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Pertumbuhan ekonomi pada saat ini menyebabkan semakin meluasnya kebutuhan dan 

meningkatnya permintaan pasar, sehingga terbuka berbagai peluang usaha baik untuk 

menciptakan jenis usaha baru maupun menambah kapasitas usaha yang sudah dikembangkan 

sebelumnya, untuk dapat menjalankan usahanya setiap perusahaan membutuhkan dana. Dana 

perusahaan dapat diperoleh dari pihak intern maupun ekstern. 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam tabungan maupun 

deposito kemudian disalurkan lagi pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka bank merupakan salah satu sumber dana 

ekstern bagi perusahaan. PT. BPR Kridadana Citranusa Dampit-Malang merupakan salah satu 

bank yang mengelola dana pemerintah daerah dan selalu berupaya mendorong pertumbuhan 

potensi ekonomi daerah dan selalu berupaya mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah 

melalui pengembangan Usaha Kecil Menengah, sebab dengan pemberdayaan Usaha Kecil 

Menengah tidak dapat lagi didasarkan pada kedermawanan. 

Pihak bank sebagai penyedia kredit seringkali dihadapkan pada masalah resiko kredit macet, 

maka dari itu dibutuhkan analisa kredit yang penuh dengan kehati-hatian, salah satunya adalah 

analisa laporan keuangan calon debitur dan analisa nilai agunan/jaminan. Laporan keuangan 

merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi tentang kondisi keuangan suatu 

usaha. Dengan menganalisa laporan keuangan perusahaan calon debitur, pihak bank dapat 

mengetahui kinerja perusahaan calon debitur tersebut, sehingga pihak manajemen bank dapat 

mengambil keputusan secara tepat dengan pertimbangan yang matang. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian studi kasus, dimana untuk mengetahui dan menggambarkan 

kinerja keuangan calon debitur yang akan mengajukan kredit kepada PT. BPR Kridadana 

Citranusa dengan menggunakan analisa rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas. Untuk menganalisa laporan keuangan calon debitur tersebut 

disajikan data laporan keuangan usaha “A” dan usaha “B” selama dua periode yakni tahun 2003 

dan 2004. Dengan membandingkan laporan keuangan kedua usaha tersebut maka akan diketahui 

kondisi keuangan usaha tersebut seperti apa yang layak mendapatkan kredit dan yang tidak layak 

mendapatkan kredit, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit.  

 


