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ABSTRACT 

 

Banking is a unique business. They run their business by using people’s money. They 

raise funds from people through saving accounts, time deposits and other funding sources. They 

make direct loans to various entities and also invest in securities. Banks seek to earn a positive 

spread (spread income) between the assets in which it invests (loans and securities) and the cost 

of its funds ( saving account, time deposits and other sources). In generating spread income, 

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

security will default on its obligation to the bank, so the bank could not refund the money they 

raised. Therefore, in granting loans to various entities, banks have to act prudently. Credit risk 

can be minimized by analyzing the feasibility of a loan proposal. This research aims to know 

whether PT. BRI  should grant the loan proposed by PT. XYZ and what kind of facility is 

matching their needs. 

The research used two analytical ways, there were a Credit Risk Scooring System and a 

Memorandum Analisis Kredit (MAK ) / Credit Analysys Memorandum. Based on the first way 

The Analysis of Credit Risk Rating was carried out by PT. BRI, PT, XYZ had a white color 

classification and 1b credit rating that mean the credit risk was risk of average. And based on the 

second way Memorandum Analisis Kredit (MAK), PT. XYZ was eligible to receive the working 

capital loan with total credit required by Rp 1,207,719,000,- credit application could be 

approved Rp 1,200,000,000,- for a period of one year. 

 

Keywords: Credit Analysis, Credit Rating, PT. BRI 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Keadaan Indonesia saat ini sedang penuh dengan persaingan yang ketat dan 

kondisi yang tidak menentu. Hal tersebut menyebabkan persaingan perbankan pada 

tahun-tahun mendatang akan semakin ketat, baik dalam pasar perbankan itu sendiri 

maupun dalam pasar keuangan yang semakin banyak jumlahnya. Bank yang merupakan 

lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi menjaga 

lalu lintas pembayaran. Bank memiliki kegiatan pokok menerima simpanan dari 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito lalu 

menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit.  

 Bank kini bersaing untuk meningkatkan sumber dana atau Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dari masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan bank-bank 

besar termasuk bank asing yaitu semakin agresif mencari nasabah melalui kemudahan 

melakukan transaksi. Sedangkan bank-bank kecil dan menengah akan terus berupaya 

meningkatkan customer base melalui pemberian bunga yang bersaing. Kebijakan bank 

dalam pemberian kredit adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bahkan utama, 

sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan komponen pendapatan yang 

paling besar bagi bank.  

Meskipun kondisi perekonomian bank-bank umum belum dapat dikatakan stabil, 

namun kondisi tersebut tidak menyebabkan perkembangan penyaluran kredit bank-bank 
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umum menurun. Ini dapat dilihat dari penyaluran beberapa jenis kredit yang berfluktuasi 

dari tahun 2005-2009. Fluktuasi penyaluran kredit tersebut dapat dilihat dari grafik 

perkembangan suku bunga perbankan. Dalam Adhy Basar dan Ihsan Ismady (2009) 

perkembangan suku bunga tersebut digambarkan seperti pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Grafik Perkembangan Suku Bunga Perbankan 

 
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), BI Tahun 2009 

 

 Dilihat dari penurunan suku bunga perbankan di atas, maka terlihat penyaluran 

kredit mengalami perkembangan secara bertahap. Kredit merupakan sumber pendapatan 

utama bank, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri pentingnya suatu analisis di dalam 

sektor yang dibiayai agar kredit tersebut tidak menjadi penyebab kegagalan suatu bank. 

Di Indonesia, terdapat berbagai macam bank yang berupaya dalam peningkatan 

penyaluran kredit. Salah satu contoh bank yang menjadi penyalur kredit terbesar di 

Indonesia adalah PT. BRI. Kredit yang dikucurkan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

hingga September 2009 tercatat bertumbuh 26,92%, jauh melampaui pertumbuhan rata-

rata industri perbankan yang hanya sebesar 9,2%.Sedangkan dari sisi aset, saat ini BRI 

menjadi bank terbesar kedua dengan nilai aset sebesar Rp 274,39 triliun. Hingga 
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September 2009 outstanding kredit yang disalurkan BRI mencapai Rp 192,23 triliun atau 

tumbuh 26,92% dibandingkan posisi serupa tahun 2008 (Siregar, 2009). 

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dikeluarkan Bank 

Indonesia (BI), per akhir Oktober 2009 nilai kredit BRI sebesar Rp 196,002 triliun. 

Pencapaian kredit tersebut diraih karena kredit BRI mengalir ke sektor bisnis yang 

menguntungkan. Sekitar 82% portofolio kredit BRI diserap sektor usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) sebab sektor UMKM terus berkembang dan tidak terkena dampak 

krisis keuangan global (Sahnan, 2009).  

 Karena PT. BRI menjadi bank penyalur kredit terbesar di Tanah Air, maka risiko 

yang akan dihadapi oleh PT. BRI juga semakin besar. PT. BRI akan menghadapi 

tingginya risiko kredit macet apabila pemberian kredit tersebut tidak dilakukan secara 

hati-hati. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian 

(prudential banking) melalui analisis kredit yang akurat dan mendalam yang bertujuan 

agar kredit yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai 

perjanjian kredit serta untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat 

dan menguntungkan.  

  Terdapat berbagai macam jenis kredit yang ditawarkan oleh PT. BRI. Salah 

satunya adalah Kredit Modal Kerja. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang 

digunakan untuk menambah modal usaha. Kredit ini digunakan oleh pengusaha untuk 

menambah kemampuan membeli modal awal saat usahanya mulai berkembang. Selain itu 

Kredit Modal Kerja juga digunakan untuk membiayai aktiva lancar seperti persediaan 

dan piutang dagang. 
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 PT. BRI sebagai bank pemerintah yang telah “Melayani Dengan Sepenuh Hati” 

selama lebih dari 100 tahun, menyadari benar pentingnya analisis kredit. Segala macam 

jenis kredit yang akan diberikan kepada debitur terlebih dahulu akan dianalisis secara 

mendalam. Bila dibandingkan dengan proses analisis kredit yang dilakukan oleh bank 

lain, dapat dikatakan  PT. BRI merupakan bank yang melakukan proses analisis kredit 

yang paling ketat. Bila di bank lain debitur tidak terlalu sulit dalam mengajukan kredit, 

maka di PT. BRI debitur akan sulit untuk mengajukan kredit, karena proses analisis 

kredit yang ketat. Analisis kredit yang dilakukan PT. BRI tidak hanya dilakukan melalui 

analisis 5 C tetapi juga melalui suatu pemeringkat kredit yang bernama Credit Risk 

Scooring System (CRS).  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti 

tentang Kredit Modal Kerja pada PT. BRI. Penelitian akan dilakukan di PT. BRI Kantor 

Cabang Otista. PT. BRI Kantor Cabang Otista merupakan sebagian dari Kantor Cabang 

PT. BRI yang paling banyak menyalurkan Kredit Modal Kerja. Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian analisis kredit pada jenis Kredit Modal Kerja yang terdapat di PT. 

BRI. 

Berdasar pada latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul: ANALISIS 

PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA (STUDI KASUS NASABAH PT. BRI 

PERSERO KANTOR CABANG OTISTA). 
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1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Tujuan utama kegiatan analisis kredit adalah untuk menilai seberapa besar 

kemampuan dan kesediaan nasabah mengembalikan pembiayaan mereka sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan bank. Mengingat sangat pentingnya fungsi analisis kredit 

dalam suatu bank, maka inti permasalahan atau pembahasan yang akan diteliti adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan proses analisis pemberian kredit yang menentukan 

penyaluran kredit oleh PT. BRI Kantor Cabang Otista. Pengamatan juga bertujuan untuk 

mengetahui penentuan layak atau tidaknya kredit, serta metode Credit Risk Scooring 

System (CRS) yang dilakukan dalam menentukan nasabah seperti apa yang layak untuk 

dibiayai.  

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Melihat luasnya cakupan pembahasan dalam penelitian ini, penulis melakukan 

beberapa pembatasan masalah, yaitu :  

1. Penelitian ini dilakukan untuk menilai kelayakan pengajuan kredit debitur melalui 

analisis kredit yang ada pada PT. BRI Kantor Cabang Otista untuk jenis Kredit 

Modal Kerja. 

2. Penilaian kelayakan dilakukan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif 

berdasarkan standar prosedur yang berlaku di PT. BRI. 

3. Penelitian ini dilakukan pada salah satu nasabah PT. BRI yaitu PT. XYZ.  

4. Permohonan kredit tersebut berdasarkan kredit tahun 2010 yang belum 

direalisasikan pencairan kreditnya dan sedang di analisis oleh Account Officer. 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah proses analisis Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT. BRI kepada 

PT. XYZ sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan BRI?  

2. Bagaimana hasil penilaian Credit Rating dan analisis 5C PT. XYZ? 

3. Apakah PT. XYZ layak menerima Kredit Modal Kerja PT. BRI berdasarkan hasil 

analisis  kredit Credit Rating dan analisis 5C? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah proses analisis Kredit Modal Kerja yang dilakukan 

oleh PT. BRI kepada PT. XYZ sudah mengikuti peraturan yang ditetapkan BRI. 

2. Untuk mengetahui hasil penilaian Credit Rating dan analisis 5C PT. XYZ. 

3. Untuk mengetahui apakah PT. XYZ layak menerima Kredit Modal Kerja PT. BRI 

berdasarkan hasil analisis  kredit Credit Rating dan analisis 5C. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian Analisis Pemberian Kredit Modal 

Kerja (Studi Kasus Nasabah PT. BRI Kantor Cabang Otista) adalah : 
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1. Bagi penulis 

 Dengan adanya penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk 

mempelajari dan melihat bagaimana penerapan analisis kredit yang dilakukan 

oleh PT. BRI dalam penyaluran kredit. Selain itu penulis memperoleh kesempatan 

untuk melihat secara langsung praktek analisis kredit tersebut bagi suatu 

perusahaan. Sehingga  ilmu yang diperoleh penulis akan semakin luas dan 

wawasan yang berhubungan dengan perbankan terutama tentang kredit dan 

analisis kredit pada PT. BRI. 

2. Bagi Bank BRI 

 Penulis mengharapkan penelitian yang penulis lakukan ini dapat menjadi 

sumbangan pemikiran atau ide bagi peneliti lain atau informasi bagi pihak yang 

ingin mengadakan penelitian lebih lanjut lagi di PT. BRI. 

3. Bagi Imu Pengetahuan  

 Penulis berharap karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu bahan literatur bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perbankan terutama dalam hal 

penyaluran kredit serta sebagai referensi dalam memperbanyak wawasan 

perkuliahan. Selain itu penulis harap karya ilmiah ini dapat menjadi bahan 

pembelajaran mengenai praktek penerapan ilmu analisis kredit dalam kehidupan 

nyata atau perbankan. 

4. Bagi Umum 

 Sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan untuk menambah 

wawasan pembaca mengenai kredit, selain itu dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman 
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untuk menyajikan prosedur yang lengkap dalam aplikasi permohonan kredit 

kepada PT. BRI. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Laporan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis 

dalam penelitian ini, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan tentang jenis penelitian, obyek penelitian, metode 

pengumpulan data, tehnik perolehan data, jenis dan sumber data serta tehnik 

pengolahan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan 

penelitian serta pembahasan dari analisis. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan kepada pihak terkait dengan 

keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama melakukan 

penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Bank 

2.1.1.1 Pengertian Bank 

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam Siamat 

(2005) adalah : 

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak.  

2. Bank umum adalah bank yang melaksananakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

2.1.1.2 Fungsi Pokok Bank 

Fungsi pokok bank menurut Siamat (2005) adalah sebagai berikut : 
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1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan 

ekonomi; 

2. Menciptakan uang; 

3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat; 

4. Menawarkan jasa-jasa lain. 

 

2.1.2 Kredit 

2.1.2.1 Asal Kata Kredit 

Bahasa kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin credere yang berarti 

kepercayaan, atau credo yang berarti saya percaya. Jadi seandainya sesorang memperoleh 

kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (trust). Dengan perkataan lain maka kredit 

mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang 

diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada 

masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah 

diperjanjikan terlebih dahulu (Firdaus dan Ariyanti, 2004). 

 

2.1.2.2 Pengertian Kredit 

Di bawah ini disajikan beberapa pengertian/definisi/batasan tentang kredit dari 

beberapa ahli (Firdaus dan Ariyanti, 2004), adalah sebagai berikut : 

1. “Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can 

buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at 

a future time” (Mac Leod). 
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2. “The transfer of something valuable to another, whether money, goods or service 

in the confidence that will be both willing and be able, at a future day, to pay its 

equivalent” (Tucker). 

(Pertukaran/pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu 

berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan 

mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang). 

3. “In general sense credit is based on confidence in the debitors ability to make a 

money payment at some future time” (Rollin G. Thomas). 

(Dalam pengertian umum kredit  didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si 

peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang). 

4. “Kredit: sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik 

kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan 

berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan 

dan kejujuran si peminjam” (Ensiklopedia Umum). 

5. Menurut Undang-Undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11): 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 untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

 

2.1.2.3 Fungsi Kredit 

Adapun fungsi transaksi kredit dalam kehidupan perekonomian menurut Firdaus 

dan Afrianti (2004) adalah sebagai berikut: 
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1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa; 

2. Kredit mengaktifkan alat pembayaran yang idle; 

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru; 

4. Kredit sebagai alat pengendalian harga; 

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat atau potensi-potensi 

ekonomi yang ada.  

 

2.1.2.4 Jenis-jenis Kredit  

Menurut Kasmir (2003), kredit yang diberikan Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat 

dilihat dari berbagai segi, antara lain:  

1. Berdasarkan Kegunaan 

a. Kredit Investasi 

Kredit Investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan 

untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau 

untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk 

membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk 

suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar 

pula.  

b. Kredit Modal Kerja 

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan 

meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal 
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kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau 

biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. 

2. Berdasarkan Tujuan Kredit 

a. Kredit Produktif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau 

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai 

contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan 

barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit 

pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan 

menghasilkan barang industri. 

b. Kredit Konsumtif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit 

ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang 

untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai 

contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan dan 

kredit konsumtif lainnya. 

c. Kredit Perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan 

yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 

tersebut. Kredit ini biasa diberikan kepada suplier atau agen-agen 

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit 

ini misalnya kredit ekspor dan impor.   
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3. Berdasarkan Jangka Waktu 

a. Kredit Jangka Pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau 

paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 

Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk 

pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.  

b. Kredit Jangka Menengah 

Kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu sampai dengan tiga 

tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai 

contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. 

c. Kredit Jangka Panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka 

panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya 

kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa 

sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. 

Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi 

hanya jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka waktu maksimal satu 

tahun dianggap jangka pendek dan di atas satu tahun diangap jangka panjang. 

4. Berdasarkan Jaminan 

a. Kredit dengan Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit 
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yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit 

tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur. 

b. Kredit Tanpa Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta 

loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau 

pihak lain.  

5. Berdasarkan Sektor Usaha 

a. Kredit Pertanian  

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor 

usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. 

b. Kredit Peternakan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan 

jangka panjang ternak kambing atau sapi. 

c. Kredit Pertambangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang 

yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau 

timah.  

d. Kredit Pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. 
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e. Kredit Profesi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, 

dokter atau pengacara. 

f. Kredit Perumahan 

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan 

biasanya berjangka waktu panjang.  

 

2.1.2.5 Kredit Berdasarkan Penggunaanya   

Menurut Firdaus dan Afrianti (2004), berdasarkan penggunaannya kredit 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Kredit konsumtif 

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau 

jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. 

Sebagai contoh misalnya, kredit untuk membeli makanan dan pakaian, perbaikan 

rumah, bahkan untuk membeli kendaraan apabila untuk digunakan sendiri 

termasuk ke dalam kategori kredit konsumtif. Kredit jenis ini banyak diberikan 

oleh perbankan  kepada para pegawai dan pensiunan yang berpenghasilan tetap.  

Walaupun pada awalnya kredit tersebut bersifat konsumtif, namun melalui 

multiplier effect dengan keterkaitan ke depan (forward linkage) maka secara tidak 

langsung kredit tersebut akan bersifat produktif yaitu meningkatkan produksi 

barang dan atau jasa yang dibeli debitur. 

2. Kredit Produktif 
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Yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat 

menimbulkan atau meningkatkan utility (faedah/kegunaan), baik kegunaan bentuk 

(utility of form), kegunaan tempat (utility of place), kegunaan waktu (utility of 

time), dan kegunaan kepemilikan (utility of owner/possession utility). 

Kredit produktif ini terdiri dari : 

a. Kredit Investasi 

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang 

modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan pabrik, tanah, 

kendaraan dan sebagainya. 

b. Kredit Modal Kerja 

Yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang 

biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus 

usaha. Misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah pegawai, 

sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan sebagainya.  

c. Kredit Likuiditas 

Yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung 

tidak pula bertujuan produktif, melainkan mempunyai tujuan untuk membantu 

perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka 

pemeliharaan kebutuhan minimalnya. Bila dihubungkan dengan teori Keynes 

tentang kecenderungan untuk memelihara uang tunai  (liquidity preference) 

tujuan kredit likuiditas ini untuk  membiayai motif berjaga-jaga 

(precautionary motive). 
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Sebagai contoh dari kredit ini adalah Bank Indonesaia  sebagai Bank Sentral 

memberikan bantuan likuiditas bagi bank yang pada suatu waktu mempunyai 

presentase likuiditas wajib (cash reserve requirement) di bawah ketentuan 

yang berlaku. 

 

2.1.2.6 Kredit Modal Kerja 

 Menurut Kasmir (2003) kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan 

baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses 

produksi perusahaan. 

 Menurut Mujahid (2007) Kredit Modal Kerja (working capital loan) yaitu kredit 

yang diberikan untuk membiayai kegiatan usahanya atau perputaran modal misalnnya 

pemberian barang dagangan dan lainnya. Sifat penggunaan dana dapat revolving dan non 

revolving. Umumnya jangka waktu kredit kurang atau sama dengan satu tahun.  

 Pada kredit revolving pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali 

maka sifat pemakaian dana jenis kredit ini adalah naik-turun sesuai dengan kebutuhan 

debitur. Ciri dari kredit revolving adalah : 

1. Debitur diberi suatu plafond/limit kredit tertentu dan plafond tersebut merupakan 

jumlah dana maksimum yang dapat ditarik. 

2. Kebutuhan dana tegantung dari arus kas (cash flow). 

3. Umumnyan termasuk kredit jangka pendek (minimun 1 tahun) dan dapat 

diperpanjang. 

4. Penarikan dapat juga bertahap atau sekaligus demikian juga pelunasannya. 
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Untuk kredit Non Revolving kredit tidak dapat ditarik secara berulang-ulang. Ciri-

ciri kredit non revolving adalah : 

1. Penarikan dana dapat dilakukan secara langsung dan sekaligus.atau secara 

bertahap sesuai perjanjian (umumnya penarikan dilakukan secara sekaligus). 

2. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai 

perjanjian. 

3. Debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi dengan demikian 

outstanding pinjaman akan terus menurun. 

 

2.1.2.7 Analisis Kredit 

Menurut Hale, 1989 dalam Wijaya (2007:14) analisis kredit adalah proses yang 

dibutuhkan untuk membuat keputusan pemberian kredit. Analisis kredit tersebut 

dilakukan oleh analis kredit untuk menilai apakah suatu permohonan kredit layak 

disetujui atau tidak dengan melakukan analisis terhadap berbagai aspek dari calon 

debitur.  

Tujuan utama analisis permohonan kredit adalah untuk memperoleh keyakinan 

apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada 

bank secara  tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai dengan 

kesepakatan dengan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian kredit 

nasabah, terlebih dahulu harus terpenuhinya prinsip 5 C. 
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2.1.2.8 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

1. Character (Watak/Kepribadian) 

 Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu 

pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai 

pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang 

bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha 

dan bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Calon 

peminjam tidak boleh berpredikat sebagai penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai 

narkoba atau penipu.  Jadi calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang 

baik. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon 

peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai 

peminjam, tidaklah semudah yang diduga terutama untuk peminjam/nasabah 

debitur yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu dalam upaya “penyidikan” 

tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi dari 

pihak-pihak yang dapat dipercaya. 

Sebagai contoh dalam hal menghadapi masalah baru, bank dapat meminta 

informasi dari bank-bank lain, dari kenalan-kenalan dan tetangga-tetangga calon 

peminjam bahkan dari ketua RT, RW, Kepala Desa atau Camatnya. Sedangkan 

untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditnya, dapat dilihat dari 

penampilan atau kinerja (performance) kreditnya pada masa yang lalu, apakah 

pengembaliannya cukup lancar atau pernah mengalami hambatan dan kemacetan. 

Andaikata semua informasi telah terkumpul, dapat diambil kesimpulan seperti apa 

wataknya, calon peminjam memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak, permohonan 
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kredit tersebut harus segera ditolak, lalu jika memenuhi syarat, harus pula 

memenuhi syarat berikutnya. 

2. Capacity (Kemampuan) 

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai di mana kemampuan 

menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya 

mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan 

atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Jika suatu 

perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang mampu dan kompeten, maka 

penghasilan perusahaan tersebut diharapkan akan meningkat sehingga 

pembayaran kreditpun akan terjamin. Sedangkan bila  sebaliknya yaitu calon 

peminjam tidak mampu menjalankan usaha dengan baik sehingga penghasilannya 

menurun, walaupun wataknya atau keinginan membayarnya cukup besar, tetap 

saja pembayaran kredit ini tetap tidak akan terlaksana karena ketiadaan dana. 

Oleh karena itu bank akan sangat berkepentingan atas kemampuan ini, karena 

kredit yang tertanam dalam perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam menjalankan usahanya.  

Untuk mengetahui sampai di mana capacity calon peminjam, bank dapat 

memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang 

sudah dikenalnya, dengan melihat-lihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsip 

dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya yang 

terdahulu. Informasi-informasi dari luar mungkin hanya sekedar tambahan saja 

terbatas kepada hal-hal yang belum tersedia. 
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Sedangkan dalam menghadapi pendatang baru biasanya dengan melihat riwayat 

hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan yang pernah 

diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja di masa yang 

lalu. Selain itu juga dengan melihat dan mempelajari rekomendasi-rekomendasi 

dari instansi-instansi, dinas-dinas teknis , jawatan-jawatan dan tentu saja laporan 

keuangan yang memadai, data dan informasi tersebut dapat pula didapatkan dari 

bahan-bahan tersebut.  

3. Capital (Modal) 

Analisis capital atau modal ini menyangkut berapa banyak  dan bagaimana 

struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah capital yang 

dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat debt to equity 

ratio (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilititas dan 

solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kredit yang akan diterima. Struktur 

permodalan disini adalah kemudahan modal untuk dijadikan sebagai uang tunai, 

misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah 

diuangkan (dicairkan) atau sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar 

diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya. Biasanya jika jumlah 

modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam 

menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Untuk mengetahu 

data tentang permodalan tersebut, bisa dipelajari dari laporan keuangan (neraca 

dan laporan laba rugi), catatan-catatan lainnya dan bila perlu dengan jalan 

pengamatan langsung ke lokasi perusahaan calon debitur. 

4. Condition of Economy (Kondisi Perekonomian) 
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Kondisi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit 

terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus 

mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan 

langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa 

mendatang. Sebagai contoh adakah peraturan pemerintah yang menghambat atau 

mendukung marketing (pemasaran) produknya, misalnya  larangan atau dorongan 

ekspor. Contoh lain yang berkaitan dengan mode, apakah perusahaan calon 

peminjam dapat menyesuaikan produk-produknya dengan selera konsumen (up to 

date) atau telah ketinggalan jaman (out of mode). Kemudian bagi perusahaan 

musiman, kredit baru tepat diberikan pada waktu musimnya, misalnya kredit 

untuk  pertanian, harus diberikan pada musim penghujan atau musim tanam, 

bukan pada musim paceklik. Hal ini lazim dikenal sebagai konjungtur ekonomi 

(business cycle), di mana pada saat periode pemulihan (revival) dan periode 

kemakmuran (posperity) mungkin banyak perusahaan yang layak untuk diberi 

kredit ketimbang pada saat-saat kontraksi (contraction) atau resesi  (recession). 

Contoh yang paling cocok adalah pada saat  negara kita mengalami krisis 

ekonomi mulai tahun 1997 hingga beberapa tahun berikutnya. Pada masa-masa 

itu para pengusaha di sektor rill mengalami kelesuan, maka apabila kredit 

dipaksakan untuk disalurkan maka hanya akan menambah kredit bermasalah 

karena situasi kondisi dan perekonomian nasional tidak kondusif. Oleh karena 

itulah pada periode tersebut loan to deposit ratio (LDR), bank-bank di Indonesia 

pada umumnya rendah, di mana dana yang berhasil dihimpun lebih banyak 

Analisis Pemberian..., Apriana Nur Sahara, Ma.-Ibs, 2011



digunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang pengembaliannya 

sangat terjamin. 

5. Collateral (Jaminan atau Agunan) 

Collateral  ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak 

ke-3 yang diikat sebagai agunan bila terjadi ketidakmampuan debitur tersebut 

untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini 

jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu: pertama untuk pembayaran utang 

apabila debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual 

jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama 

ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan 

dalam hal ini biasanya bank tidak akan memberikan kredit lebih besar dari jumlah 

nilai jaminan yang diberikan tersebut, kecuali dalam hal khusus dan atau 

program-program kredit khusus. Hal-hal khusus tersebut, misalnya karena 

kepercayaan bank terhadap seorang debitur telah sedemikian rupa besarnya 

berdasarkan pengalaman yang lalu yang telah berjalan lama dan sering 

menunjukkan hal-hal positif. Dalam hal program khusus misalnya suatu waktu 

Bank Indonesia benar-benar ingin membantu pengusaha-pengusaha misalnya 

kontaktor-kontraktor tertentu (golongan ekonomi lemah) untuk pengerjaan 

proyek-proyek pemerintah, dengan jalan mengijinkan bank-bank tertentu untuk 

memberikan apa yang lazim disebut “Kredit Kelayakan”, di mana jaminan harta 

bendanya cukup sebagian saja (lebih kurang 50%) dari jumlah kredit yang 

diberikan.  
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2.1.3 Laporan Keuangan 

Menurut Jopie Jusuf (2007) Laporan Keuangan (Financial Statement) adalah seni 

dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian 

yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan 

dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang serta penafsiran terhadap hal-hal yang 

timbul daripadanya. 

 

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva 

netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan 

usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di 

dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan aktiva dan 

kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan 

dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan 

laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti 

informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 
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Singkatnya Laporan Keuangan bermaksud untuk memberikan informasi 

mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dua jenis laporan keuangan yang paling banyak 

digunakan adalah neraca dan laporan laba rugi. 

 

2.1.3.2 Neraca (Balance Sheet) 

 Komposisi aktiva perusahaan serta komposisi utang dan modal  yang 

membiayainya disajikan dalam suatu laporan yang dikenal dengan nama Neraca (Balance 

Sheet). Komponen pokok dalam neraca adalah sebagai berikut : 

1. Aktiva (assets)  

Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) 198, aktiva (assets) adalah sumber 

ekonomis perusahaan yang juga meliputi biaya-biaya yang telah terjadi yang 

diakui berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. 

2. Kewajiban (liabilities) 

Kewajiban (liabilities) adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh 

perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau 

pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa 

sebelumnya. Dalam bahasa sederhana kewajiban ini adalah utang dari perusahaan.  

3. Modal (equity) 

Modal Sendiri (Equity/Net Worth) yaitu selisih dari aktiva dengan kewajiban 

(utang). Modal ini tidak lain adalah investasi yang dilakukan oleh pemilik 

perusahaan.  

 

 

Analisis Pemberian..., Apriana Nur Sahara, Ma.-Ibs, 2011



2.1.3.3 Laporan Laba Rugi (Income Statement) 

 Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menunjukkan kepada kita tentang 

komposisi penjualan, harga pokok dan biaya-biaya perusahaan selama suatu periode 

tertentu. Komponen dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut: 

1. Penjualan (sales) 

Penjualan adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan akibat dari penyerahan 

barang/jasa dari bisnis utamanya.  

2. Harga Pokok Penjualan  (Cost of Goods Sold)  

Harga Pokok Penjualan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam 

rangka pengadaan barang yang dijual.  

3. Laba Kotor (Gross Profit) 

Laba Kotor adalah selisih antara penjualan bersih (Net Sales) dengan harga pokok 

penjualan (COGS). 

4. Biaya Operasional (Operating Expenses) 

Biaya Operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan 

produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan 

sehari-hari. 

5. Laba Usaha (Operating Profit) 

Laba usaha adalah selisih antara biaya operasional dengan laba kotor. Laba usaha 

menunjukkan besarnya keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari bisnis 

utama perusahaan. 

6. Pendapatan (biaya) Lain-lain (Other Income/Expenses) 
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Pendapatan yang diperoleh perusahaan dan bukan dari kegiatan normalnya, 

seperti penjualan aktiva perusahaan, pendapatan dari bunga, dll.  

7. Laba Bersih (Net Profit) 

Laba Bersih adalah selisih antara Laba Operasional dengan Biaya Lain-lain 

(dalam situasi pendapatan lain-lain lebih kecil dari biaya lain-lain) atau dengan 

menambah Laba Operasional dengan Pendapatan Lain-lain (dalam situasi biaya 

lain-lain lebih kecil dari pendapatan lain-lain). Dalam kondisi di mana tidak 

terdapat Pendapatan/Biaya Lain-lain, Laba Bersih akan sama dengan Laba 

Operasional). Net Profit menunjukkan sejauh mana manajemen perusahaan 

berhasil mengorganisasi bisnisnya. 

 

2.1.3.4 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan akan membahas hubungan (membandingkan) antara satu 

pos atau satu kelompok perkiraan dengan pos atau kelompok perkiraan lain mengenai 

posisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio digunakan oleh decision maker  sebagai 

salah satu dasar untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan keadaan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. 

Rasio-rasio dalam analisis keuangan tidak akan mempunyai arti jika tanpa rasio 

standar atau patokan yang ditetapkan sebagai ukuran penilaian. Rasio standar yang 

dijadikan ukuran penilaian dinamakan reference level  misalnya berdasarkan suatu 

leading firm dari industri sejenis atau berdasarkan suatu pengalaman dari perusahaan itu 

sendiri. Rasio-rasio yang biasa digunakan  untuk keperluan analisis keuangan suatu 

perusahaan antara lain : 
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1. Liquidity Ratio 

Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar hutang-hutang  tepat 

pada waktunya. Pada penilaian rasio likuiditas dititik beratkan kepada 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek atau yang segera 

jatuh tempo pada waktunya. Rasio likuiditas terdiri atas : 

a. Current Ratio 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐞𝐤
  𝐗  𝟏𝟎𝟎% 

(2.1) 

Perbandingan antara total aktiva lancar dengan hutang jangka pendek akan 

menunjukkan bahwa nilai aktiva lancar yang dapat dicairkan/dijadikan uang 

adalah sebesar sekian kali dari jumlah hutang jangka pendek/pinjaman yang 

segera dapat dibayar. Rasio ini menunjukkan pula berapa dari setiap rupiah 

aktiva lancar dibiayai oleh hutang/pinjaman jangka pendek atau berapa 

kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang jangka pendek. Dalam 

keadaan normal standard current ratio = 2 (200%) dapat dianggap baik. Bila 

current ratio menunjukkan angka kurang dari 1 (<100%) berarti terdapat 

hutang/pinjaman jangka pendek yang dipakai untuk membiayai aktiva lain di 

luar aktiva lancar. Dengan demikian perusahaan tersebut tidak akan mampu 

membayar hutang jangka pendek tepat pada waktunya. Antara lain hal 

tersebut hanya dapat diatasi dengan cara:  

1. Menjual sebagian aktiva tetap yang ada yang tidak produktif untuk 

menambah jumlah aktiva lancar agar current ratio mendekati normal 
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kembali (berada di atas 100%), sehingga setiap waktu dapat digunakan 

untuk melunasi hutang jangka pendek. 

2. Memindahkan sebagian hutang jangka pendek ke hutang jangka panjang.  

(rescheduling hutang) 

3. Menambah modal sendiri dalam bentuk aktiva lancar/uang tunai. 

b. Quick Ratio 

𝑸𝒖𝒊𝒄𝒌 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫 − 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐞𝐤
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

(2.2) 

Total aktiva lancar dikurangi persediaan menunjukkan kekayaan perusahaan 

yang sudah hampir pasti dapat dijadikan uang, pada umumnya terdiri dari Kas 

dan Bank, surat-surat berharga, jangka pendek (efek-efek) dan piutang jangka 

pendek. Quick Ratio  menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan yang segera 

dapat dijadikan uang adalah sebesar sekian kali dari hutang jangka 

pendek/pinjaman yang segera dapat dibayar. Dalam keadaan normal Quick 

Ratio sebesar 1 (100%) dapat dianggap baik. 

c. Cash Ratio 

𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝐊𝐚𝐬 + 𝐒𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐁𝐞𝐫𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐞𝐤
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

(2.3) 

Uang kas + saldo simpanan di Bank dibagi dengan jumlah hutang jangka 

pendek. Dengan demikian ratio ini menunjukkan berapa uang yang tersedia 

dan segera dapat digunakan untuk membayar hutang jangka pendek tanpa 

menunggu pencairan persediaan dan piutang persediaan dan piutang jangka 
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pendek. Besarnya prosentase cash ratio yang baik berbeda untuk tiap jenis 

usaha. Misalnya cash ratio yang dianggap baik untuk bank ditetapkan 

minimal 5% untuk dana rupiah dan 3% untuk dana valuta asing. 

d. Net Working Capital  

Net Working Capital = Total Aktiva Lancar – Total Hutang Lancar 

(2.4) 

Net Working Capital  atau modal kerja netto adalah selisih antara total aktiva 

lancar dengan hutang lancar. Selisih positif atau aktiva lancar yang lebih besar 

dari hutang lancar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih memiliki 

modal kerja, sebaliknya jika berselisih negatif berarti modal kerja tidak ada 

(defisit) 

e. Invetory Working Capital 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 =  
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐍𝐞𝐭𝐭𝐨
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

(2.5) 

Dalam rasio ini menujukkan berapa besar modal kerja yang ditanamkan dalam 

persediaan barang. Penanaman modal kerja didalam persediaan barang tidak 

boleh terlalu tinggi karena akan menghadapi risiko turunnya harga atau biaya 

pemeliharaan/pengamanan persediaan barang menjadi lebih tinggi. Sebaliknya 

rasio yang terlalu rendah mungkin menimbulkan kesulitan 

kekurangan/kehabisan persediaan sebelum kiriman/pesanan berikutnya datang 

sehingga berakibat kehilangan goodwill dari para langgan.  
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2. Leverage Ratio 

Leverage Ratio digunakan untuk mengukur dana-dana pinjaman yang digunakan 

oleh perusahaan untuk membiayai pembelanjaan kegiatannya. Leverage Ratio 

terdiri atas: 

a. Current Liabilities to Net Worth 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑵𝒆𝒕 𝑾𝒐𝒓𝒕𝒉

=  
𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐞𝐤

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

(2.6) 

Rasio ini menunjukkan bahwa dana-dana dari pinjaman yang segera harus 

dibayar adalah sebesar sekian kali dari dana-dana yang dimiliki sendiri (modal 

sendiri) yang terdiri atas modal disetor, cadangan umum, cadangan tujuan, 

laba yang tidak dibagikan/sisa laba tahun lalu. Dengan kata lain rasio tersebut 

menunjukkan berapa kali kredit jangka pendek turut menanggung risiko 

kegagalan perusahaan.   

b. Total Asset to Total Debt 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒃𝒕 =  
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

(2.7) 

Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari aktiva yang dibiayai oleh hutang. 

Jadi rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

hutang-hutangnya. Oleh karena itu makin besar rasionya semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika 

perusahaan memiliki ratio total asset to total debtnya sudah demikian parah, 
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kemungkinan perusahaan akan menghentikan kegiatannya (dilikuidasi), maka 

dalam keadaan demikian aktiva-aktiva yang ada harus dinilai dengan harga 

jualnya, sehingga solvabilitas harus harus diukur dengan :  

𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐋𝐢𝐤𝐮𝐢𝐝𝐚𝐬𝐢

𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠
 

(2.8) 

Rasio ini sering dinyatakan dalam bentuk lain yaitu debts to total assets atau 

debt ratio. Rasio tersebut menunjukkan berapa banyak dana pinjaman yang 

telah ditanamkan kreditur pada perusahaan itu. Para kreditur lebih menyukain 

rasio yang moderat, artinya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutangnya semakin tinggi atau dengan kata lain kreditur menghadapi risiko 

kerugian yang lebih kecil bila perusahaan dilikuidasi (dibubarkan). 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 (𝑫𝒆𝒃𝒕)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 (𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕)
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

 (2.9) 

Angka ratio standar yang dianggap cukup baik adalah 1/3 (33,3%) 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

 

(2.10) 

Rasio ini membandingkan antara dana-dana dari luar (pinjaman) dengan 

modal sendiri. Semakin tinggi ratio tersebut menggambarkan bahwa semakin 

besar risiko dana-dana dari pihak luar (pinjaman dari kreditur) daripada risiko 

modal sendiri atau margin safety dari hutang kurang terjamin (kuat). 

Dilihat dari sudut perusahaan akan terdapat dua kemungkinan ratio yang 

kurang baik, yaitu rationya terlalu besar atau terlalu kecil. Ratio yang terlalu 
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besar akan menyebabkan over trading, artinya permodalan perusahaan 

sebagian besar dibiayai oleh modal (dana) dari luar, sehingga perusahaan akan 

banyak tergantung kepada modal dari luar ,yang ditinjau dari segi kontinuitas 

dan kestabilan perusahaan tidak baik. 

Ratio yang terlalu kecil menunjukkan keadaan yang under trading, keadaan 

ini memperlihatkan perusahaan mengalami kegagalan menarik dana dari luar 

perusahaan, sehingga dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas hal tersebut 

kurang baik. 

3. Activity Ratio 

Activity Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam 

mengatur penggunaan dana-dananya secara efisien. Activity Ratio terdiri atas: 

a. Inventory Turnover 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓 =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐏𝐨𝐤𝐨𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧

𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐚 − 𝐫𝐚𝐭𝐚
 

(2.11) 

Inventory turnover menunjukkan berapa kali jumlah perputaran persediaan 

(dijual dan diganti) dalam satu periode/tahun yang bersangkutan. Jika rasio ini 

dibandingkan dengan rasio-rasio tahun-tahun sebelumnya, akan terlihat 

barang-barang yang lambat perputarannya atau sama sekali tidak dapat dijual. 

Tingkat perputaran perusahaan ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memutarkan barang dagangannya. Bila angka rasio yang di dapat semakin 

kecil berarti penjualan semakin sedikit, dengan demikian mengakibatkan 

persediaan barang menjadi besar.  
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Sebaiknya jika rasio bertambah besar berarti penjualan semakin lancar  dan 

persediaan tidak bertumpuk dan dalam keadaan seperti ini dana yang ada bisa 

dimanfaatkan secara optimal.   

b. Average Collection Period 

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅

=  
𝐏𝐢𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐠𝐚𝐧𝐠 (𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒂𝒃𝒍𝒆)

𝐇𝐚𝐬𝐢𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐫𝐢(𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝒅𝒂𝒚)
 

(2.12) 

Rasio ini mengukur berapa lama piutang dagang dibayar oleh pihak debitur 

atau mengukur perputaran piutang. Untuk menghitung rasio tersebut 

perhitungan dilakukan dalam dua tahap. Pertama menghitung jumlah 

penjualan rata-rata sehari, yaitu penjualan kredit setahun dibagi 360 atau 365 

(banyaknya hari dalam satu tahun). Perhitungan tahap kedua ialah jumlah 

piutang dagang rata-rata perbulan dibagi jumlah penjualan rata-rata satu hari. 

Ini akan menghasilkan jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan untuk 

mencairkan piutang. Jadi rasio ini menunjukkan berapa hari rata-rata yang 

diperlukan untuk mencairkan kembali piutang menjadi uang tunai, atau 

menunjukkan berapa jumlah dana yang ditanam dalam piutang. Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin cepat pengumpulan piutang atau banyak penjualan 

tunainya. Dengan demikian dana yang diperlukan untuk ditanam dalam 

piutang semakin kecil, sehingga dana tersebut bisa dialihkan untuk keperluan 

lainnya. 
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c. Total Assets Turnover 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓 =  
𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 

(2.13) 

Total Asset Turn Over dipakai untuk mengukur perputaran aktiva berwujud 

yang ditanamkan dalam aktiva yang berputar pada suatu periode. Jika rasio ini 

tinggi berarti produktivitas pemakaian aktiva yang lebih baik. Keadaan 

tersebut merupakan salah satu faktor di mana perusahaan berpeluang 

memperoleh laba yang baik. Rasio yang rendah menunjukkan tingkat 

penjualan yang rendah dan dana yang ditanam dalam aktiva yang tidak 

berputar, keadaan ini menunjukkan tingkat penjualan yang kurang produktif 

(bagi perusahaan tertentu), sehingga laba yang diperoleh akan lebih rendah 

dari keadaan biasanya. 

4. Profitability Ratio  

 

Profitability Ratio atau rasio pengukur rentabilitas bertujuan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba). Dengan laba 

yang diperoleh dapat diukur kemampuan manajemen dari perusahaan itu. 

Profitability Ratio terdiri atas: 

a. Profit Margin on Sales (Sales Margin) 

 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 𝒐𝒏 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔  𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏  =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

(2.14) 

Rasio tersebut dipakai untuk mengukur presentase laba bersih setelah pajak 

yang diperoleh perusahaan, dibandingkan dengan jumlah hasil penjualannya 

dalam suatu periode. 
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Jadi rasio ini mengukur kemampuan manajemen untuk mendapatkan laba 

yang memadai. Laba tersebut cukup untuk membayar dividen dan bahkan 

mampu menghasilkan laba yang ditahan untuk sumber pelunasan pinjaman 

dan sumber dana bagi pengembangan usahanya. Rasio yang kecil dapat 

disebabkan oleh harga penjualannya yang rendah atau biayanya relatif tinggi.  

b. Return on Investment (ROI) atau Return on Assets (ROA) 

𝑹𝑶𝑰 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝑹𝑶𝑨 =
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

(2.15) 

ROI dipakai untuk mengukur produktivitas penggunaan seluruh dana 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi rasio ini menunjukkan berapa 

persen laba yang diperoleh dari setiap dana, baik yang berasal dari pinjaman-

pinjaman (modal luar) maupun dana sendiri/modal sendiri yang ditanamkan 

dalam aktiva perusahaan. Rasio yang rendah disebabkan rendahnya profit 

margin on sales dan rendahnya total assets turnover. Perhitungan return on 

investment dapat pula dihitung dengan rumus sebagai berikut :  

Total Assets Turnover X Profit Margin Sales 

(2.16) 

Atau 

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
  𝐗  

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧
 

(2.17) 

c. Return on Net Worth 

𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝑵𝒆𝒕 𝑾𝒐𝒓𝒕𝒉 =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢
 𝐗 𝟏𝟎𝟎% 

Analisis Pemberian..., Apriana Nur Sahara, Ma.-Ibs, 2011



(2.18) 

Rasio ini dipakai untuk mengukur produktivitas dari modal sendiri (modal 

pemilik). Dari rasio tersebut dapat diketahui berapa persen keuntungan yang 

diperoleh dari uang yang ditanam pemilik perusahaan (pemegang saham), 

apakah cukup menguntungkan atau tidak. Rasio yang dapat dianggap baik 

adalah bila  presentasenya berada di bawah tingkat suku bunga umum, berarti 

perusahaan tersebut tidak memberikan keuntungan yang memadai (tidak 

rendable) bagi pemilik modal (pemegang saham). 

 

2.1.4 Credit Rating 

 Servigny, 2004 dalam Gunawan (2006) menyebutkan bahwa untuk mengukur 

risiko kegagalan kredit, dapat digunakan dengan pendekatan secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Credit Rating merupakan bentuk yang paling dikenal untuk pengukuran risiko 

kredit secara kualitatif. Credit Rating terbagi atas 2 yaitu External Credit Rating yang 

merupakan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat dan Internal 

Credit Rating  yang merupakan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh analis kredit 

bank yang bersangkutan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran penulis dalam melakukan analisis Kredit 

Modal Kerja PT. BRI 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Analisis Kredit telah banyak dilakukan di Indonesia oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian dilakukan oleh mahasiswa di universitas-

universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Negeri Semarang dll. Selain itu, 

sampel dan pendekatan variabel yang digunakan juga berbeda-beda, serta bergantung 
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pada ketersediaan data yang diperoleh membuat penelitian-penelitian tersebut memiliki 

perbedaan. Nur Hidayah (2007), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kredit pada 

PD. BPR-BKK Lasem mengatakan bahwa dalam melakukan analisis kredit, digunakan  

pedoman 5 C pada umumnya yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. 

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit yang dilakukan 

oleh PD.BPR-BKK Lasem adalah permohonan kredit oleh debitur, penelitian berkas, 

pencairan informasi bank, kunjungan lapangan, analisis penilaian kredit, bila disetujui 

maka akan dilakukan perjannjian kredit atau pengikatan agunan. Setelah itu dilakukan 

pengawasan kredit /pembinaan direktur. Dari data yang diperoleh PD. BPR-BKK Lasem 

dalam pemberian kreditnya tak lepas dari kredit macet. Adapun faktor-faktornya adalah 

kegagalan usaha debitur, karakter yang jelek, pindah dan meninggal. Upaya 

penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PD BPR-BKK Lasem penjadwalan, persyaratan 

kembali, penataan kembali, peneguran dengan surat teguran dan penjualan agunan.  

Menurut Lia Syahfitri (2009), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kredit 

Pinjaman Dana pada PT. Bank Permata, Tbk Cabang Medan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa PT. Bank Permata, Tbk Cabang Medan adalah perseroan terbatas yang bergerak di 

bidang perbankan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkannya kepada 

masyarakat guna menunjang proses pertumbuhan perekonomian dan memberikan pelayanan 

bagi pengusaha kecil dan menengah dengan menetapkan prinsip-prinsip sesuai ketentuannya. 

PT. Bank Permata, Tbk Cabang Medan dalam menyalurkan fasilitas perkreditan lebih 

mengutamakan pengusaha ekonomi lemah sehingga diharapkan perusahaan tersebut 

mempunyai kesempatan untuk membangun usahanya. Pelayanan pemberian kredit pada PT. 

Bank Permata, Tbk Cabang Medan baik dari segi prosedur maupun jaminan telah berjalan 

dengan baik dan lancar, hal ini disebabkan kebijakan yang tepat dan prosedur yang tidak 
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terlalu rumit. Namun dalam praktek perbankan pada umumnya PT. Bank Permata, Tbk 

Cabang Medan juga tidak terlepas dari masalah-masalah bank baik dari internal maupun 

eksternal bank. Dari hasil analisis kredit yang telah dibahas dan dijelaskan, maka PT. Bank 

Permata, Tbk Cabang Medan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat atau 

nasabah yang akan mengajukan kredit, menabung, deposito dan dalam bentuk giro. 

Linda Carolina Wijaya (2006), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pemberian Fasilitas Kredit Kepada PT. ABC dikatakan bahwa dalam prosedur analisis kredit 

dimulai dari tahap permohonan kredit lalu dilakukanlah pengumpulan data nasabah, setelah 

itu dilakukan peninjauan ke tempat calon debitur. Setelah itu dilakukanlah proses analisis 

kredit 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. Lalu dilakukanlah 

perhitungan kebutuhan kredit dan negosiasi dengan calon debitur, lalu dilakukanlah 

keputusan kredit dan disampaikanlah kepada debitur hasil tersebut.  Dalam analisis kredit 

tersebut  dapat disimpulkan hasil analisis terhadap perusahaan bahwa performance 5C PT. 

ABC menunjukkan perkembangan yang baik. Dari hasil perhitungan kebutuhan kredit PT. 

ABC dapat diberikan sesuai permohonan fasilitas kredit PT. ABC. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain (Sarwono, 2010). Penulis melakukan penelitian ini 

dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan analisis kredit secara langsung 

yang dilakukan oleh Account Officer atas Kredit Modal Kerja BRI. Penulis juga ikut 

serta dalam proses analisis kredit yang dilakukan oleh Account Officer. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian debitur Kredit Modal Kerja yang ada di 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 72 Jakarta 

Timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dengan melakukan 

observasi dan wawancara kepada Account Officer serta mengikuti proses analisis yang 

dilakukan Account Officer. Proses penelitian dilakukan sejak bulan Mei 2010 sampai 

dengan Juni 2010.  

Penelitian ini bersifat studi kasus dari kebijakan prosedur analisis pemberian 

Kredit Modal Kerja PT. BRI Kantor Cabang Otista kepada nasabah PT.  XYZ. Nawawi 

dalam Nurcahyo (2008) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang 

memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai 

suatu kasus. Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata 

lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus 
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maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya 

berlaku pada kasus yang diselidiki. Lebih lanjut dikemukakan bahwa metode studi kasus 

sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara 

intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau 

gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Penulis mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan dalam analisis kredit 

pada PT. BRI Kantor Cabang Otista. Dalam penelitian ini penulis menganalisis 

bagaimana proses menganalisis kredit pada PT. BRI Kantor Cabang Otista sampai 

debitur disetujui permohonan kreditnya. Proses analisis kredit dilakukan berdasarkan 

teori dan standar operasional serta prosedur yang berlaku dan bagaimana aplikasinya 

terhadap kebijakan yang berlaku pada PT. BRI Kantor Cabang Otista.  

 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Dalam penelitian analisis pemberian kredit pada kredit modal kerja pada debitur 

PT. BRI, penulis menggunakan dua macam data, yaitu : 

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau 

suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan 

studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. Dalam penelitian 

ini data primer berasal dari pihak PT. BRI Kantor Cabang Otista dan PT. XYZ. 

Data primer yang penulis dapat berupa formulir permohonan kredit nasabah, data 
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laporan keuangan nasabah, data memorandum analisis kredit yang dilakukan 

Account Officer, lembar Credit Risk Rating dll. 

2. Data sekunder berupa penelitian kepustakaan yang diperoleh atau dikumpulkan 

dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai 

instansi lain. Penulis mengumpulkan data dengan membaca literatur yang 

berhubungan dengan penelitian dengan harapan dapat membantu pelaksanaan 

penelitian sehingga penulis dapat memperoleh gambaran mengenai masalah yang 

diteliti penulis. Data sekunder yang diperoleh penulis berupa Surat Edaran PT. 

BRI, buku-buku yang berhubungan dengan dasar-dasar  perbankan, penelitian-

penelitian sejenis yang yang dilakukan sebelumnya, membaca situs-situs yang 

berisi tentang perbankan dan analisis kredit. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam pengumpulan data untuk 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang 

ada hubungannya dengan proses analisis kredit.  

2. Penelitian Lapangan  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada bank yang menjadi 

objek dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tehnik yang digunakan dalam 

penelitian lapangan ini menggunakan : 
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a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan 

tanya jawab antara penulis dengan pihak yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini, wawancara yang dilakukan terhadap pihak terkait (bank) adalah 

wawancara langsung ke bagian/divisi Account Officer pada PT. BRI Kantor 

Cabang Otista yang berfungsi untuk menganalisis setiap permohonan kredit 

dari nasabah. Selain itu wawancara juga dilalukan langsung kepada nasabah 

BRI tesebut yaitu direktur dari PT. XYZ.  

b. Observasi, yaitu mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang 

diperlukan secara langsung dengan cara mengikuti proses dari analisis kredit 

yang dilakukan oleh Account Officer PT. BRI Kantor Cabang Otista. 

Observasi yang dilakukan adalah penulis melihat bagaimana aplikasi 

pemberian Kredit Modal Kerja kepada PT XYZ yang merupakan nasabah  PT. 

BRI Kantor Cabang Otista serta bagaimana tindakan bank dalam menilai 

kelayakan usaha nasabah termasuk dengan menggunakan Credit Rating. 

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran yang 

lebih realistis dari kegiatan analisis kredit yang dilakukan oleh Account 

Officer dan segala kejadian yang terjadi dalam proses analisis. Hal ini 

bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian dan untuk membantu 

mengerti kegiatan dari Account Officer tersebut. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

 Dalam metode analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Afriani (2009) menjelaskan bahwa 
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pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan 

pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. 

mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. 

 Metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis Kredit Modal Kerja 

pada PT. BRI terhadap nasabah PT. XYZ terbagi menjadi beberapa metodologi, yaitu 

(Modul Training Associate AO, 2006): 

1. Credit Risk Scoring System dilaksanakan dengan tahapan :  

a. Pre Screening 

Permohonan kredit dapat diproses apabila lolos pada tahap Pre Screening 

yaitu apabila (Lampiran 1): 

1. Memenuhi ketentuan Pasar Sasaran yaitu sekelompok nasabah dalam 

suatu industri, segmen ekonomi, pasar atau suatu daerah geografis, yang 

memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk 

pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang 

bisnis baru atau perluasan bisnis; 

2. Memenuhi ketentuan Kredit Risiko yang Dapat Diterima yaitu kriteria-

kriteria yang menunjukkan suatu risiko yang dapat diterima oleh BRI, 

dalam satu sektor ekonomi, satu pasar atau satu daerah geografis yang 

ditetapkan Kanpus sebagai hasil analisis terhadap Pasar Sasaran dan 

kemampuan internal BRI; 

3. Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang; 
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4. Tidak termasuk dalam jenis usaha yang perlu dihindari; 

5. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam BI; 

6. Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet BI; 

7. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Intern BRI.     

b. Credit Risk Rating yaitu alat penilaian standar untuk menilai risiko kredit 

secara individual. Penentuan skala rating debitur PT. BRI adalah sebagai 

berikut (Lampiran 2) :  

Tabel 3.1 Rating Debitur PT.BRI 

No.  Rating 

Kredit 

Skor 

Penilaian 

Tingkat Risiko 

(kerawanan) 

1 

putih 

Ia 0 – 10 Risiko rendah 

2 Ib > 10 – 15 Risiko rata-rata 

3 Ic > 15 – 26 Risiko marginal 

 4 
abu-abu 

IIa > 26 – 30 Risiko bisa diterima 

5 IIb > 30 – 35 Risiko perlu dapat perhatian 

6 

hitam 

III > 35 – 45 Risiko cukup tinggi 

7 IV > 45 – 50 Risiko tinggi 

8 V > 50 Risiko sangat tinggi 

     Sumber : Modul Training Associate Account Officer PT. BRI 

c. Klasifikasi Warna Kredit 

Klasifikasi warna kredit berdasarkan tingkat risiko rill yang terdapat dalam 

kredit yang telah atau akan diberikan selanjutnya dibedakan menjadi : 

1. Klasifikasi Putih untuk kelompok risiko rendah; 

2. Klasifikasi Abu-abu untuk kelompok risiko tertentu; 

3. Klasifikasi Hitam untuk kelompok risiko yang tidak dapat diterima Bank. 

2. Memorandum analisis Kredit  

Untuk tahap Memorandum Analisis Kredit (MAK), dilakukan dengan cara: 

a. Identifikasi pemohon dan usahanya; 
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b. Analisis dan evaluasi kredit dengan melakukan analisis 5C, yaitu analisis 

character, capacity, capital, condition of economy dan collateral; 

c. Menghitung kebutuhan kredit menggunakan metode Spread Sheet. 

 

 Terkait dengan metodologi tersebut, maka langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan penulis untuk mengolah data yang diperoleh yaitu : 

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen, melalui 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dokumentasi tersebut 

merupakan tahap awal persyaratan dalam permohonan kredit yang harus 

dilengkapi. 

2. Selanjutnya adalah dilakukan suatu Credit Rating yang bernama Credit Risk 

Scooring Sytem. 

3. Membuat suatu Memorandum Analisis Kredit (MAK). 

4. Setelah semua tahap diselesaikan maka tahap terahir adalah putusan kredit dan 

kredit dapat direalisasikan.  
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah proses pemberian Kredit Modal 

Kerja di PT. BRI Kantor Cabang Otista kepada nasabahnya yaitu PT. XYZ. Berikut ini 

adalah gambaran umum dari keduanya 

4.1.1 Gambaran Umum PT. XYZ 

PT. Meganusa Primautama merupakan pecahan dari  PT. ABC dengan Tn. A 

sebagai pemilik sekaligus Direktur Utama.  PT. ABC bergerak di bidang pemborongan 

umum, perdagangan dan percetakan. Fokus utamanya di bidang pengolahan hasil bumi 

dan pembuatan produk promosi, namun  dalam kegiatan  usahanya nama PT. ABC lebih 

banyak di gunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan batu bara 

dan pengolahan hasil hutan seperti kayu dan rotan. Usaha percetakan yang di lakukan PT. 

ABC sudah berjalan mulai tahun 1995. Sedangkan untuk usaha pertambangan batu bara 

mulai dilakukan tahun 1998 hingga 2007. 

Akhir tahun 2007 Tn. A menjual 90% saham kepada rekannya dan hingga saat ini 

TN. A masih memilki 10% saham di PT. ABC. Kemudian pada awal 2008, Tn. B yang 

merupakan  menantu Tn. A ingin terus mengembangkan bidang pembuatan produk 

promosi sehingga didirikan PT. XYZ dengan Tn. A sebagai Direktur Utama dan kegiatan 

operasional di kelola oleh TN. B.  

Nama perusahaan di buat serupa agar pelanggan lama yang awalnya berhubungan 

Analisis Pemberian..., Apriana Nur Sahara, Ma.-Ibs, 2011



dengan PT. ABC tidak merasa bias dengan PT. XYZ.  Secara hukum  PT. XYZ baru 

berdiri Januari 2008, tetapi bila dilihat saat  masih menggunakan nama PT. ABC usaha 

ini sudah berdiri semenjak tahun 1996.  

 PT. XYZ memiliki fokus di bidang pembuatan produk promosi dan souvenir 

perusahaan sedangkan PT. ABC di khususkan di bidang pertambangan. Produk promosi 

yang diproduksi saat ini berupa travel bag, tas kain, tas laptop, packaging bag, kaos dan 

topi. 

4.1.2 Gambaran Umum BRI 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche 

Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian 

dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria 

Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah 

pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan 

pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai 

aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi 

Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 

dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, 

Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan 

Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan ke dalam Bank 
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Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah 

berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank 

tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia 

Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank 

Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia 

unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok 

Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, 

yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank 

Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing 

menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-

tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 

dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. 

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk mengalami beberapa perubahan yaitu: 

1. Anggaran Dasar  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang seluruh 

perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang telah 

disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-48353.AH.01.02 

Tahun 2008 tanggal 06 Agustus 2008 beserta perubahan-perubahannya. 
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2. Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

(PERSERO) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT. Bank Rakyat Indoesia 

(Persero) Tbk No.51tanggal 26 Mei 2008 

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat  Indonesia Tbk disingkat PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 Tanggal 13 Februari 2009 

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat  Indonesia Tbk disingkat PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 4 Tanggal 2 Februari 2009 

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada 

masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan 

kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  

 

4.1.2.1 Visi dan Misi BRI 

Visi BRI 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan debitur. 

Misi BRI 

1.  Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan 

kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi 

masyarakat. 

2. Memberikan pelayanan prima kepada debitur melalui jaringan kerja yang tersebar 

luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan 

melaksanakan praktek good corporate governance. 

Analisis Pemberian..., Apriana Nur Sahara, Ma.-Ibs, 2011



3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

4.1.2.2 Layanan dan Jasa BRI 

Terdapat berbagai macam jenis layanan dan jasa yang dimiliki BRI, yang 

umumnya dimiliki oleh bank lainnya. Salah satu layanan dan jasa yang paling umum 

adalah jasa simpanan dan pinjaman. Berikut ini adalah jasa simpanan dan pinjaman yang 

dimiliki BRI : 

1. Simpanan 

BRI memiliki jasa simpanan berupa tabungan deposito dan giro. Tabungan yang 

dimiliki BRI ada 3 jenis yaitu britama, simpedes dan junio. Ke tiga jenis tabungan 

tersebut dibedakan berdasarkan jumlah penggunanya, pembukaan rekening awaln, 

keunggulannya, bunga, biaya administrasi, dll. Jasa simpanan yang berikutnya adalah 

deposito BRI. Jenis deposito BRI dibedakan berdasarkan jatuh temponya, yaitu Deposit 

on Call serta deposito yang berjangka waktu 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. Jenis jasa 

simpanan yang terakhir adalah giro BRI. Giro BRI merupakan fasilitas giro yang 

memiliki fungsi giro pada umumnya, yaitu memberikan kemudahan untuk melakukan 

transaksi. 

2. Pinjaman 

Jasa pinjaman yang dimiliki BRI ada berbagai jenis, yaitu pinjaman mikro, ritel, 

menengah, dan KUR BRI. Untuk masing-masing jenis kredit terdapat juga jenis kredit 

Modal Kerja dan Kredit Investasi. Untuk Kredit Modal Kerja mikro jangka waktunya 

adalah tiga tahun dan jumlah kreditnya sampai dengan Rp 100.000.000,- dan untuk 
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Kredit Investasi Mikro jangka waktunya sampai dengan lima tahun dan jumlah kreditnya 

sama, yaitu sampai dengan Rp 100.000.000,- 

Untuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi ritel, jumlah kreditnya lebih besar 

dibandingkan kredit mikro, yaitu antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 

5.000.000.000,-. Untuk jangka waktu kredit ritel biasanya adalah satu tahun dan dapat 

diperpanjang apabila debitur memerlukan tambahan dana.  Kredit Modal Kerja dan 

Kredit Investasi menengah pun seperti kredit jenis ritel, yang membedakan adalah 

jumlahnya. Yaitu antara Rp 5000.000.000,- sampai dengan Rp 40.000.000.000,-. Bunga 

yang dikenakan untuk jenis kredit ritel dan menengah yaitu berdasarkan dana yang 

digunakan dan di akhir waktu jatuh tempo debitur harus mengembalikan pokok kredit 

dan bunga yang ditentukan. 

Jenis kredit yang terakhir adalah Kredit Usaha Rakyat BRI. KUR merupakan 

kredit program yang terdiri dari KUR mikro untuk kredit sampai dengan Rp 5.000.000,- 

dan KUR ritel untuk kredit antara Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-. 

Umumnya KUR ritel dan mikro tidak ada agunannya dan penjaminannya diberikan oleh 

ASKRINDO (Asuransi Kredit Indonesia)  

 

4.2 Pembahasan Obyek Penelitian 

Dalam menganalisis permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, PT. 

BRI menggunakan dua jenis analisis, yaitu menggunakan Credit Risk Scoring System 

(CRS) dan menggunakan Memorandum Analisis Kredit. Berikut ini adalah hal-hal yang 

dilakukan menggunakan dua jenis analisis tersebut: 
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4.2.1 Credit Risk Scoring System (CRS) 

Berikut ini merupakan analisis kredit yang dilakukan berdasarkan prosedur Credit 

Risk Scoring System yang dilakukan oleh BRI terhadap PT. XYZ: 

4.2.1.1 Pre Screening 

Berikut ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh Account Officer dalam tahap 

Pre Screening: 

1. Pasar PT. XYZ memenuhi ketentuan Pasar Sasaran dan Kredit Risiko yang Dapat 

Diterima;  

2. Bisnis PT. XYZ tidak termasuk dalam jenis usaha yang dilarang; 

3. Bisnis PT. XYZ tidak termasuk dalam jenis usaha yang perlu dihindari; 

4. PT. XYZ tidak termasuk di dalam daftar hitam BI; 

5. PT. XYZ tidak termasuk di dalam daftar kredit macet BI; 

6. PT. XYZ tidak termasuk di dalam daftar hitam intern BRI. 

4.2.1.2 Credit Risk Rating  

Berikut ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh Account Officer dalam 

melakukan Credit Risk Rating: 

1. Penilaian Finansial 

a. Likuiditas 

i. Current Ratio yang dimiliki PT. XYZ lebih besar dari 140% 

ii. Quick Ratio yang dimiliki PT. XYZ lebih besar sama dengan 35% 

b. Solvabilitas 

i. EBITDA/Hutang jangka menengah dan hutang jangka panjang yang 

dimiliki PT. XYZ lebih besar sama dengan 40%. 
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ii. EBITDA/Kewajiban bunga plus pokok untuk satu tahun yang akan datang 

lebih besar sama dengan 50%. 

iii. EBIT/Bunga lebih besar dari 150%. 

iv. Equity/Total Assetlebih besar sama dengan 35%. 

c. Pertumbuhan 

i. ROA tahun ini lebih besar dari tahun lalu. 

ii. Profit Margin tahun ini lebih besar dari tahun lalu. 

iii. Pertumbuhan penjualan tahun ini lebih besar dari tahun lalu. 

2. Penilaian Non Finansial 

a. Karakter 

i. Tingkat Kepercayaan 

Berdasarkan penilaian terhadap kualitas informasi yang diberikan dan cara 

penyampaian informasinya yaitu  debitur memberikan informasi sesuai 

kondisi yang sebenarnya dan  debitur secara aktif menyampaikannya. 

Kebenaran informasi yang diberikan dapat dibuktikan melalui melalui on 

the spot langsung yang dilakukan oleh Account Officer secara berkala. 

Dalam melakukan on the spot, Account Officer melakukan pengecekan 

atas keabsahan informasi yang telah diberitahukan sebelumnya. Sebagai 

contoh, Account Officer mengecek jumlah persediaan di gudang, 

mengecek barang yang siap dijual dan lain-lainnya untuk mengetahui 

apakah keadaan yang sebenarnya sesuai dengan yang diinformasikan 

sebelumnya. 

ii. Pengelolaan Rekening Bank 
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Berdasarkan penilaian meliputi tingkat kedisiplinan debitur dalam 

membayar kewajiban, pemenuhan dokumen dan pemenuhan perjanjian 

kredit yang telah dibuat, debitur terkadang tidak menepati janji tetapi hal 

tersebut masih dapat diperbaiki dengan segera. Hal yang terkadang tidak 

ditepati oleh debitur salah satunya adalah dalam hal penyerahan dokumen 

untuk kebutuhan administrasi kredit. Hal tersebut dikarenakan terkadang 

debitur lupa atau tidak memiliki waktu dalam menyerahkan dokumen 

tersebut atau dokumen tersebut masih dalam masa perpanjangan, dan hal 

tersebut masih dapat diatasi dengan segera menyerahkan dokumen 

tersebut setelah perpanjangan diselesaikan.  

iii. Reputasi Bisnis 

Berdasarkan penilaian yang ditujukan untuk mengevaluasi hubungan 

bisnis debitur dengan pihak terkait maka tidak terdapat informasi negatif 

dari supplier, konsumen atau perusahaan sejenis. PT. XYZ memiliki 

supplier yang berasal dari pedagang di Tanah Abang, Jelambar dan Harco 

Mangga Dua. Sedangkan konsumen dari PT XYZ adalah Madu Nusantara 

yang merupakan produsen madu, KFC yang merupakan restauran siap saji 

terkenal, TOTAL dan HESS yang merupakan perusahaan minyak dan gas 

dari Perancis dan Amerika, Fuji Film yang merupakan perusahaan di 

bidang optik dan gambar, serta  Mobilite yang merupakan penghasil tas 

laptop dll.  Dari lingkungan dan rekanan konsumen PT. XYZ dipercaya 

oleh pemasok dapat membeli bahan baku secara kredit. Reputasi bisnis 

dapat dikatakan baik mencakup hubungan bisnisnya dalam jangka waktu 
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dua tahun terakhir.  

iv. Perilaku Pribadi Debitur 

Berdasarkan penilaian meliputi perilaku debitur, debitur tidak memiliki 

gaya hidup atau permasalahan pribadi yang dapat mempengaruhi 

kemampuan membayar kredit pada saat ini dan masa mendatang. Gaya 

hidup yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar kredit salah 

satunya adalah masalah pengurus dari PT. XYZ serta mabuk-mabukan 

atau bermain judi. Sedangkan dari informasi yang diperoleh tidak terdapat 

permasalahan-permasalahan sejenis itu yang dimiliki oleh debitur. Debitur 

memiliki kehidupan pribadi yang baik. Hal tersebut dapat diketahui dari 

kunjungan ke rumah debitur dan mengenal istri dari debitur yang betindak 

sebagai Komisaris Utama.  

b. Posisi Pasar 

i. Kualitas Produk/Jasa 

Dalam hal kualitas produk atau jasa dari PT. XYZ, maka jenis produk atau 

jasa PT. XYZ cukup memenuhi kriteria kualitas pembeli. Tidak terdapat 

banyak complain dari pelanggan. Rata-rata pelanggan puas terhadap 

barang yang diberikan, dan pelanggan melakukan repeat order. Selain itu 

karyawan dari PT. XYZ pun memiliki ketrampilan yang baik. 

ii. Strategi dan Ketergantungan 

Dalam memasarkan produknya, PT. XYZ memiliki strategi pemasaran 

yang cukup tepat dan PT. XYZ tidak ketergantungan dengan supplier atau 

pembeli tertentu. Karena supplier dan pembeli yang dimiliki oleh PT. 
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XYZ banyak dan bervariasi. 

iii. Lokasi Usaha 

Lokasi usaha yang dimiliki PT. XYZ  terletak di daerah Pulo Gadung, 

Jakarta Timur. Lokasi ini dapat dicapai oleh pemasok atau pembeli dengan 

mudah. Walaupun ketersediaan tenaga kerja untuk kualifikasi tertentu sulit 

diperoleh, namun tidak terdapat pembatasan peruntukan lokasi yang 

merugikan. 

c. Situasi Persaingan 

i. Perkembangan Pasar dan Situasi Persaingan 

Untuk situasi persaingan dalam bidang usaha sejenis, persaingan yang ada 

cukup ketat, bahkan para pesaing berani dengan mengambil margin yang 

cukup sedikit. Dalam hal perkembangan pasar dapat diperkirakan pasar 

tetap stabil dan peluang untuk mendapatkan laba cukup baik. Untuk 

memenangkan persaingan, maka terdapat Key Succes Factor yang dimiliki 

oleh PT. XYZ. Key Succes Factor tersebut adalah adanya tingkat respon 

yang cepat terhadap keluhan pelanggan. Dalam pengiriman barang, 

dilakukan tepat pada waktu yang dijanjikan. Barang yang dihasilkan selalu 

berkualitas sesuai dengan yang diharapkan pelanggan.  

ii. Struktur Internal Perusahaan 

Dalam struktur internal perusahaan, debitur mempunyai konsep 

penggantian pimpinan dan telah ada kader yang siap untuk 

menggantikannya. Organisasi perusahaan secara pro-aktif disesuaikan 

dengan perkembangan pasar.  

Analisis Pemberian..., Apriana Nur Sahara, Ma.-Ibs, 2011



d. Manajemen 

i. Kualifikasi Komersial 

Manajemen dari PT. XYZ berfokus pada kegiatan administrasi dan 

pencatatan pembukuan dalam mengelola usaha, apakah informatif, 

konsisten, sesuai standard dan dapat membantu debitur dalam 

menjalankan usahanya. Dalam melakukan pembukuan atau pencatatan 

transaksi keuangan dilakukan secara tertib, namun debitur belum mampu 

menyusun laporan keuangan, namun pertanyaan finansial dapat dijawab 

oleh debitur secara global. Oleh karena itu Account Officer turun tangan 

untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan dari PT. XYZ. 

Laporan keuangan tersebut dibuat berdasarkan segala informasi yang 

diberitahukan oleh debitur dan telah dicek kebenarannya melalui on the 

spot yang dilakukan oleh Account Officer. 

ii. Kualifikasi Teknis 

Dalam mengelola usahanya sesuai bidangnya, debitur memiliki keahlian 

dan memiliki pengalaman untuk mengelola usahanya dalam dua tahun 

terakhir. Selain itu sebelum mendirikan PT. ABC dan kemudian menjadi 

PT. XYZ, debitur telah memiliki berbagai pengalaman sebagai Direktur di 

perusahaan lainnya. Debitur memiliki motivasi untuk mengembangkan 

profesionalismenya dan cukup tanggap dalam mengikuti perkembangan 

pasar atau industri. Jika ada perkembangan baru atau model-model produk 

baru yang disenangi konsumen, maka debitur akan mengembangkan 

inovasinya untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas lagi dan 
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disenangi oleh konsumen. 

4.2.1.3 Klasifikasi Warna Kredit  

Berdasarkan klasifikasi warna kredit, PT. XYZ mendapatkan klasifikasi kredit 

warna putih yang artinya kredit tersebut memiliki risiko yang rendah dan kredit 

tersebut dapat dilanjutkan.  

 

4.2.2 Memorandum Analisis Kredit (MAK) 

4.2.2.1 Identifikasi Pemohon dan Usahanya 

1. Nama   :  PT. XYZ 

2. Alamat Usaha   :  Pulo Gadung, Jakarta Timur 

3. Bentuk Usaha  :  Perseroan Terbatas (PT) 

4. Jenis Usaha : Percetakan dan pembuatan produk promosi berupa travel        

bag, tas kain, tas laptop, packaging bag, kaos dan topi 

5. Legalitas dan Ijin Usaha:   

NPWP : 02.675.935-004.XXX 

SIUP : No.0286/11-3.773.75/66XXX berlaku s.d. 25-02- 2013 

TDP : 09.13.1.26.532XXX  berlaku s.d. 25-02-2013 

6. Pelanggan Utama : KFC, Madu Nusantara, Mobilite, TOTAL, HESS, Fuji  

Film 

7. Supplier : Pedagang di Tanah Abang, Jelambar, Harco Mangga  

Dua   

8. Besar Permohonan :  Kredit Modal Kerja Rp 1.200.000.000,- 

9. Obyek yang Dibiayai :  Piutang dan persediaan bahan baku 
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Alasan Permohonan : Untuk tambahan modal kerja dan mengembangkan 

usaha 

4.2.2.2 Analisis dan Evaluasi Kredit 

1. Analisis Character (Watak/Kepribadian) 

Untuk mendukung analisis watak ini, maka Pejabat Pemrakarsa harus meneliti 

perilaku pemohon dari berbagai sumber informasi yang relevan antara lain 

mengenai : 

a. Reputasi bisnis/reputasi perusahaan 

PT. XYZ memiliki reputasi bisnis yang baik, hal tersebut dilihat dari 

pengalaman bisnis yang telah dijalankannya berjalan dengan lancar. 

b. Riwayat perusahaan 

Saat ini PT. XYZ memiliki pelanggan yang cukup banyak dan cukup 

loyal. Saat ini yang menjadi pelanggan tetap nya adalah KFC untuk 

perlengkapan promosi seperti tas, topi dll. Madu Nusantara untuk 

packaging bag dan suplier tas laptop dengan merek Mobilite. Selain itu 

terdapat pula pelanggan lainnya yaitu TOTAL, HESS, Fuji Film. 

c. Catatan kriminal 

Dalam melakukan aktivitas usahanya, PT XYZ tidak memiliki catatan 

kriminal di kepolisian. 

d. Gaya hidup 

Gaya hidup dari pengurus PT. XYZ tidak ada yang menyimpang. Gaya 

hidup mereka terlihat wajar dan normal serta tidak ada penyimpangan 

Analisis Pemberian..., Apriana Nur Sahara, Ma.-Ibs, 2011



perilaku pribadi yang dianggap buruk yang dapat membahayakan 

kelangsungan perusahaan.  

e. Sikap kerjasama yang diperlihatkan oleh nasabah terhadap bank 

Indra Mahyudin Darham dan Adrinoviar Budiman sangat kooperatif 

dalam memberikan data-data yang diperlukan untuk proses kredit dan 

dapat menerangkan riwayat perusahaan dengan baik. 

f. Tingkat hubungan/kerjasama dengan BRI 

Selama ini PT. XYZ memiliki hubungan yang baik dengan BRI, karena 

sebelumnya PT. XYZ telah memiliki kredit sebesar Rp 850.000.000,- 

yaitu pada bulan Mei tahun 2009. Dan selama itu NPL nasabah pun baik. 

g. Legalitas usaha pemohon 

NPWP : 02.675.935-004.XXX 

SIUP : No.0286/11-3.773.75/66XXX berlaku s.d. 25-02- 2013 

TDP : 09.13.1.26.532XXX  berlaku s.d. 25-02-2013 

h. Informasi Bank (BI) , rekan bisnis, pesaing 

Dari lingkungan dan rekanan konsumen, tidak di peroleh informasi negatif 

tentang PT. XYZ dan PT. XYZ dipercaya oleh pemasok dapat membeli 

bahan baku secara kredit. Dari BI Checking tidak terdapat data yang tidak 

baik dari pengurus perusahaan maupun perusahaan itu sendiri. Rekan 

bisnis dari PT XYZ adalah Madu Nusantara yang merupakan produsen 

madu, KFC yang merupakan restauran siap saji terkenal, TOTAL dan 

HESS yang merupakan perusahaan minyak dan gas dari Perancis dan 

Amerika, Fuji Film yang merupakan perusahaan di bidang optik dan 
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gambar, serta  Mobilite yang merupakan penghasil tas laptop. Selama ini 

pembayaran pelanggan atas pesanannya dapat dikatakan lancar dan tidak 

ada masalah.  

2. Analisis Capacity (Kemampuan) 

Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari 

pemohon. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kemampuan 

membayar diperoleh dari hasil usaha obyek yang akan dibiayai oleh BRI. 

Kemampuan membayar yang dimiliki PT. XYZ dapat dikatakan baik, hal ini 

dilihat dari hasil usaha yang meningkat tiap tahunnya dan peningkatan laba 

bersih yang diperoleh. 

Tingkat kemampuan membayar untuk kredit produktif dipengaruhi oleh 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

a. Aspek Manajemen 

Aspek manajemen adalah kemampuan pengelolaan perusahaan, antara lain 

: 

i. Visi PT. XYZ yaitu ingin menjadi industri tas yang mampu bersaing di 

tingkat regional 

ii. Misi PT. XYZ adalah mencari laba dengan cara yang wajar, 

mendapatkan peningkatan omzet perusahaan dari tahun ke tahun 

dengan cara yang wajar dan peningkatan kesejahteraan karyawan. 

iii. Manajemen di kelola langsung oleh Direktur dan Direktur Utama. 

Semua tanggung jawab ada di tangan Direktur baik pembelian dan 

pengawasan dilakukan langsung oleh Direktur.  
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iv. Dalam menjalankan usahanya, PT. XYZ memiliki strategi perusahaan. 

Berikut ini adalah strategi tersebut : 

Planning, PT. XYZ lebih meningkatkan servis seperti kualitas lebih 

baik, ketepatan waktu pengiriman dan bahan yang digunakan lebih 

baik. Hal tersebut diberlakukan untuk konsumen yang sudah lama. 

Dan untuk konsumen yang baru yaitu dengan mengikuti lelang dan 

tender atau menggali informasi dari konsumen yang sudah ada 

sekarang.  

Organizing yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah mulai melimpahkan 

wewenang sebagian pekerjaan kepada orang kepercayaan yang selama 

ini dikerjakan sendiri oleh direktur PT. XYZ seperti membeli bahan 

baku dan ikut lelang.  

Actuating, setelah PT. XYZ membuat suatu planning, maka PT. XYZ 

tentunya akan menjalankan strategi-strategi tersebut untuk 

menghasilkan laba yang maksimun serta pelanggan yang loyal.  

Controlling, setelah menjalankan planning, PT. XYZ akan melakukan 

evaluasi apakah strategi yang dilaksanakan akan menghasilkan laba 

yang maksimal dan pelanggan yang loyal. Jika target dari planning 

tersebut tidak tercapai, maka PT. XYZ harus melakukan evaluasi atas 

kesalahan tersebut dan membuat planning baru yang lebih baik. 

b. Aspek Produksi 

Analisis aspek produksi bertujuan untuk  mengetahui kemampuan 

pemohon, kemampuan pemohon memproduksi (untuk industri) atau 
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mengadakan (dalam hal usaha perdagangan) produk/barangnya, yang 

tercermin dari kemampuan daya saing produk yang dihasilkan/ 

diperdagangkan, kemampuan pemohon untuk berproduksi/berdagang 

secara berkesinambungan. Hal yang harus diperhatikan antara lain : 

i. Proses produksi yang berlangsung di kantor PT. XYZ. 

ii. Berikut ini adalah salah satu barang produksi yang dihasilkan : 

Tabel 4.1 Produksi PT. XYZ 

No. Jenis Barang  Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tas laptop 

Packaging bag 

Travel bag 

Topi 

140 buah per minggu 

4200 buah per minggu 

100 buah per minggu 

50 buah per minggu 

Sumber : Laporan Produktivitas PT. XYZ 

iii. Bahan baku diperoleh dari pedagang-pedagang yang ada di Tanah 

Abang, Jelambar dan Harco Mangga Dua. 

iv. Lokasi pabrik merupakan lokasi yang strategis, yaitu di Komplek 

Ruko Pulo Gadung Trade Center Rawa Terate Cakung   

v. Harga jual yang diberikan kepada konsumen bervariasi yaitu 

tergantung dari jenis bahan, model, tingkat kesulitan, dll.  

vi. Produksi yang dilakukan perusahaan berdasarkan atas pesanan, jika 

ada yang memesan maka perusahaan akan memproduksi barang.  

c. Aspek Pemasaran 
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Tujuan analisis terhadap aspek pemasaran adalah untuk menilai 

kemampuan pemohon dalam memasarkan produknya. Analisis aspek 

pemasaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai 

berikut : 

i. Penjualan bersih yang dimiliki PT. XYZ tiap tahunnya meningkat. 

ii. Pemasaran yang dilakukan dengan menawarkan produk ke 

perusahaan-perusahaan dan untuk perusahaan oil & gas seperti 

TOTAL, HESS dengan mengikuti tender. 

iii. Umumnya perusahaan yang sudah menggunakan produk yang 

dihasilkan cukup puas dengan melakukan repeat order. 

iv. Tenaga pemasaran selain di pegang sendiri oleh Direktur, saat ini 

dibantu oleh 4 orang yang berstatus sebagai pegawai tetap dan 2 orang 

pegawai lepas.  

v. Pembayaran oleh pelanggan rata-rata dua sampai tiga bulan setelah 

menerima invoice. 

vi. PT. XYZ memiliki inventory turn over relatif rendah, yakni sebagai 

berikut; tahun 2008, selama 63 hari, tahun 2009 selama 110, dan 

triwulan pertama 2010 selama 57 hari. Inventory turn over menjadi 

indikasi jangka waktu pengendapan barang di gudang. Semakin 

pendek jangka waktu inventory turn over maka semakin efisien biaya 

yang dikeluarkan perusahaan. 

vii. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan meningkatkan 

kreativitas dalam memproduksi barangnya. 
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viii. Perusahaan melakukan pengiriman barang tepat waktu serta 

meningkatkan jaringan dengan memperbanyak relasi bisnisnya. 

d. Aspek Personalia 

 Analisis aspek personalia bertujuan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang 

mendukung aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara 

hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan/pemilik perusahaan.  

Analisis aspek personalia antara lain meliputi: 

i. Jumlah tenaga kerja dari PT. XYZ adalah terdiri dari 4 orang pengurus 

dan 25 orang karyawan. 

ii. Karena PT. XYZ merupakan perusahaan keluarga yang tidak terlalu 

besar, maka susunan organisasi yang dimiliki oleh PT. XYZ memiliki 

hirarki yang sangat pendek dan efisien. 

iii. Tingkat keahlian direktur dan tenaga pelaksana, dapat dikatakan cukup 

baik. 

iv. Hubungan internal keluarga baik 

v. Orang yang menjadi key person adalah direktur dari PT. XYZ yaitu 

Direktur. Sedangkan Direktur pun memiliki orang kepercayaannya 

sendiri.  

vi. Keadaan kesehatan Direktur pun masih sehat dan usianya tidak terlalu 

tua, yaitu 41 tahun. 

vii. Karyawan PT. XYZ berasal dari daerah yang sama, sehingga memiliki 

budaya yang sama dan dapat bekerja dengan suasana kerja yang baik. 
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e. Aspek Finansial 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan Pejabat Pemrakarsa dalam 

melakukan analisis aspek finansial antara lain adalah sebagai berikut  

(Lampiran 3): 

Tabel 4.2 Tabel Kinerja Keuangan Perusahaan (unaudited) 

(dalam ribuan) 

Nama  2008 2009 Q1 2010  

    

 

  

Penjualan 3,110,627  3,630,501  1,641,507 

Laba Bersih 188,031  208,395  92,668 

Total Asset 1,273,537  1,936,877  1,888,060  

Piutang 754,045  1,007,450  1,025,449  

Persediaan 432,412  853,897  804,040  

Hutang Lancar 554,960  1,009,905  868,420  

Sumber : Laporan Keuangan PT. XYZ 

i. Penjualan pada triwulanan tahun 2009 mengalami peningkatan sekitar 

17% bila dibandingkan dengan tahun 2008. Peningkatan ini 

disebabkan adanya penambahan modal usaha dari BRI pada tahun 

2009 sehingga memungkinkan adanya ekspansi usaha perusahaan. Dan 

pada triwulanan 2010 penjualan meningkat sangat tinggi dibanding 

2009, hal ini diindikasikan oleh adanya peningkatan penjualan sebesar 

81% pada triwulan I 2010. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 

peningkatan pemesanan ulang pelanggan lama seperti seperti Mobilite 

untuk tas laptop dan Madu Nusantara untuk packaging bag, serta 

adanya penambahan jumlah pesanan topi oleh KFC. Adanya pameran 

PRJ bulan Juni-Juli dipastikan turut menyumbang kenaikan penjualan. 

ii. Laba Bersih  untuk triwulanan tahun 2009 mengalami peningkatan 
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hingga 11%, bila dibandingkan dengan tahun 2008. Peningkatan ini 

disebabkan adanya penambahang modal dari BRI yang menyebabkan 

bertambahnya jumlah penjualan dan diikuti dengan naiknya laba 

perusahaan. Proyeksi ke depan diperkirakan akan terjadi kenaikan laba 

bersih. Hal ini dilihat dari triwulanan pertama tahun 2010 laba bersih 

sudah melebihi pada triwulanan pertama tahun 2009. Peningkatan 

penjualan dipastikan akan turut meningkatkan laba bersih. 

iii. Total Asset  posisi tahun 2009 mengalami peningkatan sekitar 52%, 

bila dibandingkan dengan tahun 2008. Peningkatan Total Asset di 

sebabkan bertambahnya persediaan dan piutang dagang pada tahun 

2009 bila dibandingkan dengan penjualan tahun 2008. Sedangkan pada 

posisi 2010 Total Asset mengalami penurunan karena berkurangnya 

persediaan.  Proyeksi kedepan di perkirakan akan terjadi kenaikan 

Total Asset, seiring dengan bertambahnya stok persediaan bahan baku 

dan penjualan. 

iv. Piutang  tahun 2009 mengalami peningkatan sekitar 34%, bila 

dibandingkan dengan tahun 2008. Peningkatan piutang ini tidak 

terlepas dari bertambahnya penjualan pada tahun 2009. Proyeksi 

kedepan di perkirakan akan terjadi kenaikan piutang. Peningkatan 

piutang lebih dikarenakan PT. XYZ tetap memberikan fasilitas kepada 

para pelanggan dengan jangka waktu pembayaran 2 - 3 bulan. 

v. Posisi persediaan tahun 2009 mengalami peningkatan sekitar 97% bila 

dibandingkan dengan tahun 2008.  Kenaikan persediaan  ini 
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disebabkan peningkatan jumlah pesanan dari pelanggan, sehingga 

perusahaan harus menyediakan barangnya dengan jumlah yang lebih 

banyak. 

vi. Hutang Lancar  posisi tahun 2009 mengalami peningkatan sekitar 

42%, bila dibandingkan dengan tahun 2008. Bertambahnya hutang 

lancar ini di karenakan adanya penambahan pinjaman dari BRI. Hal ini 

akan mengurangi hutang usaha, karena PT. XYZ berencana melakukan 

pembelian bahan baku secara cash, agar harga yang di dapat lebih 

murah dari pada pembelian secara kredit. 

Untuk analisis finansial diperlukan juga analisis rasio keuangan. Analisis rasio 

keuangan yang perlu diperhatikan antara lain meliputi : 

Table 4.3 Tabel Ratio Perusahaan 

current ratio 221.96% 190.01% 216.95% 188.15% 213.64% 246.07% 288.52% 

debt equity ratio 77.23% 108.95% 85.17% 113.63% 88.50% 69.07% 53.64% 

profit margin 6.04% 5.74% 5.65% 9.45% 9.64% 9.83% 10.02% 

return on equity 26.17% 22.48% 9.09% 14.90% 13.19% 11.85% 10.78% 

return on asset 14.76% 10.76% 4.91% 6.97% 7.00% 7.01% 7.01% 

EBIT coverage 

ratio 0% 528.13% 394.85% 553.79% 639.52% 751.12% 902.38% 

Sumber: data primer yang diolah (Lampiran 4): 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas : 

a. Liquidity Ratio, yang meliputi Current Ratio dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Current  Ratio  PT. XYZ pada tahun  2008 adalah sebesar 221,96%, tahun 

2009 terjadi penurunan Current Ratio menjadi 190,01%.  Pada triwulan 

pertama tahun 2010, Current  Ratio  sebesar 216,95% dan untuk periode 

ke depan diproyeksikan angka Current  Ratio  akan terus bertambah. 
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Current Ratio menunjukan angka diatas 140% atau dapat dikategorikan 

baik. Dengan tingginya Current  Ratio  tersebut, maka aktiva lancar yang 

dimiliki PT. XYZ mampu menutupi hutang jangka pendeknya. 

b. Leverage Ratio, yang meliputi Debt Equity Ratio yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

Debt  Equity Ratio tahun 2008 sebesar 77,23%, pada tahun  2009 sebesar  

108,95%  dan pada triwulan pertama tahun 2010 sebesar  85,17%. 

Penurunan DER  disebabkan karena PT. XYZ mengurangi hutang dagang 

pada supplier, dan juga manajemen terus berusaha untuk meningkatkan 

posisi permodalan yang ada, dimana dari laba usaha yang ada 

diakumulasikan kembali kedalam modal usaha.  Debt Equity Ratio masih 

dalam kriteria risiko yang dapat di terima yaitu di bawah 150%. 

c. Profitability Ratio, yang membahas mengenai Profit Margin, Return on 

Equity, Return On Assets dan Interest Coverage Ratio adalah sebagai 

berikut : 

i. Profit Margin, PT. XYZ memiliki angka positif yang berarti 

perusahaan dapat mencetak laba. Di tahu 2008 Net Profit Margin 

adalah 6,04% dan terjadi sedikit penurunan di tahun 2009, yaitu 5,74% 

dan pada triwulan pertama tahun 2010 angka Net Profit Margin adalah 

sebesar 5,65%. Walaupun terjadi penurunan angka Net Profit Margin, 

namun diproyeksikan Net Profit Margin akan meningkat di triwulanan 

berikutnya. Oleh karena itu perusahaan dapat membayar dividen dan 
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mampu menghasilkan laba ditahan untuk sumber pelunasan pinjaman 

dan sumber dana bagi pengembangan usahanya.  

ii. Return on Equity PT. XYZ pada tahun 2008 sebesar 26,17% dan 

mengalami penurunan di tahun 2009 yaitu menjadi 22,48%. Untuk 

triwulanan pertama tahun 2010 Return on Equity yang dimiliki adalah 

9,09% dan diproyeksikan akan mengalami sedikit peningkatan dan 

angka yang relatif stabil untuk periode-periode berikutnya.. Nilai 

Return on Equity tersebut menunjukkan bahwa pemegang saham 

memperoleh pengembalian atas modal yang disetorkan tersebut. 

terjadinya penurunan Return on Equity tersebut dikarenakan 

meningkatnya modal sendiri yang disebabkan oleh peningkatan laba 

ditahan. 

iii. Return on Assets tahun 2008 PT. XYZ adalah sebesar 14,76% dan 

pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan menjadi 10,76% dan 

pada triwulanan pertama tahun 2010 nilai Return on Assets yang 

diperoleh adalah sebesar 4,91% dan diproyeksikan akan meningkat 

untuk setiap triwulanan berikutnya. Oleh karena itu laba yang 

diperoleh dari setiap dana baik yang berasal dari pinjaman-pinjaman 

(modal luar) maupun dana sendiri yang ditanamkan dalam aktiva 

perusahaan akan meningkat.  

iv. EBIT Coverage Ratio PT. XYZ tahun 2009 adalah sebesar 528,13% 

dan pada triwulanan pertama tahun 2010 EBIT Coverage Ratio adalah 
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sebesar 394,85%. Tingginya nilai EBIT Coverage Ratio berarti beban 

bunga pinjaman dijamin oleh pendapatan dengan nilai yang tinggi.  

Tabel 4.4 Sumber dan Penggunaan Dana 

  (dalam ribuan) 

No. Keterangan 
Tahun 2009 Maret 2010 

Sumber Penggunaan Sumber Penggunaan 

1 Laba/rugi 208,395  0  92,668  0  

2 Penyusutan 23,840  0  13,907  0  

3 Kas 0  12,290  3,052 0  

4 Piutang Dagang 0  253,405  0  17,999  

5 Persediaan 0  421,485  49,857  0  

6 Hutang Usaha 0  356,220  0  5,295  

7 Hutang Bank 814,165  0  0  1,895  

8 Biaya yg masih hrs dibayar 0  0  0  0  

9 Hutang Pajak 0  0  0  0  

10 Hutang jk. panjang 0  0  0  0  

11 Aktiva 0  0  0  0  

12 Piutang Karyawan 0  0  0  0  

13 Piutang Lain 0  0  0  0  

14 Uang Muka 0  0  0  0  

15 Modal Disetor 0  0  0  0  

  Jumlah 1,046,400  1,046,400 159,484  159,484 

   Sumber: Laporan Keuangan PT. XYZ yang Diolah 

 

Dari Sumber dan Penggunaan Dana tahun 2009, penggunaan dana sebagian besar 

dipergunakan untuk memutar modal kerjanya yaitu untuk membiayai persediaan bahan 

baku dan pembayaran hutang  usaha. Sedangkan posisi Maret 2010, penggunaan dana 

lebih digunakan untuk membayar hutang bank BRI. 

3. Analisis Capital (Modal) 

Berdasarkan Akte Pendirian No. 5 tanggal 25 – 01 – 2008, susunan pengurus 

PT. XYZ terdiri dari : 
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Tabel 4.5 Pengurus PT. XYZ 

No Nama Posisi Jumlah Lbr 

Saham 

Nilai Nominal 

1 Tn. A Direktur Utama 25 Rp 2.500.000,- 

2 Tn. B Direktur 2.425 Rp 242.500.000,- 

3 Ny. A Komisaris Utama 25 Rp 2.500.000,- 

4 Ny. B Komisaris 25 Rp 2.500.000,- 

 Total  2.500 Rp 250.000.000,- 

Sumber : Data Primer 

 

Modal Dasar dari PT. XYZ sebesar Rp 500.000.000.- dan modal disetornya yaitu 

sebesar Rp 250.000.000.- (50% dari Modal Dasar). Nilai per lembar sahamnya adalah Rp 

100.000.- 

Dilihat dari data setoran pemegang saham, menunjukkan sebagian besar 

perputaran usaha dengan menggunakan modal sendiri. Hal ini tercermin dalam debt 

equity ratio yang masih berada di bawah 150%. Modal   yang  dimiliki  cukup  untuk  

mendukung   jalannya   perusahaan, dari akumulasi laba digunakan untuk menambah 

permodalan.  

Dilihat dari peningkatan laba sampai dengan periode saat ini untuk setiap 

tahunnya, maka dapat meningkatkan tingginya modal sendiri yang berasal dari laba. Hal 

ini dikarenakan untuk memperoleh modal sendiri maka berasal dari jumlah setoran modal 

awal ditambah dengan laba periode sampai saat ini. 
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4. Analisis Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Tabel 4.6 Kondisi Ekonomi 

Tahun SBI 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
Inflasi 

2005 12.75% 5.7% 17,1% 

2006 9.75% 5.5% 6,6% 

2007 8.00% 6.3% 6,6% 

2008 9.25% 6.1% 11,1% 

2009 6.50% 5.4% 2,8% 

2010 6.50% 6.2% 4,8% 

       www.bi.go.id  

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010 

maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang sedang mengalami 

pemulihan. Inflasi yang relatif rendah dapat memberikan ruang bagi 

pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dan ekonomi 

dengan cara meningkatkan SBI. Pada tahun 2005 perekonomian Indonesia 

dapat dikatakan tidak baik karena pada saat itu tingkat inflasi sangat tinggi 

sehingga pemerintah tidak dapat menurunkan SBI untuk me meningkatkan 

pertumbuhan. Pada tahun 2006 dan 2007 perekonomian kembali bergairah 

hal ini tercermin dari penurunan tingkat inflasi yang cukup signifikan, hal 

itu membuat pemerintah dapat menurunkan tingkat SBI sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2008 ketika terjadi krisis 

global, perekonomian kembali melemah. Dan di tahun-tahun belakangan 

ini perekonomian mulai berkembang kembali. Hal ini dibuktikan dengam 

rendahnya inflasi pada tahun 2009 dan 2010 yang memberikan ruang agar 

BI dapat menurunkan SBI sehingga mengakibatkan pertumbuhan investasi 

dan ekonomi meningkat. Oleh karena itu perkembangan sektor riil 
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menjadi lebih baik dan pada kondisi tersebut perusahaan cocok untuk 

meningkatkan produksinya karena dapat diperkirakan akan terjadi 

peningkatan permintaan barang dan jasa yang nantinya akan 

meningkatkan keuntungan yang diperoleh PT. XYZ. Oleh karena itu 

dilihat dari kondisi ekonomi, PT. XYZ memiliki kemungkinan untuk 

disetujui permohonan kreditnya. 

 

5. Analisis Collateral (Jaminan/Agunan) 

Tabel 4.7 Jaminan Kredit 

(dalam ribuan) 
No A  G  U  N  A  N NILAI  SAAT  INI 

 

PENGIKATAN AGUNAN  

 Jenis Kepemilikan Lokasi Nilai  

Pasar 

Nilai   Jenis No Nilai Proyeksi 

 Barang Bukti No Atas Nama  Wajar Likuidasi    N.L 

1. Tanah dan 

Bangunan 

LB/LT 

265/308 

 

SHM 339

3 

Hj. 

Asmarawaty 

( Istri Dirut) 

Jl. Cempaka 

Putih Timur 

VIII No. 5 

Jakarta 

Timur 

 

1.714.000 1.479.000 HT I 

 

 

 

HT 

II 

1217 / 

2009 

 

 

Baru 

1.050.000 

 

 

 

  400.000 

1.474.260 

            

                                Sub Total Agunan Pokok 1.714.000 1.479.000   1.450.000 1.474.260 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

 

Coverage ratio PNL agunan terhadap fasilitas yang di usulkan     : 123  % 

Coverage ratio nilai pengikatan agunan terhadap fasilitas yang di usulkan: 121  % 

4.2.2.3 Perhitungan Kebutuhan Kredit Modal Kerja 

1. Piutang  dagang pada neraca proyeksi diasumsikan  selama  +  60 hari. 

Pertimbangan tersebut karena untuk mempertahankan pelanggan salah 
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satunya dengan memberikan keringanan pembayaran kepada pelanggan 

hingga dua sampai tiga bulan. Dan tahun 2010 omzet penjualan yang relatif 

akan naik dimana permintaan akan produk promosi meningkat seiring adanya 

pesanan-pesanan dari pelanggan lama. 

2. Perputaran  persediaan pada neraca proyeksi di buat selama + 60 hari, melihat 

trend 3 bulan terakhir. Tingginya perputaran persediaan ini karena PT. XYZ 

ingin menambah jumlah persediaan untuk mengantisipasi kenaikan bahan 

baku. Selain itu untuk meningkatkan nilai jual kepada para pelanggannya 

dengan meningkatkan kapasitas produksinya. 

3. Perputaran  hutang  dagang pada neraca  proyeksi  diasumsikan maksimal 14 

hari, hal tersebut didasarkan pengakuan PT. XYZ Bahwa dengan membeli 

bahan baku secara Tunai atau semakin cepat pembayaran, harga bahan baku 

yang didapat bisa lebih murah. 

4. Pada neraca proyeksi diasumsikan tidak  adanya penambahan aktiva tetap, 

mengingat aktiva yang ada saat ini dirasakan sudah cukup memadai. 

Tabel 4.8 Kebutuhan Kredit Modal Kerja 

(Lampiran 5):           

Kriteria 
 

Nominal 

(dalam ribuan)  

Delta Piutang Dagang Rp. 233,040 
 

Delta Persediaan Rp. 454,449 (+) 

Kenaikan Aktiva Lancar Rp. 687,489 

 
Delta Hutang Dagang Rp. (99,802) (+) 

Perubahaan Modal Kerja Rp. 587,687 

 
Kas periode lalu Rp. 54,543   (-) 
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Tambahan KMK Rp. 533,144 

 
Baki Debet pinjaman saat ini Rp. 674,575 (+) 

Total kredit yang diperlukan Rp. 1,207,719 

 
Kredit yang dapat direkomendasikan Rp. 1,200,000 

      Sumber: Laporan Keuangan yang Diolah 

 

4.3 Hasil Analisis 

Setelah melakukan proses analisis kredit dan Credit Risk Rating, maka diperoleh 

hasil analisis sebagai berikut : 

 

Tabel 4.9 Tabulasi Analisis Kredit 

Alat Analisis Hasil Analisis Keterangan 

1. Credit Risk Scooring 

System (CRS) 

  

a. Pre Screening Semua kriteria memenuhi 

ketentuan 

Kredit dapat diproses lebih 

lanjut 

b. Credit Risk Rating Total skor 14,75 dan Rating 1b 

 

Dapat diproses lebih lanjut 

karena skor >10-15 masuk 

ke dalam kredit di risiko 

rata-rata. 
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c.Klasifikasi Warna 

Kredit 

Putih Dapat diproses lebih lanjut 

karena tidak termasuk 

dalam klasifikasi warna 

hitam fully cash collateral 

dan klasifikasi abu-abu non 

fully cash collateral 

2. Memorandum Analisis 

Kredit 

  

a. Identifikasi Pemohon 

Usaha 

Memiliki semua kelengkapan 

usaha seperti NPWP, SIUP, 

TDP 

 

Dapat diproses lebih lanjut 

Karena kelengkapan usaha 

berupa NPWP, TDP, SIUP 

dapat dilengkapi 

b. Analisis 5C   

Character Character PT. XYZ dikenal 

baik 

Dilihat dari jaringan yang 

dimiliki, PT. XYZ dikenal 

baik oleh limgkungan bisnis 

(rekan usaha)  dan 

keuangan (Bank) 

Capacity 

 

PT. XYZ mampu menghasilkan 

laba yang meningkay secara 

bertahap (Lampiran 3) 

Penilaian aspek 

manajemen, produksi, 

pemasaran, personalia, 

finansial memenuhi 

klasifikasi dilihat dari usaha 
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yang cukup prospektif dan 

memiliki peningkatan laba 

Capital  Nilai debt equity ratio 

dibawah 150% dikatakan 

baik karena hutang tidak 

melampau jauh dari modal 

yang dimiliki 

Condition Kondisi ekonomi bagus Kondisi perekonomian 

eksternal mendukung bisnis 

PT. XYZ 

Collateral Agunan yang diserahkan dapat 

mengcover 

pinjamannya. 

 

b.  Perhitungan 

Kebutuhan Kredit 

Modal Kerja 

Dari hasil perhitungan 

kebutuhan kredit, PT. XYZ 

memang memerlukan kredit 

modal kerja untuk mengcover 

proyeksi kenaikan kegiatan 

usahanya. 

Permohonan kredit layak 

untuk dibiayai. 

 

Sumber: Hasil Analisis Keseluruhan 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Setelah melakukan proses analisis kredit dan Credit Risk Rating, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses analisis Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT. BRI Persero dilakukan 

dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu menggunakan analisis Credit Rating dan tahap 

kedua adalah menggunakan Memorandum Analisis Kredit yang berisi tentang analisis 

5C. 

2. Penilaian Credit Rating yang dilakukan oleh PT. BRI Persero menggunakan suatu 

sistem yang diberi nama Credit Risk Scoring System. Dalam Credit Risk Scoring 

System yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Berdasarkan tahap Pre Screening yaitu terlihat bahwa pasar memenuhi kriteria-

kriteria dalam tahap pre screening. 

b. Berdasarkan penilaian Credit Risk Rating, hasil rating yang diperoleh yaitu 1b 

yang berarti kredit termasuk ke dalam risiko rata-rata 

c. Berdasarkan Klasifikasi Warna Kredit, kredit yang diajukan PT. XYZ masuk ke 

dalam kriteria putih itu berarti kredit tersebu dapat dilanjutkan. 

3. Berdasarkan proses analisis kredit yang dilakukan oleh PT. BRI Persero, maka PT. 

XYZ layak untuk menerima Kredit Modal Kerja dari PT. BRI Persero. Dengan 

Analisis Pemberian..., Apriana Nur Sahara, Ma.-Ibs, 2011



pengikatan nilai agunan sebesar Rp 1.450.000.000,- dan total kredit yang diperlukan 

sebesar Rp 1.207.719.000,- maka berdasarkan Memorandum Analisis Kredit, 

perusahaan dapat disetujui permohonan kreditnya sebesar Rp 1.200.000.000,- dengan 

jangka waktu satu tahun. Dan berdasarkan Credit Risk Rating Analysis maka PT. 

XYZ memiliki klasifikasi warna putih dan rating kredit 1b yang berarti risiko kredit 

masuk ke dalam risiko kredit rata-rata. 

5.2 SARAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Account Officer melakukan analisis kredit sesuai dengan SOP PT. BRI 

yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan agar lebih disiplin, sehingga risiko kerugian 

yang akan diterima bank dapat diminimalisasi. 

2. Sebaiknya laporan keuangan yang berasal dari PT. XYZ telah melewati proses audit 

agar mempermudah kerja AO kebelakangnya nanti. 

3. Sebaiknya Credit Risk Rating yang menjadi bagian dari analisis kredit tersebut 

dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku dan menjadi pertimbangan penting 

dalam melakukan proses analisis kredit. 
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Lampiran 1 : 

Pre-Screening  
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Lampiran 2: 

Posisi Neraca saat ini 
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Lampiran 2 cont’d: 

Posisi  Laba Rugi saat ini 
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Lampiran 2 cont’d: 

Penilaian CRR Finansial 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Lampiran 2 cont’d: 

Penilaian CRR non Finansial 
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Lampiran 3: 

Penilaian CRR Klasifikasi Warna Kredit 
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Lampiran 5 : NERACA PERIODE 2008 s/d MARET 2010 

     

    

(000) 

    PERIODE 

    
Tahun 

2008 

Tahun 

2009 

Maret 

2010 

Kas / Bank 45,305  57,595  54,543  

Deposito 0  0  0  

Piutang Dagang 754,045  1,007,450  1,025,449  

Piutang Karyawan 0  0  0  

Persedian 432,412  853,897  804,040  

Uang Muka 0  0  0  

Jumlah Aktiva Lancar   1,231,762  1,918,942  1,884,032  

Aktiva Tetap       

  Tanah 0  0  0  

  Bangunan 0  0  0  

  Peralatan 0  0  0  

  Inventaris 5,000  5,000  5,000  

  Kendaraan 98,000  98,000  98,000  

  

Aktiva Lain-

Lain 16,200  16,200  16,200  

Akumulasi Penyusutan 77,425  101,265  115,172  

Jumlah Aktiva Tetap   41,775  17,935  4,028  

Pinjaman Lain-Lain 0  0  0  

Investasi Lainnya 0  0  0  

Good Will 0  0  0  

Jumlah Aktiva Tetap Lainnya   0  0  0  

JUMLAH AKTIVA   1,273,537  1,936,877  1,888,060  

          

Hutang Bank BRI 0  814,165  674,575  

Hutang Usaha 554,960  195,740  193,845  

Hutang Lain-Lain 0  0  0  

Biaya-Biaya 0  0  0  

Kewajiban kepada Pihak ke III 0  0  0  

Hutang Pajak 0  0  0  

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek   554,960  1,009,905  868,420  

Hutang Jangka Panjang 0  0  0  

Kewajiban kepada Pihak ke III 0  0  0  

Pembayaran UM yang di terima 0  0  0  

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang   0  0  0  

JUMLAH PASIVA   554,960  1,009,905  868,420  

Modal Sendiri 250,000  250,000  250,000  

Cadangan Lain 0  0  0  

Laba di tahan 280,546  468,577  676,972  

Laba Periode Berjalan 188,031  208,395  92,668  

Laba s/d Periode ini 468,577  676,972  769,640  

JUMLAH NETWORTH 718,577  926,972  1,019,640  

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EQUITY   1,273,537  1,936,877  1,888,060  
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Lampiran 5 cont’d:              LAPORAN LABA – RUGI 

PERIODE 2008  S/D  MARET 2010 

     

    

(000) 

 

  PERIODE 

 

  Tahun 2008 Tahun 2009 Maret 2010 

 

    

 

  

 

Penjualan 3,110,627  3,630,501  1,641,507  

 

Harga Pokok Penjualan ( HPP ) 2,488,502  2,795,486  1,263,960  

 

Upah Tenaga Kerja 0  0  0  

 

    

 

  

 
PENDAPATAN KOTOR 622,125  835,015  377,547  

 

Biaya Umum dan Administrasi 155,531  217,830  98,490  

 

Biaya Operasional 186,638  254,135  114,905  

 

Biaya Lain - Lain 0  0  0  

 

    

 

  

 
KEUNTUNGAN OPERASIONAL 279,956  363,050  164,152  

 
    

 
  

 

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap 23,840  23,840  13,907  

 

Biaya Bunga Bank 0  54,003  30,362  

 

Biaya Sewa 0  0  0  

 

Biaya Non Operasional 0  0  0  

 

Pendapatan Non Operasional 0  0  0  

 

    

 

  

 
KEUNTUNGAN SEBELUM PAJAK 256,116  285,207  119,883  

 

Pajak 68,085  76,812  27,215  

 

    

 

  

 
KEUNTUNGAN BERSIH 188,031  208,395  92,668  
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Lampiran 5 cont’d: 

No Keterangan 31-12-2008 % 31-12-2009 % 31-03-2010 %

1 Uang Kas / Bank 45,305           4% - 57,595           3% 27% 54,543           3% -5%
2 Piutang Dagang 754,045         59% - 1,007,450      52% 34% 1,025,449      54% 2%
3 Persediaan 432,412         34% - 853,897         44% 97% 804,040         43% -6%
4 Piutang Karyawan -                     0% - -                     0% #DIV/0! -                     0% #DIV/0!
5 Pajak dibayar dimuka -                     0% - -                     #DIV/0! -                     #DIV/0!
6 Jumlah Aktiva Lancar 1,231,762      97% - 1,918,942      99% 56% 1,884,032      100% -2%
7 Aktiva Tetap Netto 41,775           3% - 17,935           1% -57% 4,028             0% -78%
8 Jumlah Aktiva 1,273,537      197% - 1,936,877      199% 52% 1,888,060      200% -3%
9 Hutang Bank Jk Pendek -                     0% - 814,165         42% #DIV/0! 674,575         36% -17%

10 Hutang Dagang 554,960         44% - 195,740         10% -65% 193,845         10% -1%
11 Hutang Pajak -                     0% -                     0% #DIV/0! -                     0% #DIV/0!
12 Biaya yg msh hrs dibayar -                     0% -                     0% #DIV/0! -                     #DIV/0!
13 Jumlah Hutang Jk Pendek 554,960         44% - 1,009,905      52% 82% 868,420         46% -14%
14 Hutang Jk Panjang -                     0% - -                     0% #DIV/0! -                     0% #DIV/0!
15 Hutang Jk Pnjng Lainnya -                     0% - -                     0% #DIV/0! -                     0% #DIV/0!
16 Hutang Pada Persero -                     0% - -                     0% #DIV/0! -                     0% #DIV/0!
17 Jumlah Hutang Jk Pnjng -                     0% - -                     0% #DIV/0! -                     0% #DIV/0!
18 Modal 250,000         20% - 250,000         13% 0% 250,000         13% 0%
19 Laba Ditahan 280,546         22% - 468,577         24% 67% 676,972         36% 44%
20 Laba Berjalan 188,031         15% - 208,395         11% 11% 92,668           5% -56%
21 Jumlah Modal 718,577         56% - 926,972         48% 29% 1,019,640      54% 10%
22 Jumlah Pasiva 1,273,537      100% - 1,936,877      100% 52% 1,888,060      100% -3%

-                     -                     -                     

A.  NERACA KEUANGAN (000)

 

 

(000)
No Keterangan 31-12-2008 % 31-12-2009 % 31-03-2010 %
1 Penjualan 3,110,627      100% - 3,630,501      100% 17% 1,641,507      100% 81%
2 HPP 2,488,502      80% - 2,795,486      77% 12% 1,263,960      77% 81%
3 Laba Kotor 622,125         20% - 835,015         23% 34% 377,547         23% 81%
4 Biaya SGA 342,169         11% - 471,965         13% 38% 213,395         13% 81%
5 Biaya Penyusutan 23,840           1% - 23,840           1% 0% 13,907           1% 133%
6 Biaya Bunga -                     0% - 54,003           1% #DIV/0! 30,362           2% 125%
7 Biaya Ops Lainnya -                     0% - -                     0% #DIV/0! -                     0% #DIV/0!
8 Jumlah Biaya 366,009         12% -   549,808         15% 50% 257,664         16% 87%
9 Laba Sebelum Pajak 256,116         8% - 285,207         8% 11% 119,883         7% 68%

10 Pajak 68,085           2% - 76,812           2% 13% 27,215           2% 42%
11 Laba Bersih 188,031         6% - 208,395         6% 11% 92,668           6% 78%

B.  LAPORAN LABA RUGI
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Lampiran 6 :  Analisis Spreading Kebutuhan Kredit Modal Kerja 

NAMA DEBITUR   :  PT. XYZ  

STATUS AUIDIT     : UNAUDITED 

PERUSAHAAN AKUNTING :    - 

TANGGAL                :     6 Mei 2010 

NERACA  PERBANDINGAN 

              

          PAST PERFORMANCE      P R O Y E K S I 

  

 

          

      31-12-08 31-12-09 31-03-10 Trw I  Trw II  Trw III  Trw IV  

1    Kas/Bank 45.305  57.595  54.543  44.425  92.402  143.932  199.014  

2    Surat Berharga (Deposito)           

 

  

3    Piutang Dagang 754.045  1.007.450  1.025.449  1.258.489  1.258.489  1.258.489  1.258.489  

4 A  Piutang Karyawan 0  0  0  0  0  0  0  

5    Persediaan (FIFO/LIFO) 432.412  853.897  804.040  1.258.489  1.258.489  1.258.489  1.258.489  

6 K Piutang Lain 0  0  0  0  0  0  0  

7   Uang Muka  0  0  0  0  0  0  0  

8 T  JUMLAH AKTIVA LANCAR 1.231.762  1.918.942  1.884.032  2.561.403  2.609.380  2.660.910  2.715.992  

          9    Aktiva Tetap Netto 41.775  17.935  4.028  (1.932) (7.892) (13.852) (19.812) 

10 I  Penyertaan               

11    Pinj Kpd Pemegang Saham 0  0  0  0  0  0  0  

12 V  Investasi lainya               

14    Good Will 0  0  0  0  0  0  0  

16 A  JUMLAH AKTIVA TETAP 41.775  17.935  4.028  (1.932) (7.892) (13.852) (19.812) 

17    J U M L A H  A K T I V A 1.273.537  1.936.877  1.888.060  2.559.471  2.601.488  2.647.058  2.696.180  

          18    Hutang Bank  0  814.165  674.575  1.067.719  927.719  787.719  647.719  

19    Hutang usaha 554.960  195.740  193.845  293.647  293.647  293.647  293.647  

20   Biaya yang masih harus dibayar 0  0  0  0  0  0  0  

21 K Hutang Pajak 0  0  0  0  0  0  0  

22 E Hutang Lain-lain 0  0  0  0  0  0  0  

23 W  Hutang Bank Jk Pnjng 0  0  0  0  0  0  0  

24 A  JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK 554.960  1.009.905  868.420  1.361.366  1.221.366  1.081.366  941.366  

          25 J  Hutang jk panjang  0  0  0  0  0  0  0  

26 I  Pembayaran UM Yg Diterima               

27 B  Hutang Pemegang saham 0  0  0  0  0  0  0  

28 A  JUMLAH HUTANG JK PANJANG 0  0  0  0  0  0  0  

          29 N  Cad.Upah Buruh/Pensiun               

30    Cad.Lainya               

31    JUMLAH KEWAJIBAN LAINYA 0  0  0  0  0  0  0  

32    J U M L A H  K E W A J I B A N 554.960  1.009.905  868.420  1.361.366  1.221.366  1.081.366  941.366  

          33 N  Minority Interest               

34 E  Rekening Pemilik/Partner               

35 A E  Hutang pada Pesero 0  0  0  0  0  0  0  

36   T  JUMLAH NEAR EQUITY 0  0  0  0  0  0  0  

37 E  Saham Istimewa (freferen)               

          38    Modal Disetor 250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  

39 Q  Kelebihan Nilai Modal (AGIO SAHAM)               

40    Revaluasi Asset/penyertaan tanah 0  0  0  0  0  0  0  

41 U  Cad.Lainya               

42    Laba Ditahan 280.546  468.577  676.972  769.640  948.105  1.130.122  1.315.692  

43 I  Laba Periode Berjalan 188.031  208.395  92.668  178.465  182.017  185.570  189.122  

44    Laba s/d Periode ini 468.577  676.972  769.640  948.105  1.130.122  1.315.692  1.504.814  

          45 T  JUMLAH NETWORTH 718.577  926.972  1.019.640  1.198.105  1.380.122  1.565.692  1.754.814  

          46    JML.NETWORTH + NEAR EQUITY 718.577  926.972  1.019.640  1.198.105  1.380.122  1.565.692  1.754.814  

          47 Y JML.KEWAJIBAN DAN EQUITY 1.273.537  1.936.877  1.888.060  2.559.471  2.601.488  2.647.058  2.696.180  

48   TOTAL CONTINGENTI LIABILITIES               

49    Pembayaran Pot.Harga               

50    Cadangan Hutang Macet               
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Lampiran 6 cont’d:                     LABA/RUGI  PERBANDINGAN 

 
    

 

              

  

  

01-01-2008 01-01-2009 01-01-2010 Trw I  Trw II  Trw III  Trw IV  

  

  

31-12-2008 31-12-2009 31-03-2010         

    

 

              

51    Penjualan Bersih 3.110.627  3.630.501  1.641.507  1.887.733  1.887.733  1.887.733  1.887.733  

52    Harga Pokok Pembelian 2.488.502  2.795.486  1.263.960  1.453.554  1.453.554  1.453.554  1.453.554  

53    Upah Tenaga Kerja (Tetap) 0  0  0  0  0  0  0  

54    

 

              

55    

GROSS PROFIT (LABA 

KOTOR) 622.125  835.015  377.547  434.179  434.179  434.179  434.179  

          56    Biaya Umum dan Administrasi 155.531  217.830  98.490  113.263  113.263  113.263  113.263  

57    Biaya Operasional 186.638  254.135  114.905  28.726  28.726  28.726  28.726  

58    Biaya lain-lain 0  0  0  0  0  0  0  

59    KEUNTUNGAN OPERASIONAL 279.956  363.050  164.152  292.190  292.190  292.190  292.190  

          60    Biaya Penyusutan/Penghapusan 23.840  23.840  13.907  5.960  5.960  5.960  5.960  

61    Biaya Bunga 0  54.003  30.362  43.780  38.705  33.630  28.555  

62    Biaya Sewa 0  0  0  0  0  0  0  

63    Biaya Non Operasional 0  0  0  0  0  0  0  

64    Penjualan Harta Tetap               

65    Pendapatan non Operasional 0  0  0  0  0  0  0  

 66    Pend. dari Penempatan di Pers. Lain     

 

        

67    

 

    

 

        

68    
KEUNTUNGAN SEBELUM HAL 

LUAR BIASA 256.116  285.207  119.883  242.450  247.525  252.600  257.675  

          69    Extraordinary Item     

 

        

70    Pajak 68.085  76.812  27.215  63.985  65.508  67.030  68.553  

71    PENDAPATAN BERSIH 188.031  208.395  92.668  178.465  182.017  185.570  189.122  

          

72    

Pembayaran Deviden/    

Pengambilan kas     

 

        

73    Biaya Langsung (63+64+65) 2.488.502  2.795.486  1.263.960  1.453.554  1.453.554  1.453.554  1.453.554  

74    Biaya Tak Langsung 366.009  549.808  257.664  191.729  186.654  181.579  176.504  

 

  

 

              

    

 

              

    
REKONSILIASI MODAL 

SENDIRI (NET WORTH)     

 

        

    

 

              

75    NET WORTH AWAL 530.546  718.577  926.972  1.019.640  1.198.105  1.380.122  1.565.692  

76    Plus : Pend.Bersih 188.031  208.395  92.668  178.465  182.017  185.570  189.122  

77    Penjualan Saham 0  0  0          

78    Assets Revaluation               

79    Penyesuaian Nilai VALAS     

 

        

80    

 

    

 

        

81    

 

    

 

        

82    JUMLAH PENAMBAHAN 188.031  208.395  92.668  178.465  182.017  185.570  189.122  

 

  

 

    

 

        

83    Minus: Deviden     

 

        

84    Penarikan Kas     

 

        

85    

 

    

 

        

86    TOTAL PENGURANGAN 0  0  0  0  0  0  0  

87   

 

              

88    N E T  W O R T H  A K H I R 718.577  926.972  1.019.640  1.198.105  1.380.122  1.565.692  1.754.814  
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