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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 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 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. Modal usaha menjadi salah satu 

hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan usaha. Manajemen perusahaan harus 

berusaha mencari sumber dana baru untuk memenuhi keterbatasan dana perusahaan 

Salah satu sumber dana yang sering digunakan adalah menggunakan fasilitas kredit 

perbankan. 
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 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. Kredit perbankan 

diperkirakan akan terus tumbuh di tengah penurunan suku bunga BI rate. 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. 

 Dalam pemberian kredit kepada debitur, bank harus selalu menjalankan prinsip 

kehati-hatian dengan menganalisis kelayakan pemberian kredit berupa aspek kualitatif dan 

aspek kuantitatif. Hal ini merupakan saringan awal dalam usaha bank untuk mencegah 

terjadinya kredit bermasalah sehingga bank mempunyai keyakinan atas kesanggupan 

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

membayar (willingness to pay). 

 Analisis aspek kualitatif terbagi menjadi aspek manajemen, aspek hukum, aspek 

produksi/teknik, aspek pemasaran, aspek sosial ekonomi dan aspek jaminan. Selain 

melakukan penilaian terhadap aspek kualitatif, pihak bank juga harus melakukan analisis 

pada aspek kuantitatif. Salah satu teknik analisis kuantitatif yang sering digunakan dalam 

praktek bisnis adalah analisis rasio keuangan. Seorang analis kredit akan menguraikan 

hasil analisis kelayakan kredit ke dalam suatu proposal kredit yang 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 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 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. 

2. Penelitian ini dilakukan sebatas informasi maupun data kredit yang bisa diberikan oleh 

PT. Bank Harda Internasional Cabang Tanah Abang. 
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1.3 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? 

 
1.4 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. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kredit 

 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.  

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.  
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2.2 Prinsip Pemberian Kredit 

Rivai (2007) mengemukakan prinsip pemberian perkreditan mengenai willingness 

to pay dan ability to pay nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya 

sebagai berikut : 

1. Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur baik dalam 

kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. 

2. Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna 

memperoleh laba yang diharapkan. 

3. Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar 

modal sendiri dalam perusahaan, bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit 

4. Collateral adalah barang jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik sebagai anggunan terhadap kredit yang diterimanya. 

5. Condition of economy adalah situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya dan 

keamanan yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari. 

6. Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk 

dilaksanakan pada tempat tertentu. 

 
2.3 Prosedur 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. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas 

yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. 

3. Wawancara awal, tahap ini merupakan penyidikan kepada calon debitur dengan 

langsung berhadapan dengan calon kreditur. 

4. Peninjauan lapangan (on the spot), meliputi kegiatan pemeriksaan kelapangan 

dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. 

5. Wawancara kedua, jika mungkin ada 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. 
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7. Penandatangan akad kredit/perjanjian, calon nasabah menandatangani akad kredit, 

mengikat jaminan yang dilaksanakan antara bank dengan debitur di hadapan notaris. 

8. Realisasi kredit, pada tahap ini calon debitur membuka rekening giro atau tabungan di 

bank bersangkutan. 

9. Penyaluran/penarikan dana, merupakan pencairan dana dari rekening sebagai 

realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. 

 
2.4 Analisis Kelayakan Kredit 

2.4.1 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. Menurut Jusuf (2008), analisis aspek kualitatif 

terdiri dari : 

1. Aspek Manajemen 

Dalam menilai aspek manajemen, bank harus memperhatikan latar belakang 

pengurus dan pemilik perusahaan serta jumlah dan kualitas tenaga kerja. 

2. Aspek Legal 

Analis melakukan penilaian terhadap legalitas badan usaha, legalitas usaha, legalitas 

permohonan kredit dan legalitas barang jaminan. 

3. Aspek Produksi/Teknis 

Secara umum penilaian aspek teknis mencangkup hal-hal seperti lokasi usaha, 

fasilitas tempat usaha, mesin yang digunakan, bahan baku dan proses produksi. 

4. Aspek Pemasaran 

Penilaian mencangkup bagaimana produk atau jasa, penentuan volume, keadaan 

pemasaran saat ini, prospek pemasaran dan target pemasaran. 

5. Aspek Jaminan 

Pada umumnya suatu bank mempunyai patokan bahwa harga (nilai) suatu jaminan 

harus melebihi dari jumlah kredit yang akan disetujui. 

6. Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan 

 Apakah proyek perusahaan akan mendorong pertumbuhan perekonomian atau 

mungkin bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama masyarakat setempat. 
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2.4.2 Analisis Aspek Kuantitatif 

2.4.2.1 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. Beberapa jenis analisis rasio keuangan adalah : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio likuiditas terbagi atas : 

a. Rasio Lancar (Current Ratio), Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. 

Current Ratio   = 
Current Assets 

x 100%  

 

 

Current Liabilities 
 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio), rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi pembayaran hutang jangka pendeknya tanpa harus 

memperhitungkan nilai persediaan persediaannya. 

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 aktiva perusahaan. Rasio solvabiltas terdiri dari :  

a. Debt to Equity Ratio, rasio ini menunjukan kemampuan modal perusahaan untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. 

Debt to Equity Ratio   = 
Total Debt 

x 100%  
 

 

Total Equity 

 

b. Debt to Total Asset Ratio, rasio ini mencerminkan berapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh utang. 

 
 
 
 

c. Long Term Debt to Equity Ratio, tujuan rasio ini untuk mengukur berapa bagian 

modal ekuitas yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

Debt to Asset Ratio   = 
Total Debt 

x 100%  
 

 

Total Assets 
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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. Menurut Rivai (2007), rasio 

aktivitas terdiri atas : 

a. Rasio Perputaran Piutang (Account Receivable Turn Over), rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. 

Account Receivable 
Turn Over  

= 
Piutang Dagang 

x 360  

 

 

  

  

Rata-rata Penjualan  
 

 
b. Rasio Perputan Persediaan (Inventory Turn Over), rasio yang menunjukkan 

berapa hari persediaan barang dijual dan diganti selama satu periode. 

Perputaran 
Persediaan (hari)    

= 
Persediaan 

x 360  

 

 
  

  

Harga Pokok Penjualan  
 

 

c. Rasio Perputaran Utang (Payable Turn Over), rasio ini berfungsi untuk mengukur 

efektivitas pengelolaan kewajiban yang timbul karena pembelian barang dalam 

suatu periode. 

Payable Turn Over 
Ratio 

= 
Hutang Dagang 

x 360  

 

 
  

  

Harga Pokok Penjualan  
 

  

4. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan selama satu periode tertentu. Menurut Kasmir (2012), rasio profitabilitas 

yang umum digunakan antara lain : 

a. Margin laba Bersih (Net Profit Margin), merupakan salah satu rasio yang 

digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. 

Net Profit Margin   = 
Earning After Tax 

 

 

  

  

Sales 
 

 

b. Return on Investment, rasio ini menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan.  
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Return on Investment   = 
Earning After Tax 

 

 

  

  

Total Assets 
 

c. Return on Equity, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dari modal sendiri. 

Return on Equity    = 
Earning After Tax 

 

 

  

  

Total Equity 
 

 
 
2.4.2.2 Analisis Kebutuhan Modal Kerja 

 Kebutuhan modal kerja merupakan kebutuhan dana untuk membiayai suatu usaha 

yang akan habis dalam satu siklus (perputaran) usaha. Lamanya satu siklus usaha disebut 

dengan perputaran modal kerja atau turn over working capital (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 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai analisis kelayakan kredit dalam keputusan pemberian kredit 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah : 

KMK   = 
TOP 

x Harga Pokok Penjualan 
30 

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 
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2.6 Rerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Nama dan 

Tahun Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

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 

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 

Disetuju

i 

Ditolak 

Rekomendasi Pemberian Kredit 
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3 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 dan bersifat studi kasus. 

 
3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu : 

1. Data Primer, diperoleh secara langsung dari bagian account officer dan calon 

debitur PT Bank Harda Internasional Cabang Tanah Abang. 

2. Data Sekunder, berupa data laporan keuangan debitur dan data dokumentasi 

yang terkait dengan penelitian. 

 
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data akan dilakukan penulis terdiri dari beberapa cara, yaitu :  

1. Riset Lapangan, teknik pengumpulan data ini dengan wawancara account 

officer dan calon debitur, observasi secara langsung atas kegiatan yang 

dilakukan oleh account officer dan studi dokumentasi dengan mengumpulkan 

data dan dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan. 

2. Penelitian Kepustakaan 

 
3.3 Metode Analisis Data 

 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. 

 Penulis mengelompokan informasi yang diperoleh berdasarkan aspek-aspek 

penilaian kredit, yaitu aspek kualitatif (manajemen, legal, pemasaran, teknik/produksi, 

jaminan dan sosial lingkungan) dan aspek kuantitatif. Penulis akan melakukan analisis 

terhadap informasi yang diperoleh dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi atas 

keputusan pemberian kredit yang sebaiknya dilakukan.  
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4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Permohonan dan Tujuan Fasilitas Kredit 

 Calon debitur mengajukkan permohonan fasilitas kredit baru Pinjaman Rekening 

Koran (PRK) kepada PT Bank Harda Internasional Cabang Tanah Abang sebesar Rp. 

800.000.000. Tujuan calon debitur mengajukkan 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. 

 
Tabel 4.1 

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 
 

4.2 Analisis Aspek Kualitatif 

4.2.1 Aspek Manajemen 

 Calon debitur telah menjalankan usaha kebutuhan bahan pokok sejak tahun 1998, 

yang sebelumnya dikelola oleh orang tua Bapak Supardi sejak tahun 1973. Calon debitur 

masih menerapkan manajemen tradisional, yakni sebagai pimpinan dipegang oleh satu 

orang yang menjadi pemilik usaha. Saat ini, Bapak Supardi memiliki 8 orang tenaga kerja 

tetap, yang terbagi atas 3 orang sebagai pramuniaga, 2 orang di bagian gudang dan 3 

orang berperan sebagai salesman. Para karyawan Bapak Supardi memiliki loyalitas yang 

tinggi, hal ini dapat dibuktikan bahwa 80% karyawan calon debitur telah bekerja selama ± 

5 tahun. 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. 
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4.2.2 Aspek Legal 

 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.  

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan dengan Nomor 10.27.5.52.02414, 

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. 

 
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). Bukti kepemilikan jaminan kedua 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). 

 

4.2.3 Aspek Pemasaran 

Dalam menjalankan bisnis di bidang kebutuhan bahan pokok, pasar yang dituju 

adalah pasar lokal yang berada di sekitar lokasi usaha. Bapak Supardi merupakan 

distributor sembako sehingga memprioritaskan target pemasaran pada retailer, warung 

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

Supardi melakukan promosi dengan metode klasik yaitu word of mouth kepada tetangga 

dekat lokasi usaha maupun pelanggan lama yang telah menjalin hubungan usaha dengan 

Bapak Supardi. 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 
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pokok. Hal ini dilakukan calon debitur karena diasumsikan penjualan akan mengalami 

peningkatan 35% dengan adanya pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Harda 

Internasional. 

 
4.2.4 Aspek Teknis/Produksi 

 Untuk menjalankan usahanya, calon debitur telah memiliki tempat usaha yang 

berlokasi strategis dan mudah dijangkau, mempunyai gudang dan sedang membangun 

gudang di lantai 2, memiliki lahan parkir untuk kendaraan bermotor dan didukung oleh 

sarana transportasi berupa 3 sepeda motor dan 2 mobil pick up dalam kondisi layak 

digunakan. Perdagangan kebutuhan bahan pokok tidak memiliki alur produksi sebab 

produk yang diperdagangkan merupakan barang jadi yang diperoleh dari supplier. Bapak 

Supardi telah memiliki ± 30 supplier untuk berbagai jenis produk yang dibutuhkan. 

Biasanya, calon debitur melakukan pemesanan kepada supplier setiap minggu setelah 

mendapat informasi persediaan akhir di gudang. Bapak Supardi melakukan pembayaran 

kepada supplier secara tunai dan kredit. Supplier memberikan keringanan kepada calon 

debitur untuk melakukan pembayaran dalam waktu 7-10 hari. 

 
4.2.5 Aspek Jaminan 

 Untuk menjamin kreditnya, Bapak Supardi mengangunkan dua jenis fixed asset 

kepada PT. Bank Harda Internasional berupa tanah dan bangunan yang digunakan 

sebagai rumah tinggal dan tempat usaha calon debitur. Total nilai pasar objek agunan 

Bapak Supardi yaitu Rp. 912.000.000. PT. Bank Harda Internasional menetapkan standar 

coverage ratio sebesar 120%. Jadi, agunan yang diberikan calon debitur belum memenuhi 

standar yang ditetapkan oleh bank. 

Tabel 4.2 

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   
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4.2.6 Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan 

 Usaha Bapak Supardi yaitu perdagangan di bidang kebutuhan bahan pokok tidak 

termasuk dalah Daftar Negatif Industri. Perdagangan di bidang kebutuhan bahan pokok 

tidak dipengaruhi oleh fluktuasi kurs mata uang asing namun 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 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. 

 

4.3 Analisis Aspek Kuantitatif 

 Analisis laporan keuangan calon debitur meliputi neraca dan laporan laba rugi 

pada tahun 2012, sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

SUPARDI 

NERACA 

Per Tanggal 31 Desember 2012 

 Keterangan  2012 Keterangan  2012 

AKTIVA  
 

PASIVA   

Aktiva Lancar    Hutang Lancar   

Kas dan Bank Rp. 131.802.445 Hutang Usaha Rp. 275.000.000 

Piutang dagang Rp. 450.000.000 Hutang Bank Rp. 220.499.995 

Persediaan Rp. 1.200.000.000        Total Hutang Lancar Rp. 495.499.995 

       Total Aktiva lancar  1.781.802.445    

   
 

Hutang Jangka Panjang Rp. 252.766.906 

 
 

 
       Total Hutang Rp. 748.266.901 

 
 

 
   

Aktiva Tetap  
 

Modal Rp.  

Tanah dan Bangunan Rp. 1.500.000.000 Modal dan Laba ditahan Rp. 2.227.594.477 

Accumulated Depreciation Rp. 150.000.000 Laba Tahun Berjalan Rp. 239.941.067 

Kendaraan Rp. 120.000.000        Total Modal Rp. 2.467.535.544 

Accumulated Depreciation Rp. 36.000.000    

       Total Aktiva Tetap Rp. 1.434.000.000    

 
 

 
   

TOTAL AKTIVA Rp. 3.215.802.445 TOTAL PASIVA Rp. 3.215.802.445 
      

Sumber : Olahan Penulis 
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4.3.1 Analisis Rasio Keuangan 

 Berdasarkan data laporan keuangan 2012 maka akan dilakukan analisis rasio 

keuangan sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

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 

     

Tabel 4.4 
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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Rasio Keuangan Satuan Standar 
Analisis 

Rasio 2012 
Penilaian 

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     

 

 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 kas dan piutang.  

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

bahwa 23,27% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang. Calon debitur memiliki 

Debt to Equity Ratio (DTE) sebesar 30,32% 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 standariyang telah ditetapkan oleh bank. Long Term Debt to Equity Ratio pada 

tahun 2012 sebesar 7,7%, hal ini mencerminkan bahwa, calon debitur lebih banyak 

menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan utang untuk menjalankan usahanya. 

 Hasil perhitungan perputaran piutang dagang debitur menunjukkan bahwa piutang 

dagang akan tertagih kembali (menjadi kas/tunai) dalam waktu lebih kurang 14 hari. 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. Perputaraan utang dagang debitur mencerminkan bahwa 

debitur akan membayar utang dagangnya setiap 9 hari. 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 suppliernya. 
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 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. 

 

4.3.2 Analisis Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

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 

 

1. Perhitungan Perputaran Modal Kerja (Turnover Period) : 

Account Receivable 
Turnover 

= 
Rp. 450.000.000 

 x 360   = 14,21 hari  

 

Rp. 11.400.000.000 

Inventory Turnover = 
Rp. 1.200.000.000 

 x 360   = 39,89 hari 
 

 

Rp. 10.830.000.000 

Account Payable 
Turnover 

= 
Rp. 275.000.000 

 x 360   = (9,14 hari) 
 

 

Rp. 10.830.000.000 

Turnover Period (TOP)             = 44,96 hari 

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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 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%. 

4.3.3 Analisis Kemampuan Membayar (Repayment Capacity) 

Tabel 4.7 

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. 

4.4 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 dibawah 

plafond yang diajukan oleh calon debitur sebab coverage ratio calon debitur tidak 
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memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank. Bank dapat memberikan kredit kepada 

Bapak Supardi sebesar Rp. 750.000.000. Berdasarkan hasil analisis perhitungan kredit 

modal kerja, permohonan fasilitas kredit calon debitur sebesar Rp. 800.000.000 tidak 

menimbukan kelebihan pembiayaan (overfinance) namun jika dilihat dari sisi aspek 

jaminan, coverage ratio yang dimiliki calon debitur hanya sebesar 114% sedangkan PT. 

Bank Harda Internasional telah menetapkan covearge ratio minimal 120%. Jadi PT. Bank 

Harda Internasional hanya dapat memberikan kredit sebesar Rp. 750.000.000 sehingga 

coverage ratio menjadi 122 %. 

 

5 KESIMPULAN dan SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka 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. 

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

telah memiliki izin-izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. 

c. Aspek Pemasaran : strategi pemasaran calon debitur adalah meningkatkan 

jumlah persediaan kebutuhan bahan pokok karena diasumsikan penjualan akan 

mengalami peningkatan sebesar 35%. 

d. Aspek Teknis/Produksi : Calon debitur tidak memiliki alur produksi sebab 

persediaan kebutuhan bahan pokok sepenuhnya diperoleh dari supplier. Calon 

debitur telah memiliki lokasi usaha yang strategis serta kendaraan operasional. 

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. 

f. Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan : Usaha calon debitur tidak termasuk 

dalam Daftar Negatif Industri (DNI). Harga kebutuhan bahan pokok tidak 
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ditentukan oleh fluktuasi mata uang asing namun dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi yang sedang terjadi di dalam negeri. 

 

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. 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, yang dapat 

digunakan untuk kegiatan investasi maupun keperluan sehari-hari. 

  

 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 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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