pokok (sembako), 

seperti beras, susu, telur, kecap, gula, garam, minyak goreng, aneka 

makanan ringan, aneka minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Perdagangan 

di bidang kebutuhan bahan pokok (sembako) merupakan bisnis yang 

menjanjikan di tengah melambungnya persaingan pasar. Sembako adalah 

kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat sehingga menjadi prioritas 

bagi seluruh lapisan masyarakat, masyarakat menengah ke bawah hingga 
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menengah ke atas. Kebutuhan masyarakat akan sembako menjadi lahan 

bisnis yang cukup menguntungkan sebab bisnis sembako tidak mengenal 

kata musiman. Pada saat harga sembako meningkat, minat masyarakat 

untuk mencari dan membeli sembako tidak akan turun karena sembako 

sudah menjadi kebutuhan primer. Contohnya beras, semua lapisan 

masyarakat dari yang derajat tertinggi hingga terendah sangat 

membutuhkan beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. 

 

Harga (Price) 

  Kebutuhan bahan pokok merupakan produk kebutuhan sehari-hari 

sehingga masyarakat sudah mengenal produk yang akan dibelinya 

termasuk harga produk tersebut. Bapak Supardi menetapkan harga produk 

yang wajar dan kompetitif sebab konsumen akan mencari barang dengan 

harga termurah namun tetap mendapatkan kualitas yang terjamin. Harga 

produk yang bersaing akan menjadikan konsumen tertarik untuk membeli 

di warung Bapak Supardi. Walaupun laba yang diperoleh rendah namun 

banyak masyarakat yang membeli sehingga perputaraan persediaan akan 

tinggi dan laba yang dihasilkan akan meningkat. 

  Bapak Supardi menetapkan harga jual akhir kepada setiap 

pelanggannya dengan sistem pembayaran secara tunai dan kredit. Sistem 

pembayaran kredit diberikan kepada pelanggan yang telah menjalin 

hubungan sejak lama dengan batas waktu pembayaran ±15 hari. Pelunasan 

piutang dibayarkan secara tunai dengan presentase 90% dan transfer antar 
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rekening sebesar 10%. Sedangkan, pembayaran secara tunai diberikan 

kepada pelanggan baru untuk meminimalisasi risiko kredit macet.  

  Bapak Supardi memberikan discount atau potongan harga kepada 

para pelanggannya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bagi pelanggan 

yang melakukan transaksi pembayaran secara kredit, pelanggan akan 

diberikan potongan harga sebesar 5% dari total penjualan dan 5% 

ditambah 2% untuk transaksi secara tunai. Bapak Supardi memberikan 

program discount dengan tujuan untuk menghargai loyalitas para 

pelanggan dan salah satu strategi yang digunakan dalam menarik 

pelanggan. 

 

Distribusi (Place/Distribution) 

  Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 

produsen kepada konsumen sesuai dengan jenis, jumlah yang diperlukan. 

Toko Aji dan Dwi Putri memberikan kebijakan dalam pengiriman barang 

baik pembelian secara grosir maupun ecer. Pelayanan jasa antar sangat 

membantu konsumen sebab pelanggan tidak perlu meninggalkan kios, 

warung maupun rumah untuk membeli kebutuhan bahan pokok. Untuk 

menunjang kegiatan operasional, Bapak Supardi memberikan fasilitas 

kendaraan bermotor berupa 2 mobil pick up dan 3 sepeda motor. 

  Toko Aji dan Dwi Putri melakukan distribusi secara langsung ke 

retailer atau pengecer maupun end user. Calon debitur melakukan 

distribusi ke retailer dengan cara mengantarkan secara langsung ke tempat 
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usaha pelanggan sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang dipesan. 

Sebelumnya, pelanggan retailer melakukan pemesanan barang ke Toko 

Aji atau Dwi Putri melalui media telepon. Setelah semua produk telah 

disiapkan oleh bagian gudang dan pramuniaga maka salesman akan 

mengantarkan ke tempat usaha konsumen. 

  Jika calon debitur melakukan penjualan ke end user, Toko Aji dan 

Dwi Putri memiliki 2 cara penjualan, yaitu penjualan secara langsung di 

tempat atau mengantarkan barang ke rumah pelanggan. Jika penjualan di 

tempat, konsumen melakukan transaksi di toko secara langsung yang akan 

dilayani oleh pramuniaga. Sedangkan, konsumen end user dapat 

menggunakan jasa layanan antar (delivery service) hingga rumah 

pelanggan dengan cara melakukan pemesanan jenis dan jumlah produk 

melalui media telepon kepada pramuniaga toko. Jasa layanan antar kepada 

end user memiliki syarat dan ketentuan yaitu pembelian produk minimal 

Rp. 50.000.  

  Bapak Supardi dan para pegawainya berusaha untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen baik konsumen lama maupun 

konsumen baru. Para pegawai Bapak Supardi melayani pelanggan dengan 

ramah, cermat dan cepat hingga sampai ke tangan pelanggan. Hal ini akan 

membuat konsumen bersikap loyal kepada Toko Aji dan Dwi Putri. 

 

Promosi (Promotion) 

Bapak Supardi melakukan promosi dengan metode klasik yaitu 

word of mouth kepada tetangga dekat lokasi usaha maupun pelanggan 

Analisis Kelayakan..., Steria Kharisma Kurniawan, Ak.-Ibs, 2013



 

70 
 

lama yang telah menjalin hubungan usaha dengan Bapak Supardi. Calon 

debitur tidak membutuhkan banyak biaya promosi sebab usaha kebutuhan 

bahan pokok yang dijalankan Bapak Supardi telah lama dirintis dan 

sebagian masyarakat lokasi usaha telah mengetahui produk usaha tersebut. 

Selain metode word of mouth, Bapak Supardi memberikan tugas 

kepada salesman untuk mencari konsumen baru dengan cara 

mengunjungi pedagang kaki lima, warung klontong maupun retailer 

lainnya untuk menawarkan produknya dengan harga yang lebih bersaing. 

Bapak Supardi akan melakukan promosi penjualan kepada pelanggan 

retailer baru yang melakukan pemesanan pertama di tokonya. 

 

4.4.3.3 Strategi Pemasaran 

  Dalam situasi persaingan yang sangat ketat, calon debitur telah 

menetapkan strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan penjualan 

dimasa yang akan datang. Bapak Supardi akan meningkatkan jumlah 

persediaan kebutuhan bahan pokok. Hal ini dilakukan calon debitur karena 

diasumsikan penjualan akan mengalami peningkatan 35% dengan adanya 

pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Harda Internasional. Kenaikan 

penjualan dapat diperkirakan naik akibat jenis usaha kebutuhan bahan 

pokok selalu berkembang dan permintaan jumlah serta jenis produk 

meningkat menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri dari konsumen lama 

maupun konsumen baru. Penambahan persediaan dilakukan dengan tujuan 

agar konsumen tidak berpindah ke distributor sembako lain sehingga Toko 

Aji dan Dwi Putri dapat memenuhi seluruh permintaan konsumen dengan 
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penekanan kepada kualitas, harga dan pengiriman barang yang tepat 

waktu.  

  Kenaikan penjualan sebesar 35% akan mempengaruhi laba bersih 

yang dihasilkan oleh calon debitur. Asumsi kenaikan penjualan sebesar 

35%  serta laba bersih yang akan dihasilkan akan dijelaskan pada analisis 

proyeksi laporan laba rugi tahun 2013. 

 

4.4.4 Aspek Teknik / Produksi 

4.4.4.1 Lokasi Usaha dan Sarana Transportasi 

  Pemilihan lokasi toko merupakan salah satu keputusan penting 

dalam usaha pengembangan perdagangan. Calon debitur melakukan survey 

wilayah dengan cermat dan teliti untuk memperoleh gambaran mengenai 

situasi lokasi tersebut seperti pertumbuhan konsumen dan toko usaha 

sejenis yang ada di sekitar lokasi usaha. 

  Bapak Supardi telah memiliki tempat usaha dengan lokasi strategis 

dipinggir jalan raya, yang pada umumnya mudah dijangkau oleh para 

pejalan kaki maupun sarana transportasi utama bagi pemasok dan 

pelanggan. Bapak Supardi memiliki gudang untuk menyimpan persediaan 

yang berada di bagian belakang toko dan halaman depan yang digunakan 

sebagai lahan parkir kendaraan bermotor. Saat ini, Bapak Supardi sedang 

memperbesar tempat usahanya dengan membangun ruangan di lantai dua, 

yang direncanakan sebagai gudang penyimpanan barang sedangkan di 

lantai satu digunakan sepenuhnya untuk tempat perdagangan. Selain itu, 
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lingkungan sekitar tempat usaha calon debitur tidak terdapat distributor 

usaha sejenis sehingga Toko Aji dan Dwi Putri merupakan agen tunggal di 

lokasi tersebut. Hal ini dijadikan sebagai peluang usaha oleh Bapak 

Supardi. 

  Calon debitur telah memiliki sarana transportasi berupa 2 mobil 

pick up dan 3 sepeda motor, yang digunakan untuk menunjang aktivitas 

operasional. Saat ini,  alat transportasi dalam kondisi baik dan layak untuk 

digunakan sebagai transportasi mengirim barang ke pelanggan.  

 

4.4.4.2 Pemasok dan Penyaluran Barang 

  Perdagangan kebutuhan bahan pokok tidak memiliki alur proses 

produksi sebab produk yang diperdagangan merupakan barang jadi yang 

diperoleh dari supplier. Calon debitur mencari beberapa supplier 

kebutuhan bahan pokok dan melakukan negoisasi dengan pemasok untuk 

mendapatkan harga yang menguntungkan sehingga dampaknya akan 

dirasakan oleh konsumen yang tercermin dalam kualitas dan harga barang 

yang terbaik 

  Pemasok adalah perantara yang menyalurkan produk pabrikan 

(manufacture) ke retailer. Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik,  

produk tersebut akan dikirimkan ke suatu distributor. Saat ini, Bapak 

Supardi telah memiliki ±30 supplier untuk berbagai jenis produk yang 

dibutuhkan Toko Aji dan Dwi Putri. Dalam memenuhi persediaan 

sembako, Bapak Supardi menangani pemesanan kepada para pemasok 

secara langsung setelah pegawai bagian gudang memberikan laporan 
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sesuai dengan jumlah persediaan di gudang setiap minggunya. Supplier 

akan mengantarkan barang secara langsung ke tempat usaha Bapak 

Supardi. Biasanya, pemasok akan mengantarkan barang dalam waktu 1-2 

hari setelah pemesanan dilakukan. Saat barang pesanan dari supplier tiba 

maka para pegawai bagian gudang dan dibantu pramuniaga akan 

menghitung, mencatat dan merapikan barang di etalase, didistribusikan 

langsung ke retailer dan disimpan di gudang. Supplier memberikan 

keringanan kepada Bapak Supardi untuk melakukan pembayaran dalam 

waktu 7-10 hari. Bapak Supardi melakukan pembayaran kepada pemasok 

melalui transaksi kliring dan cash, sebagian besar Bapak Supardi 

melakukan pembayaran melalui transaksi kliring. 

  Kegiatan perdagangan dapat berjalan apabila persediaan kebutuhan 

bahan pokok dapat mencukupi dalam memenuhi permintaan konsumen. 

Oleh sebab itu, calon debitur berusaha untuk menjaga hubungan baik 

dengan semua supplier, yang merupakan kunci utama dalam memenuhi 

persediaan. Jika semua permintaan konsumen dapat terpenuhi oleh calon 

debitur maka akan mempengaruhi tingkat penjualan calon debitur. 

  Berikut adalah beberapa supplier Bapak Supardi dalam memasok 

persediaan di Toko Aji dan Dwi Putri : 
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Tabel 4.4 

Daftar Nama Supplier 

 
    

No. Nama Supplier Jenis Produk Alamat Supplier Pembayaran 

1. PT. HM Sampoerna Tbk 
Aneka Rokok: Mild & 

Marlboro 
Jl. Raya Keadilan, Depok Tunai 

2. PT. Centra Rasa Harum Aneka Crackers & Biscuit Jl. Raya Bogor KM.50 5 Hari 

3. PT. Heinz ABC Indonesia Aneka Produk ABC Jl. Raya Pemda Pangkalan Dua 120 3 Hari 

4. PT. Fastrata Buana Aneka Kopi & Susu Jl. Suci No. 75, Jakarta Timur 5 Hari 

5. PT. Amerta Indah Otsuka Pocari Sweat Jl. TB Simatupang, Jakarta Timur 4 Hari 

6. PT. Indomarco Adi Prima Aneka Produk Indofood Jl. Jendral Sudirman Indofood Tower 14 Hari 

7. PT. Dwi Tunggal Citra  Aneka Pampers & Pembalut Jl. Raya Bojong Sari No.18 6 Hari 

8. PT. Tiga Raksa Satria Tbk Aneka Susu Balita Jl. HM Ashari No.46A Cibinong, Bogor 3 Hari 

9. 
PT. Muncul Anugerah 

Sakti 
Aneka Produk Sido Muncul Jl. Biru Laut Raya No.9, Jakarta Timur 14 Hari 

10. 
PT. Catur Sentosa 

Adiprana Tbk 
Aneka Obat 

Jl. Daan Mogot Raya No.234 

Cengkareng 
12 Hari 

`11. PT. Sinar Niaga Sejahtera 
Aneka Snack, Kacang & 

Wafer 
Jl. Wahab Affan No.135, Bekasi 14 Hari 

12. PT. Supra Usadhatama Aneka Obat Jl. Raya Pemda Pangkalan I, Bogor 7 Hari 

13. PT. Jessindo Prakasa 
Aneka Snack, Wafer, Mie 

& Bihun Instant 
Jl. Raya Pemda Pangkalan II, Bogor 7 Hari 

14. PT. Marketama Indah 
Adem Sari, Vegeta, 

Kispray, Soffell dll 

Jl. Raya Sumur, Pulo Gadung, Jakarta 

Timur 
14 Hari 

15. 
PT. Andi Nurhadi 

Nusantara 
Aneka Sabun & Shampoo 

Jl. Raya Bogor KM.29 Cimanggis, 

Depok 
7 Hari 

16. PT. Sayap Mas Utama 
Aneka Pewangi, Sabun, 

Kecap & Kopi 

Jl. Tipar Cakung Kav.F5 No.7 Cakung, 

Jakarta Timur 
14 Hari 

17. PT. Kao Indonesia Aneka Pembersih Wajah Jl. MT Haryono Kav.39-40, Jakarta 10 Hari 

18. PT. Dinamis Artha Sentosa 
Aneka Minuman Siap 

Seduh: Energen dll 

Jl. Raya Kalimulya RT.003 RW.003, 

Depok 
7 Hari 

19. PT. Niramas Utama 
Aneka Jelly & Puding 

Instant 

Jl. Raya Bekasi Tambun KM.39,5 

Tambun, Bekasi 
14 Hari 
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  Pramuniaga akan memasarkan dan menyalurkan kepada pelanggan 

setelah tahap pelaksanaan pemeriksaan mutu barang telah dilaksanakan. 

Bapak Supardi mengutamakan kualitas mutu produk yang dijual dengan 

melakukan quality control saat barang tiba, untuk memastikan bahwa 

produk yang akan dijual tidak cacat dan layak untuk dipasarkan. Masa 

kadarluarsa setiap produk menjadi perhatian Bapak Supardi dan 

pegawainya, sebab hal ini akan mempengaruhi kepercayaan konsumen 

terhadap produk yang dijual calon debitur. 

No Nama Supplier Jenis Produk Alamat Supplier Pembayaran 

20. PT. Padma Sari Pangan 
Aneka Minyak Goreng: 

Tropical 
Jl. Raya Keradenan, Cibinong, Bogor 12 Hari 

21. 
PT. Enseval Putera 

Megatrading Tbk 

Aneka Obat: Fatigon & 

Komix 
Jl. Raya Wangun No. 216 Tajur, Bogor 30 Hari 

22. 
PT. Ultra Jaya Milk 

Industri Tbk 

Aneka Produk Ultra Jaya: 

Susu & Teh 
Jl. Kesehatan No.54  Pasar Rebo Tunai 

23. 
PT. Bentoel Internasional 

Tbk 

Aneka Rokok: Bentoel, 

Dunhill, Star Mild 
Jl. Cakung No.10 Tunai 

24. PT. Intisari Raya 
Shampoo Motor & Tissue 

Basah Mini 
Jl. Pancasila V, Bogor 14 Hari 

25. PD. Sari Sedap 
Kecap, Sambal & Sirup 

Nasional 
Jl. Kampung Bojong Menteng 12 Hari 

26. PD. Subur Jaya Depok 
Aneka Biscuit: Biscuit 

Energi, Oreo dll 
Jl. Raya Jakarta Bogor KM.36 5 Hari 

27. PD. Budi Lestari Aneka Beras & Ketan Komp. PIC Blok HB No.31 Tunai 

28. Toko Erfana Jaya 
Aneka Penyedap Rasa: 

Masako, Royco 
Jl. Bakti Abri, Depok Tunai 

29. Toko Fajar Mulia 
Aneka Minyak curah & 

Telor 
Jl. Dewi Sartika No 30, Depok Tunai 

30. Toko Hasil Jaya Aneka Tepung & Gula Jl. Dewi Sartika No.45, Depok Tunai 

 
    

Sumber : Olahan Penulis 
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  Para pegawai akan menyalurkan barang kepada warung-warung 

sembako, pedagang kaki lima, kios roko dan retailer lainnya setelah semua 

persediaan di gudang telah mencukupi sesuai dengan pesanan konsumen. 

Sebelum barang didistribusikan, pramuniaga bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan kembali jumlah barang sesuai yang dipesan oleh konsumen. 

Hal ini diterapkan oleh Bapak Supardi kepada pegawainya untuk 

menghindari kesalahan pengiriman jenis dan jumlah barang dan menjaga 

kualitas pelayanan Toko Aji dan Dwi Putri. 

 

4.4.5 Aspek Jaminan 

  Analisis jaminan dalam hal ini merupakan penilaian barang-barang 

jaminan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas fasilitas kredit 

yang diterimanya. Pada dasarnya jaminan tidak dapat memperbaiki tingkat 

feasibility suatu proyek. Sebaliknya, agar proyek yang feasible dapat 

dibiayai dengan fasilitas kredit maka sebaiknya terdapat adanya jaminan 

(collateral) yang diserahkan. 

  Untuk menjamin kreditnya, Bapak Supardi mengagunkan dua jenis 

fixed asset kepada PT. Bank Harda Internasional berupa tanah dan 

bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal dan tempat usaha calon 

debitur. Pihak bank menggunakan jasa appraisal yang merupakan rekanan 

PT Bank Harda Internasional, untuk melakukan penilaian dan peninjauan 

lapangan atas aktiva yang akan dijadikan objek jaminan.  

Analisis Kelayakan..., Steria Kharisma Kurniawan, Ak.-Ibs, 2013



 

77 
 

  Untuk jenis jaminan yang pertama terletak di Jl. Raya Pitara, 

Depok dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 

11044/Pancoran Mas, tercatat atas nama Supardi (calon debitur). Harga 

pasar menurut penilaian pada tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 

200.000.000. Kondisi lokasi agunan terletak di tepi Jalan Raya Pitara 

dengan posisi tanah objek di tepi jalan dengan kontur menurun atau 

menanjak. Di depan lokasi objek terdapat rencana pelebaran jalan sehingga 

pada penilaian luas tanah objek disesuaikan dengan rencana pelebaran 

jalan. Bangunan objek jaminan berkonstruksi 2 lantai namun kondisi fisik 

bangunan di lantai dua belum selesai dibangun. Jika ditinjau dari aspek 

lingkungan objek jaminan, kondisi lingkungan objek jaminan berada di 

lingkungan yang tertib dan aman untuk dijadikan tempat tinggal maupun 

tempat usaha. Kepadatan penduduk di sekitar lokasi jaminan tidak padat 

dengan tingkat hidup penduduk menengah ke bawah. Perkembangan 

daerah sekitar lokasi jaminan cukup stabil dan nilai pasar diperkirakan 

cenderung meningkat. 

  Sedangkan, jenis jaminan yang kedua berada di Jl. Pindahan 

Kampung Sengon, Depok dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik 

(SHM) No. 06780/Pancoran Mas atas nama Supardi (calon debitur). 

Berdasarkan hasil penilaian tim penilai pada tanggal 2 Mei 2013, tanah 

dan bangunan yang berada di Jl. Pindahan Kampung Sengon memiliki 

nilai pasar sebesar Rp. 712.000.000. Saat ini, agunan kedua masih dikuasai 

oleh PT. Bank Mandiri. 
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   Total nilai pasar objek agunan Bapak Supardi yaitu Rp. 

912.000.000. Jika permohonan fasilitas kredit atas nama Bapak Supardi 

disetujui oleh PT. Bank Harda Internasional maka kedua sertifikat akan 

dilakukan pengecekan dan pemasangan hak tanggungan sesuai dengan 

ketentuan PT. Bank Harda Internasional. 

 

Tabel 4.5 

Daftar Agunan 

   

Agunan 

Nillai Pasar 
Coverage 

Ratio 

Jenis 

Jaminan 

Kepemilikan 

Lokasi Bukti No Nama 

       

Tanah dan 

Bangunan 

Sertifikat 

Hak Milik 

(SHM) 

11044/ 

Pancoran 

Mas 

Supardi 
Jl. Raya Pitara, 

Depok 
Rp. 200.000.000 25% 

       

Tanah dan 

Bangunan 

Sertifikat 

Hak Milik 

(SHM) 

06780/ 

Pancoran 

Mas 

Supardi 

Jl. Pindahan III, 

Kampung 

Sengon, Depok 

Rp. 712.000.000 89% 

   

Total Agunan Pokok Rp. 912.000.000 114% 
   

 Sumber : Olahan Penulis   
 

 

  Bila dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diajukan sebesar 

Rp. 800.000.000 maka agunan tersebut memiliki coverage ratio sebesar 

114% bila dibandingkan dengan nilai pasar. Hal ini menggambarkan 

bahwa pinjaman dijamin dengan collateral tidak memenuhi syarat sebab 

besarnya coverage ratio yang ditetapkan oleh bank sebesar 120%, 

walaupun hasil perusahaan penilai melaporkan bahwa aset yang dinilainya 

merupakan aset yang marketable untuk dijadikan jaminan pinjaman 

dengan nilai pasar cenderung meningkat. 
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4.4.6 Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan 

  Dalam membiayai suatu bisnis, pihak bank harus memeriksa 

Daftar Negatif Industri (DNI) untuk memastikan bahwa bisnis yang 

dibiayai tidak terdapat di dalamnya. DNI adalah suatu daftar jenis-jenis 

industri yang tidak akan dikeluarkan izin operasinya oleh pemerintah 

(Jusuf, 2008). Usaha Bapak Supardi yaitu perdagangan di bidang 

kebutuhan bahan pokok tidak termasuk dalah Daftar Negatif Industri. Jadi, 

kondisi ini dapat mejadi salah satu faktor pendukung bank untuk 

memberikan kredit kepada Bapak Supardi. 

  Perdagangan di bidang kebutuhan bahan pokok tidak berorientasi 

pada ekspor sehingga usaha Bapak Supardi tidak dipengaruhi oleh 

fluktuasi kurs mata uang asing. Namun, usaha kebutuhan bahan pokok 

dapat dipengaruhi oleh situasi yang sedang terjadi di dalam negeri seperti 

kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan siklus tahunan pada bulan 

Ramadhan dan Idul Fitri yang akan berpengaruh dalam penentuan harga 

jual produk.  

  Dalam teori ekonomi, kenaikan harga produk dipengaruhi oleh 

hukum pasar yakni penawaran dan permintaan. Beberapa waktu lalu, 

pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 

Coverage Ratio  = 
Agunan Pokok 

 x 100%  

 

Plafond Kredit  

Coverage Ratio  = 
Rp. 912.000.000 

 x 100%   = 114%  

 

Rp. 800.000.000 
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pada saat menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan konsumen 

terhadap sembako lebih tinggi sehingga harga jual sembako akan 

mengalami kenaikkan harga. Saat kondisi ini, debitur harus cermat dalam 

memperhitungkan persediaan kebutuhan bahan pokok dengan baik untuk 

meminimalisasi risiko yang timbul akibat fluktuasi perubahan harga yang 

tidak dapat diprediksi. 

  Dalam analisa dampak lingkungan, usaha Bapak Supardi tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan sebab usaha di bidang perdagangan 

kebutuhan bahan pokok tidak melalui tahap produksi yang menghasilkan 

limbah. Selain itu, usaha calon debitur tidak membuat kegaduhan di 

lingkungan sekitar sebab pada pukul 17.00 WIB, Bapak Supardi telah 

menghentikan kegiatan operasionalnya guna menjaga ketertiban di sekitar 

lingkungan. 
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4.5 Analisis Aspek Kuantitatif 

  Analisis laporan keuangan calon debitur meliputi neraca dan 

laporan laba rugi pada tahun 2012, sebagai berikut : 

 
Tabel 4.6 

SUPARDI 

NERACA 

Per Tanggal 31 Desember 2012 

 

 

 Keterangan  2012 

AKTIVA  

 Aktiva Lancar    

Kas dan Bank Rp. 131.802.445 

Piutang dagang Rp. 450.000.000 

Persediaan Rp. 1.200.000.000 

        Total Aktiva lancar Rp. 1.781.802.445 

     

Aktiva Tetap    

Tanah dan Bangunan Rp. 1.500.000.000 

Accumulated Depreciation  150.000.000 

Kendaraan Rp. 120.000.000 

Accumulated Depreciation  36.000.000 

        Total Aktiva Tetap Rp. 1.434.000.000 

TOTAL AKTIVA  Rp. 3.215.802.445 

     

PASIVA  

 Hutang Lancar    

Hutang Usaha Rp. 275.000.000  

Hutang Bank Rp. 220.499.995 

        Total Hutang Lancar Rp. 495.499.995 

     

Hutang Jangka Panjang Rp. 252.766.906 

Total Hutang Rp. 748.266.901 

   

 MODAL    

Modal dan Laba Ditahan Rp. 2.227.594.477 

Laba Tahun Berjalan Rp. 239.941.067 

Total Modal Rp. 2.467.535.544 

     

TOTAL PASSIVA  Rp. 3.215.802.445 

 

 

 

Sumber : PT. Bank Harda Internasional Cabang Tanah abang 
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Tabel 4.7 

SUPARDI 

LAPORAN LABA RUGI 

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2012 

 

 

 Keterangan  2012 

 

 

 Penjualan Rp. 11.400.000.000  

Harga Pokok Penjualan Rp.        10.830.000.000  

Laba Kotor Rp.          570.000.000  

     

Biaya Operasional    

Beban Upah Karyawan Rp. 168.000.000 

Beban Bensin, Listrik &Telepon Rp. 24.000.000 

Beban Administrasi Rp. 15.000.000 

Beban Depresiasi Tanah dan Bangunan Rp. 30.000.000 

Beban Depresiasi Kendaraan Rp. 12.000.000 

Total Biaya Opersional Rp. 249.000.000 

     

Laba Operasional Rp. 321.000.000 

     

Pendapatan (Biaya) Lain-Lain  

 Bunga Bank Rp. 54.398.814  

Total Pendapatan (Biaya) Lain-Lain Rp.        54.398.814  

     

LABA SEBELUM PAJAK Rp. 266.601.186 

Pajak Rp.                 26.660.119 

LABA SETELAH PAJAK Rp. 239.941.067 

 

 

 

 Sumber : PT. Bank Harda Internasional Cabang Tanah abang 
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4.5.1 Analisis Vertikal 

 

 

  Pada tahun 2012 dapat diketahui bahwa kas dan bank memberikan 

kontribusi pada aktiva sebesar 4,10%, kontribusi ini terendah dalam aktiva 

lancar dan 13,99% aktiva tertanam dalam bentuk piutang dagang. Hal ini 

menunjukkan bahwa calon debitur harus mengalokasikan dananya sebesar 

13,99% untuk membiayai piutang dagang karena setiap aktiva harus 

dibiayai baik oleh utang maupun modal sendiri. Jika seluruh piutang 

dagang tersebut tidak tertagih maka calon debitur harus 

menghapusbukukan 13,99% aktivanya dan akan kehilangan modalnya 

sebesar 13,99%.  

Tabel 4.8 

SUPARDI 

HASIL ANALISIS VERTIKAL NERACA  

  

  

Keterangan 2012 Keterangan 2012 

AKTIVA 

 

PASIVA  

Aktiva Lancar   Hutang Lancar  

Kas dan Bank 4,10 % Hutang Usaha 8,55% 

Piutang dagang 13,99 % Hutang Bank 6,86% 

Persediaan 37,32 %        Total Hutang Lancar 15,41% 

       Total Aktiva lancar 55,41%   

  

 

Hutang Jangka Panjang 7,86% 

  

       Total Hutang 23,27% 

  

  

Aktiva Tetap 

 

Modal  

Tanah dan Bangunan 46,64 % Modal dan Laba ditahan 69,27% 

Accumulated Depreciation 4,66% Laba Tahun Berjalan 7,46% 

Kendaraan 3,73%        Total Modal 76,73% 

Accumulated Depreciation 1,12%   

       Total Aktiva Tetap 44,59 %   

  

  

TOTAL AKTIVA 100 % TOTAL PASIVA 100 % 
    

Sumber : Olahan Penulis 
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  Persediaan memiliki komposisi terbesar dalam aktiva lancar 

sebesar 37,32% dikarenakan jenis usaha calon debitur adalah kebutuhan 

bahan pokok yang membutuhkan banyak stock untuk memenuhi 

permintaan konsumennya. Apabila konsumen membeli kebutuhan bahan 

pokok dan calon debitur tidak dapat memenuhinya, maka kondisi tersebut 

akan menimbulkan opportunity cost yaitu volume penjualan akan turun di 

bawah tingkat yang dapat dicapai. Untuk meminimalisasi opportunity cost 

tersebut, Bapak Supardi berupaya untuk menjaga persediaannya dengan 

memiliki persediaan yang lebih banyak sehingga permintaan konsumen 

akan sembako dapat terpenuhi dan persediaan tersebut dapat memperoleh 

pengembalian melalui penjualan kepada pelanggan. Namun, persediaan 

yang berlebihan dapat memunculkan biaya penyimpanan, keusangan dan 

kerusakan fisik. Penyimpanan persediaan yang berlebihan akan 

menghambat dana yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional 

lainnya. 

  Tanah dan bangunan memiliki kontribusi terbesar dalam aktiva 

tetap sebesar 46,64%. Hal ini menggambarkan bahwa calon debitur 

memiliki tanah dan bangunan yang cukup berperan dalam kegiatan 

investasi dimasa yang akan datang. Tanah dan bangunan ini dapat 

digunakan oleh calon debitur untuk diagunkan kepada pihak bank sebagai 

barang jaminan. Jika suatu saat, calon debitur tidak dapat memenuhi 

kewajiban perbankan yang telah jatuh tempo, calon debitur dapat menjual 

tanah dan bangunan tersebut untuk menutupi semua kewajibannya. 
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  Perolehan persentase nilai pasiva 15,41% dibiayai oleh hutang 

lancar yang 8,55% tertanam di hutang usaha dan 6,86% di hutang bank. 

Selain itu, hutang jangka panjang memiliki persentase sebesar 7,86%, yang 

merupakan utang angsuran pada Bank CIMB Niaga. Dalam 

penggolongannya dapat dikatakan bahwa sumber pembiayaan adalah 

berasal dari 23,27% dalam hutang dan 76,73% berasal dari modal sendiri. 

Persentase ini menunjukkan bahwa peran modal sendiri lebih besar 

dibandingkan dana pihak luar (utang) yaitu 76,73% berbanding 23,27%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

SUPARDI 

HASIL ANALISIS VERTIKAL LAPORAN LABA RUGI 

  Keterangan 2012 

  Penjualan 100,00 % 

Harga Pokok Penjualan 95,00 % 

Laba Kotor 5,00 % 

  

 Biaya Operasional 

 Beban Upah Karyawan 1,47% 

Beban Bensin, Listrik &Telepon 0,21% 

Beban Administrasi 0,13% 

Beban Depresiasi Tanah dan Bangunan 0,26% 

Beban Depresiasi Kendaraan 0,11% 

Total Biaya Opersional 2,18% 

  

 Laba Operasional 2,82% 

  

 Pendapatan (Biaya) Lain-Lain 

 Bunga Bank 0,48% 

Total Pendapatan (Biaya) Lain-Lain 0,48% 

  

 LABA SEBELUM PAJAK 2,52 % 

Pajak 0,25 % 

LABA SETELAH PAJAK 2,27 % 

  Sumber : Olahan Penulis 
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  Pada tahun 2012, calon debitur memperoleh penjulan sebesar Rp. 

11.400.000.000 dengan harga pokok penjualan 95% yang berasal dari 

supplier, Rp. 10.831.000.000. Jadi, Bapak Supardi memiliki laba kotor 

sebesar Rp. 570.000.000 atau 5%, yang bearti setiap Rp. 100 penjualan 

yang dilakukan maka calon debitur akan menghasilkan laba sebesar Rp. 5. 

Bapak Supardi memiliki persentase laba kotor yang rendah sebab barang 

kebutuhan bahan pokok merupakan produk yang sudah dikenal oleh 

seluruh kalangan masyarakat baik jenis dan harganya sehingga Bapak 

Supardi menetapkan harga yang bersaing dalam menjual produknya. 

Apabila calon debitur menetapkan harga jual yang lebih tinggi maka 

Bapak Supardi mungkin akan kehilangan pelangganya sebab konsumen 

akan lebih mencari harga beli yang lebih rendah dari Toko Bapak Supardi. 

Calon debitur memilih alternatif  untuk menetapkan spread margin rendah 

agar usahanya dapat terus berjalan lancar dibandingkan spread margin 

tinggi namun stock di gudang tidak dapat terjual. 

  Laba kotor sebesar 5% akan digunakan untuk menutupi seluruh 

biaya yang timbul seperti upah karyawan, bensin, listrik, telepon, biaya 

administrasi dan depresiasi sebesar 2,18%. Hal ini menggambarkan bahwa 

setiap Rp. 100 penjualan yang dilakukan, debitur harus dapat menyisihkan 

Rp. 2,18 untuk menutupi biaya operasional. Sehingga. Bapak Supardi 

memiliki net income sebesar Rp. 239.941.067 atau 2,10%.  
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4.5.2 Analisis Rasio Keuangan 

  Berdasarkan data laporan keuangan 2012 maka akan dilakukan 

analisis rasio keuangan sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

 dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

a. Rasio lancar (current ratio), yaitu perbandingan antara total aktiva 

 lancar  dengan total utang lancar. Current Ratio calon debitur pada 

 tahun 2012 adalah : 

 

 

 

b. Rasio cepat (quick ratio) merupakan perbandingan antara total 

aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban 

lancar. Quick Ratio calon debitur pada tahun 2012 adalah : 

 

 

  Current Ratio (CR) calon debitur pada tahun 2012 adalah sebesar 

360%, hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 100 kewajiban lancar 

dijamin oleh Rp. 360 aktiva lancar. Pihak bank menetapkan tingkat current 

ratio minimal sebesar 150% sehingga current ratio yang dimiliki oleh 

calon debitur dalam kondisi yang liquid. Namun, quick ratio yang dimiliki 

oleh calon debitur hanya sebesar 117% dikarenakan pada kondisi ini, 

persediaan dianggap sebagai aset lancar yang tidak liquid dibandingkan 

 Current Ratio   = 
Rp. 1.781.802.445 

 x 100%  = 360 %  

 

Rp. 495.499.995 

Quick Ratio   = 
Rp. 581.802.445 

 x 100%  = 117 %  

 

Rp. 495.499.995 
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kas dan piutang. Jadi, usaha calon debitur tidak dapat dikatakan liquid 

sebab persentase quick ratio sangat rendah dibandingkan dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh pihak bank yaitu 150%. 

 

2. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

 sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 

a. Debt to Asset Ratio (DTA), yaitu mengukur perbandingan antara 

total utang dengan total aktiva. Debt to Asset Ratio calon debitur 

pada tahun 2012 adalah : 

Debt to Asset 

Ratio  
= 

Rp. 748.266.901 
x 100%  = 23,27 %   

 

Rp. 3.215.802.445 

 

b. Debt to Equity Ratio (DTE), yaitu membandingkan jumlah seluruh 

utang dengan jumlah modal perusahaan. Debt to Equity Ratio calon 

debitur pada tahun 2012 adalah : 

Debt to Equity 

Ratio 
= 

Rp. 748.266.901 
x 100%  = 30,32 %  

 

Rp. 2.467.535.544 

 

c. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDE), yaitu mengukur hubungan 

antara utang jangka panjang dengan modal perusahaan. Long Term 

Debt to Equity Ratio calon debitur pada tahun 2012 adalah : 

Long Term Debt 

to Equity Ratio 
= 

Rp. 252.766.906 
x 100%  = 10,24 %  

 

Rp. 2.467.535.544 

 

 Debt to Total Aseet (DTA) pada tahun 2012 sebesar 23,27%, yang 

mencerminkan bahwa 23,27% pendanaan perusahaan dibiayai dengan 
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utang sehingga setiap Rp. 100 pendanaan usaha, Rp. 23,27 dibiayai 

dengan utang dan Rp. 76,73 disediakan oleh calon debitur. Calon debitur 

memiliki Debt to Equity Ratio (DTE) sebesar 30,32%, yang 

menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp. 30,32 untuk setiap Rp. 

100 yang disediakan calon debitur. Artinya, usaha calon debitur dibiayai 

oleh utang sebanyak 30,32%. Berdasarkan ketentuan pihak bank, 

maksimal DER yang dimiliki adalah 325% sehingga kondisi DER calon 

debitur dianggap baik dengan persentase dibawah standarisasi yang telah 

ditetapkan oleh bank. Long Term Debt to Equity Ratio pada tahun 2012 

sebesar 7,7%, yang menggambarkan bahwa setiap Rp. 7,7 kewajiban 

jangka panjang dijamin dengan Rp. 100 ekuitas pemilik. Hal ini 

mencerminkan bahwa calon debitur lebih banyak menggunakan modal 

sendiri dibandingkan dengan utang untuk menjalankan usahanya. 

 

3. Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

 efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. 

a. Perputaran Piutang Dagang (Account receivable Turnover) 

menunujukkan berapa kali piutang dagang perusahaan berputar 

dalam satu tahun. 

Account Receivable 

Turnover 
= 

Rp. 450.000.000 
x 360 = 14,21 hari  

 

Rp. 11.400.000.000 

 

b. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover), yaitu merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali jumlah barang 
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persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini maka 

semakin buruk tingkat persediaan perusahaan. 

Perputaran 

Persediaan (hari) 
= 

Rp. 1.200.000.000 
x 360    = 39,89 hari  

 

Rp. 10.830.000.000 
 
 

c. Perputaran Utang Dagang (Account Payable Turnover), yaitu rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa kali perusahaan akan 

membayar utang dagangnya. Payable Turnover calon debitur pada 

tahun 2012 adalah : 

Payable Turnover 

Ratio 
= 

Rp. 275.000.000 
x 360 = 9,14 hari  

 

Rp. 10.830.000.000 
 

 Hasil perhitungan perputaran piutang dagang debitur menunjukkan 

bahwa piutang dagang akan tertagih kembali (menjadi kas/tunai) dalam 

waktu lebih kurang 14 hari. Perputaran piutang dagang juga merupakan 

indikator kualitas piutang dagang yang dimiliki. Jika rata-rata perputaran 

piutang dalam industri sejenis selama ±15 hari maka kondisi piutang usaha 

calon debitur dalam kondisi baik sebab berdasarkan perhitungan piutang 

akan tertagih dalam waktu kurang lebih 14 hari. 

 Hasil rasio perputaraan persediaan diatas menunjukkan bahwa 

persediaan barang calon debitur berputar sebanyak 9,03 kali dalam 

setahun. Rasio ini menggambarkan bahwa mulai barang tiba dari supplier 

hingga berubah menjadi piutang dagang, debitur membutuhkan waktu 

kurang lebih 40 hari. Perputaran persediaan untuk industri sejenis selama ± 

40 hari (1,5 bulan) maka hal ini tidak akan menjadi suatu masalah bagi 
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usaha debitur. Namun, apabila kebijakan memelihara persediaan dalam 

waktu 20 hari, debitur akan menghadapi risiko yaitu kehilangan 17,64% 

aktiva (dalam bentuk persediaan) yang harus dihapusbukukan. 

 Perputaraan utang dagang debitur mencerminkan bahwa debitur akan 

membayar utang dagangnya setiap 9 hari. Berdasarkan hasil analisis 

vertikal, utang dagang memiliki peran yang penting dalam sumber 

pembiayaan usaha debitur yaitu 8,08% sumber pembiayaan debitur adalah 

utang dagang, Untuk melakukan transaksi tunai, debitur harus memiliki 

dana tambahan sebesar 8,08% sehingga debitur dapat memperoleh barang 

dari supplier. Debitur memperoleh kebijakan kredit pembelian dari 

pemasok selama 7-10 hari maka dengan periode pembayaran selama 9 

hari, debitur tidak akan menghadapi risiko tinggi kehilangan para supplier. 

 

4. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 

a. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) merupakan perbandingan 

antara laba bersih dengan penjualan. 

Net Profit Margin = 
Rp. 239.941.067 

x 100 %  = 2,10%  

 

Rp. 11.400.000.000 

 

b. Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang menunujukkan 

hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 
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Return on 

Investment (ROI) 
= 

Rp. 239.941.067 
x 100 %  = 12,14%  

 

Rp. 3.215.802.445 

 

c. Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini akan menunjukkan 

efisiensi penggunaan modal sendiri, semakin tinggi rasio ini maka 

akan posisi pemilik usaha akan semakin kuat. 

Return on Equity 

(ROE) 
= 

Rp. 239.941.067 
x 100 %  = 14,83%  

 

Rp. 2.467.535.544 

 

 Debitur mempunyai Net Profit Margin 2,10% yang menggambarkan 

bahwa setiap Rp. 100 penjualan bersih yang dilakukan perusahaan 

memperoleh laba bersih sebesar 2,10% atau Rp. 2,10. Net Profit Margin 

yang rendah dikarenakan debitur memiliki spread margin yang rendah 

atas penjualannya. Debitur memiliki Return on Investement (ROI) sebesar 

7,46%, yang mencerminkan bahwa setiap Rp. 100 investasi, debitur akan 

memperoleh laba sebesar Rp. 7,46. Berdasarkan perhitungan Return on 

Equity diatas, menunjukkan bahwa atas setiap Rp. 100 modal sendiri, 

usaha debitur memperoleh tingkat pengembalian sebesar Rp. 9,72. 
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Tabel 4.10 

Hasil Analisis Rasio Keuangan 

     

Rasio Keuangan Satuan Standar 
Analisis 

Rasio 2012 
Penilaian 

Liquidity Ratio  

Current Ratio = CA/CL 

Quick Ratio = (CA-Inventory)/CL 

 

% 

% 

 

Min 150% 

Min 150 % 

 

360% 

117% 

 

Baik 

Kurang Baik 

Solvability Ratio 

Debt to Asset Ratio = Total Debt / Total Asset 

Debt to Equity Ratio = Total Debt / Total Equity 

Long Term Debt = Long Term Debt/Total Equity 

 

% 

% 

% 

 

Max 30% 

Max 325% 

Max 200% 

 

23,27% 

30,32% 

10,24% 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Activity Ratio 

Receivable Turn Over = (AR/Sales) x 360 

Inventory Turn Over = (Inventory/COGS) x 360 

Payable Turn Over = (AP/COGS) x 360  

 

Hari 

Hari 

Hari 

 

Max 15 hari 

Max 40 hari 

Max 10 hari 

 

14 hari 

40 hari 

9 hari 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Profability Ratio 

Profit Margin Ratio = EAT/Sales 

Return on Assets = EAT/Total Assets 

Return on Equity = EAT/Total Equity 

 

% 

% 

% 

 

 

 

2,10% 

7,46% 

9,72% 

 

 

     

Sumber : Olahan Penulis     

 

4.5.3 Analisis Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Perhitungan Perputaran Modal Kerja (Turnover Period) : 

Inventory Turnover = 
Rp. 1.200.000.000 

 x 360   = 39,89 hari  

 

Rp. 10.830.000.000 

Account Receivable 

Turnover 
= 

Rp. 450.000.000 
 x 360   = 14,21 hari  

 

Rp. 11.400.000.000 

Account Payable 

Turnover 
= 

Rp. 275.000.000 
 x 360  = (9,14 hari)  

 

Rp. 10.830.000.000 

Turnover Period (TOP)             = 44,96 hari 
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Tabel 4.11 

Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja 
    

Kebutuhan Modal Kerja Rp. 1.352.000.000 100% 

Bank Harda Internasional Finance Rp. 800.000.000 59% 

Self Financing Rp. 552.500.000 41% 
    

Sumber : Olahan Penulis 

 

  Berdasarkan hasil perhitungan analisis kebutuhan modal kerja 

untuk calon debitur maka dapat diketahui bahwa kebutuhan modal kerja 

yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.352.000.000. Hasil perhitungan ini 

dapat mencerminkan bahwa dengan permohonan fasilitas kredit yang 

diajukkan calon debitur sebesar Rp. 800.000.000 tidak menimbulkan 

overfinance. Hal ini ditunjukkan dengan persentase Bank Harda 

Internasional finance sebesar 51% dan self financing calon debitur sebesar 

41%, dimana standar bank finance maksimal sebesar 70%. 

 

 

 

 

 

 

2. Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja : 

 

44,96 hari 

x 

Rp. 10.830.000.000 

=  Rp. 1.352.000.000 
30 12 bulan 
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4.5.4 Analisis Kemampuan Membayar (Repayment Capacity) 

 

Tabel 4.12 

Perhitungan Repayment Capacity 

   

Keterangan  Jumlah 

Laba Operasional / Bulan (Rp. 321.000.000 /12) Rp. 26.750.000 

Beban Kewajiban Perbankan :   

Beban Bunga PRK Bank Harda Internasional 

((Rp. 800.000.000*12%)/12) 
Rp. 8.000.000 

Kewajiban Angsuran Bank CIMB Niaga Rp. 7.699.994 

Total Kewajiban Perbankan Rp. 15.699.994 

Surplus (Defisit) Rp. 11.050.006 
   

Sumber : Olahan Penulis   

 

  Berdasarkan hasil perhitungan analisis kemampuan membayar 

calon debitur diatas, calon debitur memiliki kewajiban perbankan sebesar 

Rp. 15.699.994 yang terdiri dari beban bunga PRK Bank Harda 

Internasional sebesar Rp. 800.000.000 dan kewajiban angsuran pada Bank 

CIMB Niaga sebesar Rp. 7.699.994. Calon debitur mempunyai laba 

operasional setiap bulannya sebesar Rp. 26.750.000, sehingga Bapak 

Supardi masih memiliki surplus dari laba operasional dikurangi kewajiban 

perbankan adalah Rp. 11.050.006, yang akan digunakan untuk investasi 

maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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4.6 Analisis Proyeksi Laporan Keuangan 

  Sumber informasi dalam pembuatan asumsi-asumsi proyeksi 

laporan keuangan berasal dari informasi yang disampaikan oleh calon 

debitur dan justifikasi atas informasi kinerja dari kinerja past performance 

serta kebiasaan dalam praktek perbankan secara umum.  

 

4.6.1 Proyeksi Neraca 

  Persediaan diproyeksikan akan meningkat sebesar 35% menjadi 

Rp. 1.620.000.000. Asumsi ini diambil seiring dengan suntikan dana yang 

diperoleh dari Bank Harda Internasional untuk memfasilitasi kebutuhan 

persediaan. Calon debitur akan meningkatkan persediaan barang guna 

memenuhi semua permintaan pasar yang cenderung akan meningkat. 

  Hutang dagang mengalami penurunan sebesar Rp. 100.000.000 

dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 175.000.000. Hal ini diproyeksikan 

sebab calon debitur akan menggunakan sebagian dana yang diperoleh dari 

bank untuk melunasi hutang dagang tahun sebelumnya dan membeli 

persediaan secara cash. Hutang bank sebesar Rp. 800.000.000 merupakan 

kredit PRK kepada Bank Harda Internasional. Pihak bank memprediksikan 

bahwa calon debitur akan menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari 

bank selama tahun 2013. 

  Setelah dilakukan proyeksi berdasarkan dengan asumsi-asumsi 

yang telah diuraikan maka hasil proyeksi neraca calon debitur pada tahun 

2013 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 

SUPARDI 

PROYEKSI NERACA 

Proyeksi per Tanggal 31 Desember 2013 

 

 
 

  

Keterangan 2012 Proyeksi 2013 

AKTIVA  

 

  

Aktiva Lancar      

Kas dan Bank Rp. 131.802.445 Rp. 197.703.668 

Piutang dagang Rp. 450.000.000 Rp. 600.000.000 

Persediaan Rp. 1.200.000.000 Rp. 1.620.000.000 

        Total Aktiva lancar Rp. 1.781.802.445 Rp. 2.417.703.668 

       

Aktiva Tetap      

Tanah dan Bangunan Rp. 1.500.000.000 Rp. 1.500.000.000 

Accumulated Depreciation Rp. 150.000.000 Rp. 180.000.000 

Kendaraan Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 

Accumulated Depreciation Rp. 36.000.000 Rp. (48.000.000) 

        Total Aktiva Tetap Rp. 1.434.000.000 Rp. 1.392.000.000 

TOTAL AKTIVA  Rp. 3.215.802.445 Rp. 3.809.703.668 

       

PASIVA  

 

  

Hutang Lancar      

Hutang Usaha Rp. 275.000.000  Rp. 175.000.000 

Hutang Bank Rp. 220.499.995 Rp. 800.000.000 

        Total Hutang Lancar Rp. 495.499.995 Rp. 975.000.000 

       

Hutang Jangka Panjang Rp. 252.766.906 Rp. 202.566.601 

Total Hutang Rp. 748.266.901 Rp. 1.177.566.601 

   

 

  

MODAL      

Modal dan Laba Ditahan Rp. 2.227.594.477 Rp. 2.258.806.626 

Laba Tahun Berjalan Rp. 239.941.067 Rp. 373.330.441 

Total Modal Rp. 2.467.535.544 Rp. 2.632.137.067 

       

TOTAL PASSIVA  Rp. 3.215.802.445 Rp. 3.809.703.668 

 

 

 

  

Sumber : Olahan Penulis   
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4.6.2 Proyeksi Laba Rugi 

  Usaha perdagangan di bidang kebutuhan bahan pokok selalu 

memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang, sejalan dengan 

konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Selain itu, kebutuhan 

bahan pokok menjadi kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat yang 

tidak dapat dihindari. 

  Pada tahun 2013, penjualan calon debitur diproyeksikan akan naik 

sebesar 35% dibandingkan tahun 2012. Proyeksi ini dilakukan mengingat 

peak season usaha kebutuhan bahan pokok akan terjadi pada bulan 

Ramadhan dan Idul Fitri, yang pada bulan tersebut terjadi kenaikan omset 

lebih dari 2 kali. Beban pokok penjualan diprediksi sama dengan 

presentase biaya pokok tahun sebelumnya yakni 95% dari total penjualan. 

  Beban upah karyawan diasumsikan meningkat sebesar 15% dari 

tahun sebelumnya menjadi Rp. 192.000.000. Proyeksi ini diambil 

berdasarkan innformasi dari calon debitur bahwa pegawai selalu mendapat 

kenaikan upah setiap tahunnya. Calon debitur juga memiliki rencana untuk 

mempekerjakan pegawai baru pada tahun 2013 untuk membantu kegiatan 

perdagangnya. Beban listrik, telepon dan bensin diprediksi akan meningkat 

sebesar 25%. Hal ini dapat disebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar 

minyak (BBM) bersubsidi dan beban listrik yang bertambah akibat 

penambahan gudang baru di lantai 2. 
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  Setelah dilakukan proyeksi berdasarkan dengan asumsi-asumsi 

yang telah diuraikan maka hasil proyeksi laporan laba rugi calon debitur 

pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

 

   

 

 

Tabel 4.14 

SUPARDI 

 PROYEKSI LAPORAN LABA RUGI 

Proyeksi Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2013 

 

  

 

 

Keterangan 2012 Proyeksi 2013 

 

 

 

  

Penjualan Rp. 11.400.000.000  Rp. 15.390.000.000 

Harga Pokok Penjualan Rp. 10.830.000.000 Rp. 14.620.500.000 

Laba Kotor Rp. 570.000.000 Rp. 769.500.000 

        

Biaya Operasional       

Beban Upah Karyawan Rp. 168.000.000 Rp. 192.000.000 

Beban Bensin, Listrik &Telepon Rp. 24.000.000 Rp. 30.000.000 

Beban Administrasi Rp. 15.000.000 Rp. 17.250.000 

Beban Depresiasi Tanah dan Bangunan Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 

Beban Depresiasi Kendaraan Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 

Total Biaya Opersional Rp. 249.000.000 Rp. 281.250.000 

        

Laba Operasional Rp. 321.000.000 Rp. 488.250.000 

        

Pendapatan (Biaya) Lain-Lain  

 

  

Bunga Bank Rp. 54.398.814  Rp. 73.438.339  

Total Pendapatan (Biaya) Lain-Lain Rp.        54.398.814  Rp.        73.438.339  

        

LABA SEBELUM PAJAK Rp. 266.601.186 Rp. 414.811.601 

Pajak Rp. 26.660.119 Rp. 41.481.160 

LABA SETELAH PAJAK Rp. 239.941.067 Rp. 373.330.441 

 

 
 

 

 

Sumber : Olahan Penulis 
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4.6.3 Proyeksi Arus Kas 

  Proyeksi arus kas mencerminkan aliran masuk dan keluar 

operasional kegiatan usaha calon debitur. Pada lampiran 1, analisis 

proyeksi cash flow tanpa pembiyaan dari PT. Bank Harda Internasional. 

Tujuan proyeksi arus kas tanpa pembiayaan dari PT. Bank Harda 

Internasional untuk menunjukan seberapa kemampuan nasabah dalam 

mengelola aliran dana masuk dan keluar jika kegiatan operasionalnya tidak 

didukung oleh suntikan dana bank. 

  Pada awal tahun, debitur memiliki saldo kas sebesar 

Rp.131.802.445, yang berasal dari neraca tahun lalu. Penerimaan tunai 

calon debitur diasumsikan 2% dari penjualan dan 98% diperoleh dari 

piutang tertagih setiap bulannya. Calon debitur akan menerima 

pembayaran piutang dari retailer dalam jangka waktu 15 hari. Pada bulan 

Juni hingga Agustus, aliran masuk operasional calon debitur mengalami 

peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan 

adanya asumsi kenaikan penjualan sebesar 35%. Pada bulan Juli 

merupakan bulan Ramadhan dan Agustus adalah hari Raya Idul Fitri. 

  Untuk aliran keluar operasional pada bulan Januari, calon debitur 

akan membayar sisa utang dagang tahun lalu ditambah pembayaran bulan 

Januari. Calon debitur akan membayar utang usahanya dalam waktu 10 

hari setiap bulannya sebesar 95% dari penjualan. Jumlah kas yang akan 

dibayarkan untuk beban upah karyawan, beban bensin, listirk dan telepon 

dan beban administrasi sama setiap bulannya. Pembayaran bunga 
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ditentukan berdasarkan outstanding pinjaman jangka pendek yang 

digunakan oleh calon debitur. Calon debitur masih memiliki kewajiban 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada Bank CIMB sebesar Rp. 

7.699.863 setiap bulan. Utang pajak sebesar Rp. 26.660.119 akan 

dibayarkan pada bulan Maret sesuai sistem perpajakan yang berlaku. 

  Lampiran 2 adalah proyeksi cash flow dengan pembiayaan dana 

dari Bank Harda Internasional. Pada bulan Juni, calon debitur 

menggunakan dana dari Bank Harda Internasional sebesar Rp. 

225.000.000 untuk melunasi pinjaman jangka pendek di Bank Mandiri. 

Dengan adanya pembiayaan dari Bank Harda Internasional, pada akhir 

bulan Desember calon debitur memiliki saldo akhir sebesar Rp. 

241.974.804. Berdasarkan perhitungan aliran masuk dengan aliran kas 

keluar mencerminkan apakah dana yang masuk dapat menutupi semua 

kewajiban kegiatan operasional. Jika dana masuk tidak mencukupi untuk 

membayar kewajiban maka calon debitur dapat memperoleh pinjaman 

yang diperoleh dari bank.  
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4.6.4 Proyeksi Rasio Keuangan 

 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Proyeksi Rasio Keuangan 2013 
     

Rasio Keuangan Satuan Standar 
Analisis 

Rasio 2012 

Proyeksi 

Analisis 

Rasio 2013 

Liquidity Ratio  

Current Ratio = CA/CL 

Quick Ratio = (CA-Inventory)/CL 

 

% 

% 

 

Min 150% 

Min 150 % 

 

360% 

117% 

 

248% 

81,82% 

Solvability Ratio 

Debt to Asset Ratio = Total Debt / Total Asset 

Debt to Equity Ratio = Total Debt / Total Equity 

Long Term Debt = Long Term Debt/Total Equity 

 

% 

% 

% 

 

Max 30% 

Max 325% 

Max 200% 

 

23,27% 

30,32% 

10,24% 

 

30,91% 

44,74% 

7,70% 

Activity Ratio 

Receivable Turnover = (AR/Sales) x 360 

Inventory Turnover = (Inventory/COGS) x 360 

Payable Turnover = (AP/COGS) x 360  

 

Hari 

Hari 

Hari 

 

Max 15 hari 

Max 40 hari 

Max 10 hari 

 

14 hari 

40 hari 

9 hari 

 

14 hari 

40 hari 

4,31 hari 

Profability Ratio 

Profit Margin Ratio = EAT/Sales 

Return on Assets = EAT/Total Assets 

Return on Equity = EAT/Total Equity 

 

% 

% 

% 

 

 

 

2,10% 

7,46% 

9,72% 

 

2,43% 

11,61% 

14,81% 

     

Sumber : Olahan Penulis     

 

 Proyeksi current ratio pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 

sebelumnya menjadi 248%, penurunan ini dapat disebabkan karena hutang lancar 

calon debitur meningkat seiring dengan suntikan dana yang berasal dari Bank 

Harda Internasional. Namun, proyeksi current ratio calon debitur masih 

memenuhi standar yaitu diatas 150%. Quick ratio juga mengalami penurunan 

pada proyeksi tahun mendatang menjadi 81,82%. Hal ini terjadi mengingat usaha 

untuk jenis barang kebutuhan pokok fast moving yang membutuhkan banyak 

persediaan, yang memiliki komposisi persediaan mencapai 43% dari total current 
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asset. Penurunan tingkat likuiditas pada tahun 2013 disebabkan peningkatan 

hutang jangka pendek, yaitu kredit modal kerja sebesar Rp. 800.000.000. 

 Debt to equity ratio dan debt to asset ratio pada tahun 2013 juga 

mengalami peningkatan masing-masing menjadi 44,74% dan 30,91%. Hal ini 

berarti calon debitur lebih banyak menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan 

operasionalnya dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk long term debt to equity 

ratio mengalami penurunan, yang disebabkan hutang jangka panjang debitur 

berupa angsuran kredit pada Bank CIMB Niaga telah berkurang. 

 Dengan adanya kenaikan sales 35%, perputaraan usaha atas persediaan 

tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sebab penambahan persediaan 

dari supplier telah siap untuk didistribusikan kepada pelanggan sehubungan 

dengan peningkatan permintaan pasar. Perputaran utang usaha mengalami 

penurunan menjadi 4,31 hari dari 9,14 hari. Hal ini dapat terjadi karena calon 

debitur menggunakan dana yang diperoleh dari Bank Harda Internasional untuk 

membeli persediaan kepada supplier secara cash. 

 Untuk rasio profitabilitas baik net profit margin, return on investment dan 

return on equity terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu yaitu 2,54%, 12,14% 

dan 14,83%. Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan penjualan usaha 

calon debitur sebesar 35% pada tahun 2013.  
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4.6.5 Proyeksi Kebutuhan Modal Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dengan diasumsikan adanya kenaikan penjualan sebesar 35% pada 

tahun 2013 maka kebutuhan modal kerja calon debitur akan meningkat 

menjadi sebesar Rp. 2.014.999.900. Jika calon debitur tetap mengajukan 

permohonan kredit sebesar Rp. 800.000.000, bank hanya membiayai 40% 

1. Perhitungan Perputaran Modal Kerja (Turnover Period) : 

Account Receivable 

Turnover 
= 

Rp.  600.000.000 
 x 360   = 14,04 hari  

 

Rp.  14.620.500.000 

     

Inventory Turnover = 
Rp.  1.620.000.000 

x 360   = 39,89 hari  

 

Rp.  14.620.500.000 

     

Account Payable 

Turnover 

= Rp.  175.000.000 
x 360   = (4,31 hari) 

 

 

Rp.  14.620.500.000 
     

Turnover Period              = 49,62 hari 

2. Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja : 

49,62 hari 

x 

Rp.  14.620.500.000 

=  Rp.  2.014.999.900 
30 12 bulan 

Tabel 4.16 

Proyeksi Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja 

 

Kebutuhan Modal Kerja Rp. 2.014.999.900 100% 

Bank Harda Internasional Finance Rp. 800.000.000 40% 

Self Financing Rp. 1.214.999.900 60% 
    

Sumber : Olahan Penulis 
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dari total kebutuhan modal kerja debitur dan sisanya sebesar 60% 

merupakan self financing. 

 

4.7 Rekomendasi Pemberian Kredit 

  Setelah melakukan proses analisis kredit baik analisis aspek 

kualitatif dan kuantitatif maka rekomendasi keputusan pemberian kredit 

modal kerja atas nama Supardi adalah Bank Harda Internasional sebaiknya 

memberikan kredit modal kerja di bawah plafond yang diajukan oleh calon 

debitur sebesar Rp. 750.000.000 sebab coverage ratio calon debitur tidak 

memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank. Berdasarkan hasil analisis 

perhitungan kredit modal kerja, permohonan fasilitas kredit calon debitur 

sebesar Rp. 800.000.000 tidak menimbulkan kelebihan pembiayaan 

(overfinance) namun jika dilihat dari sisi aspek jaminan, coverage ratio 

yang dimiliki calon debitur hanya sebesar 114% sedangkan Bank Harda 

Internasional telah menetapkan covearge ratio minimal 120%. Jadi, jika 

Bank Harda Internasional memberikan kredit sebesar Rp. 750.000.000 

maka coverage ratio calon debitur menjadi 122 %. 

 
 

 

4.8 Perbedaan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya 

  Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis aspek kualitatif dan 

aspek kuantitatif sangat mempengaruhi kelayakan keputusan pemberian 

kredit serta perhitungan pemberian kredit modal kerja dapat menentukan 

Coverage Ratio  = 
Rp. 912.000.000 

 x 100   = 122 %  

 

Rp. 750.000.000 

Analisis Kelayakan..., Steria Kharisma Kurniawan, Ak.-Ibs, 2013



 

106 
 

jumlah kelayakan kredit yang akan diberikan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2007) bahwa 

semua data dan informasi calon debitur dalam pengajuan kredit harus 

dianalisis terlebih dahulu baik analisis financial maupun non financial.  

  Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Purbowo (2009) dan Simamora (2010) yaitu keputusan pemberian kredit 

hanya berdasarkan pada kinerja keuangan yang dianalisis dengan rasio 

keuangan dan perhitungan kebutuhan modal kerja, sedangkan pada 

penelitian ini analisis rasio keuangan hanya salah satu alat analisis dalam 

keputusan pemberian kredit modal kerja. Hasil penelitian Agustin (2009) 

hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pemberian kredit 

investasi pada suatu bank sesuai dengan prosedur pihak bank tanpa 

menggunakan sample calon nasabah, sedangkan penelitian ini 

menggunakan sample calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit 

pada suatu bank. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai kelayakan 

kredit calon debitur sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian 

kredit modal kerja (studi kasus pada PT Bank Harda Internasional Cabang 

Tanah Abang) dengan pengajuan kredit modal kerja sebesar Rp. 

800.000.000 atas nama Supardi layak diberikan dengan pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. Analisis Kualitatif 

a. Aspek Manajemen : calon debitur memiliki manajemen usaha 

yang baik, hal ini dapat dibuktikan dengan calon debitur yang 

dapat mempertahankan usahanya sejak tahun 1998 dan turn over 

pegawai rendah dengan rata-rata semua pegawai telah bekerja 

selama ±5 tahun. Turnover pegawai yang rendah akan berdampak 

pada kondisi financial sebab semakin rendah turnover pegawai 

maka semakin baik financial perusahaan. 

b. Aspek Legal : dalam menjalankan usaha kebutuhan bahan pokok, 

calon debitur telah memiliki izin-izin usaha yang dikeluarkan oleh 

instansi berwenang  berupa NPWP, Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) kecil, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat 
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Keterangan Domisili Usaha. Legalitas barang jaminan calon 

debitur berupa tanah dan bangunan telah dilengkapi dengan Bukti 

Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

c. Aspek Pemasaran : Calon debitur memiliki target pemasaran pada 

retailer, warung klontong, kios rokok dan end user di beberapa 

wilayah kota Depok. Strategi pemasaran calon debitur adalah 

meningkatkan jumlah persediaan kebutuhan bahan pokok karena 

diasumsikan penjualan akan mengalami peningkatan sebesar 

35%. 

d. Analisis Teknis/Produksi : Calon debitur tidak memiliki alur 

produksi sebab persediaan kebutuhan bahan pokok sepenuhnya 

diperoleh dari supplier. Persediaan dari supplier merupakan 

sumber utama dalam melakukan penjualan, yang dapat 

meningkatkan omset penjualan. Calon debitur telah memiliki 

lokasi usaha yang strategis dan saat ini calon debitur sedang 

membangun gudang persediaan di lantai 2. 

e. Aspek Jaminan : Calon debitur memberikan 2 barang jaminan 

berupa tanah dan bangunan di lokasi yang berbeda. Total nilai 

jaminan sebesar Rp. 912.000.000 dengan coverage ratio sebesar 

114% dari plafond kredit yamg diajukan oleh calon debitur. Calon 

debitur memiliki coverage ratio dibawah standar minimal yang 

telah ditetapkan perbankan sebesar 120%. 
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f. Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan : Usaha calon debitur 

tidak termasuk dalam Daftar Negatif Industri (DNI). Harga 

kebutuhan bahan pokok tidak ditentukan oleh fluktuasi mata uang 

asing namun dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang 

terjadi di dalam negeri seperti kenaikan BBM dan siklus tahunan 

bulan Ramadhan dan Idul Fitri. 

2. Analisis Kuantitatif 

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, perhitungan rasio keuangan 

dengan media laporan keuangan usaha dalam satu tahun, memberikan 

hasil yang cukup baik walaupun pada rasio profitabilitas dibawah rata-

rata industri. Salah satu penyebabnya adalah calon debitur memiliki 

spread margin yang rendah antara sales dan COGS guna 

menghasilkan harga jual yang bersaing. Kredit Modal Kerja (KMK) 

calon debitur tidak menimbulkan overfinance dengan self financing 

41% dan hasil perhitungan repayment capacity, calon debitur masih 

memiliki surplus dari laba operasional dikurangi dengan kewajiban 

perbankan sebesar Rp. 11.050.006 setiap bulannya. Jadi, usaha calon 

debitur masih dapat dinyatakan layak untuk diberikan kredit modal 

kerja. 

 

  Dalam rangka pengembangan usaha perdagangan kebutuhan bahan 

pokok, Bapak Supardi memerlukan tambahan modal kerja sebesar Rp. 

1.352.000.000. Dari analisis aspek kualitatif dan kuantitatif yang 

dilakukan, usaha Bapak Supardi layak diberikan tambahan modal kerja 
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sebesar Rp. 750.000.000 dari PT. Bank Harda Internasional cabang Tanah 

Abang. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan penelitian ini penulis ingin memberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

Saran kepada pihak bank :  

1. Dalam menganalisis data dan informasi nasabah khususnya pada akun 

persediaan, account officer sebaiknya melakukan stock opname 

dengan baik untuk dapat mengetahui persediaan secara lebih akurat. 

2. Saat menganalisis aspek financial, sebaiknya account officer dapat 

memperhitungkan beban depresiasi serta proyeksi laporan keuangan 

setelah bank memberikan kredit modal kerja. 

Saran kepada penelitian selanjutnya : 

1. Menggunakan data laporan keuangan lebih dari 1 tahun sehingga 

dapat melakukan analisis vertikal, horizontal dan rasio keuangan 

secara lebih mendalam. 

2. Melakukan analisis risiko seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko 

operasional, risiko kredit, risiko suku bunga, dan lain-lain. 
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Lampiran 1 

PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2013 

tanpa Pembiayaan Bank Harda Internasional 

 

 

 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 

Saldo Awal Kas 131.802 144.970 161.156 152.299 172.200 193.261 (293.652) (304.407) (327.949) (152.140) (85.159) 20.699 

             

Penerimaan Tunai 20.330 21.042 21.778 22.475 23.262 27.914 31.264 35.953 28.762 27.324 23.197 24.500 

Penjualan Tertagih  948.085 1.013.603 1.049.079 1.084.196 1.120.542 1.253.797 1.449.845 1.646.804 1.585.528 1.374.124 1.237.772 1.168.577 

Aliran Masuk Operasional 1.100.217 1.179.615 1.232.013 1.258.970 1.316.004 1.474.971 1.187.456 1.378.350 1.286.341 1.249.308 1.175.810 1.213.775 

             

Pembayaran Utang Dagang Tunai 19.314 19.989 20.689 21.351 22.098 26.518 29.700 34.155 27.324 25.958 22.037 23.275 

Pembayaran Utang Dagang 905.908 968.443 1.002.339 1.035.393 1.070.618 1.487.078 1.434.525 1.644.506 1.383.520 1.280.871 1.105.437 1.132.388 

Beban Upah Karyawan 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

Beban Bensin, Listrik, Telepon  2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500   2.500 2.500 2.500 2.500   2.500 

Beban Administrasi 1.438  1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 

Biaya Bunga Mandiri 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 - - - - - - 

Biaya Bunga CIMB 3.891 3.832 3.772 3.712 3.650 3.588 3.524 3.460 3.395 3.329 3.261 3.192 

Pembayaran Pajak - - 26.660 - - - - - - - - - 

Aliran Keluar Operasional 951.438 1.014.591 1.075.786 1.082.782 1.118.692 1.539.510 1.487.687 1.702.059 1.434.176 1.330.095 1.150.673 1.178.792 

             

Surplus (Defisit) 148.779 165.024  156.226  176.188  197.310  (64.540) (300.231) (323.709) (147.835) (80.7867) 25.137  34.982  

             

Saldo untuk Cicilan 148.779 165.024  156.226  176.188  197.310  (64.540) (300.231) (323.709) (147.835) (80.7867) 25.137  34.982  

             

Pembayaran Pokok Pinjaman             

Pinjaman Jangka Pendek - - - - - 225.000 - - - - - - 

Pinjaman Jangka Panjang 3.809  3.868  3.928  3.988  4.050  4.112   4.176  4.240  4.305   4.372  4.439   4.507  

Total Pembayaran 3.809  3.868  3.928  3.988  4.050  229.112   4.176  4.240  4.305   4.372  4.439   4.507  

             

Saldo Akhir 144.970   161.156   152.299   172.199   193.2601  (293.652) (304.407) (327.949)  (152.140)  (85.159)  20.698   30.475  

             

Outstanding Pinjaman Jk. Pendek   220.450   220.450   220.450   220.450   220.450 - -  -   -   -   -   -  

Outstanding Pinjaman Jk. Panjang   248.551  244.683   240.755   236.767   232.718   228.605   224.429   220.190   215.885   211.513   207.074  202.567 
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Lampiran 2 

PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2013 

dengan Pembiayaan Bank Harda Internasional 

 

 

 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 

Saldo Awal Kas 131.802 144.970 161.156 152.299 172.200 193.261 (68.652) (81.657) (107.449) 66.100 130.841 234.448 

             

Penerimaan Tunai 20.330 21.042 21.778 22.475 23.262 27.914 31.264 35.953 28.762 27.324 23.197 24.500 

Penjualan Tertagih  948.085 1.013.603 1.049.079 1.084.196 1.120.542 1.253.797 1.449.845 1.646.804 1.585.528 1.374.124 1.237.772 1.168.577 

Pembiayaan BHI - - - - - 225.000 - - - - - - 

Aliran Masuk Operasional 1.100.217 1.179.615 1.232.013 1.258.970 1.316.004 1.699.970 1.412.455 1.601.100 1.506.841 1.467.558 1.391.810 1.427.525 

             

Pembayaran Utang Dagang Tunai  19.314   19.989   20.689   21.351  22.098   26.518   29.700   34.155   27.324   25.958   22.037   23.275  

Pembayaran Utang Dagang 905.908 968.443 1.002.339 1.035.393 1.070.618 1.487.078 1.434.525 1.644.506 1.383.520 1.280.871 1.105.437 1.132.388 

Beban Upah Karyawan  16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

Beban Bensin, Listrik, Telepon  2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500   2.500 2.500 2.500 2.500   2.500 

Beban Administrasi 1.438  1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 1.438 

Biaya Bunga Mandiri 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 - - - - - - 

Biaya Bunga BHI - - - - - - 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 

Biaya Bunga CIMB   3.891   3.832   3.772   3.712   3.650   3.588   3.524   3.460   3.395   3.329   3.261   3.192  

Pembayaran Pajak - - 26.660 - - - - - - - - - 

Aliran Keluar Operasional 951.438 1.014.591 1.075.786 1.082.782 1.118.692 1.539.510 1.489.937 1.704.309 1.436.426 1.332.345   1.152.923   1.181.043  

             

Surplus (Defisit) 148.779 165.024  156.226  176.188  197.310  160.460  (77.481) (103.209)  70.415  135.213   238.887  246.482  

             

Pembayaran Pokok Pinjaman             

Pinjaman Jangka Pendek - - - - - 225.000 - - - - - - 

Pinjaman Jangka Panjang 3.809  3.868  3.928  3.988  4.050  4.112   4.176  4.240  4.305   4.372  4.439   4.507  

Total Pembayaran 3.809  3.868  3.928  3.988  4.050  229.112   4.176  4.240  4.305   4.372  4.439   4.507  

             

Saldo Akhir 144.970   161.156   152.299   172.199   193.2601  (68.652) (81.657) (107.449) 66.100 130.841 234.448  241.975  

             

Outstanding Pinjaman Jk. Pendek   220.450   220.450   220.450   220.450   220.450 225.000   225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 
Outstanding Pinjaman Jk. Panjang   248.551  244.683   240.755   236.767   232.718   228.605   224.429   220.190   215.885   211.513   207.074  202.567 
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E-mail address :  steriakurniawan@hotmail.co.id 

 

 

 

 

2006 – 2009   SMA PSKD 7 Depok 
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2009 – 2010   Division of Operational in Himpunan Mahasiswa Program Study  

     (HMPS) Akuntansi STIE Indonesia Banking School 
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