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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpan pinjam dan menyalurkan dana dari 

masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 

yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas, atau 

laporan arus dana. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta berubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambila keputusan ekonomi. (PSAK, 2007, 4-5). 

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, maka dunia 

perbankan tidak mau ketinggalan dalam persaingan yang semakin ketat 

untuk mempertahankan atau mengembangkan banknya melalui kualitas 

produk dan pelayanan. Bank sebagai lembaga keuangan peranannya dalam 

perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian 

masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Sebagian besar 

dana operasional bank yang diputarkan dalam kredit, dapat menjadikan 

suatu bank labanyamenjadi meningkat dan dapat pula menjadikan bank 
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mengalami masalah kesulitan keuangan atau modal apabila terjadi kredit 

bermasalah atau macet. 

Di Negara-negara perkembangan seperti Indonesia petumbuhan 

ekonomi menjadi perhatian utama dalam rangka meningkatkan 

kemakmuran rakyatnya. Setap perusahaan yang ingin tetap hidup dan 

sukses harus selalu agar tetap berkembang. Perkembangan itu tidak 

terlepas dari adanya pemenuhan dana untuk memenuhi kebutuhannya. 

Ditinjau dari sumbernya pemenuhan kebutuhan modal perusahaan 

dipenuhi dari dua sumber, yaitu modal yang berasal dari pihak intern dan 

ekstern perusahaan. Modal intern berupa modal yang disetor oleh 

perusahaan, sedangkan modal ekstern adalah modal yang berasal dari luar 

perusahaan yang berupa pinjaman atau hutang dari pihak lain. 

Bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya sebagai 

pemberi kredit untuk tambahan modal yang dibutuhkan perusahaan. Bank 

dalam pengambilan keputusan untuk member atau menolak permohonan 

kredit dari calon nasabahnya, didasarkan pada keyakinan bank bahwa 

kredit yang diberikan akan bisa dikembalikan atau dilunasi oleh debitur. 

Aspek terpenting yang digunakan oleh bank untuk menilai layak tidaknya 

debitur mendapatkan bantuan kredit adalah dengan analisa evaluasi 5C 

(character, capacity, capital, collateral, dan conditions) dan diperkuat 

dengan menilai analisa rasio yang terdiri dari rasio likuiditas yang berguna 

untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban 
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financial jangka pendek, rasio leverage yang dapat memberikan gambaran 

tentang seberapa besar perusahaan calon debitur dibiayai oleh hutang, 

rasio aktivitas yang berguna untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

efektivitas dan perputaran aktiva calon debitur dalam menggunakan 

sumberdaya perusahaan, dan rasio profitabilitas yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi topik  dalam 

penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi adalah “ANALISA 

LAPORAN KEUANGAN DEBITUR SEBAGAI ALAT BANTU 

DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMBERIAN KREDIT PADA 

BANK BTPN CABANG MANUKAN SURABAYA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana menganalisa laporan 

keuangan calon debitur sebagai alat bantu dalam mempertimbangkan 

pemberian kredit pada Bank BTPN Cabang manukan Surabaya. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hasil analisa laporan keuangan debitur sebagai 

alat bantu dalam mempertimbangkan pemberian kredit pada Bank BTPN 

Cabang manukan Surabaya. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti ini diharapkan dapat mempertajam pengetahuan dan 

pengalaman peneliti tentang bagaimana laporan keuangan yang baik 

sebagai bahan petimbangan pemberian kredit yang diberikan kepada 

masyarakat 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh 

pihak manajemen dalam melakukan analisa atas kondisi keuangan calon 

dabitur sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap 

permohonan kredit calon debitur. 

3. Bagi Universitas 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang meneliti 

selanjtunya dan sebagai tambahan khasanah keilmuwan. 

E. Sistematik Penulisan Skripsi 

BAB I.  Pendahuluan : menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II.  Tinjuan Pustaka : menguraikan tentang tata cara penulisan 

skripsi, yang berisi landasan teori, penelitian sebelumnya, dan 

kodel analisis yang berhubungan dengan pembahasan ini 
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BAB III.  Metode Penelitian : menguraikan tentang metode yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisa datanya yang terdiri 

dari pendekatan penelitian, identifikasi data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data serta teknik analisa yang diterapkan. 

 

 


