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ABSTRAK 

 

 

Analisis terhadap laporan keuangan calon debitur ini sangat penting bagi pihak bank selaku 

kreditur sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit, karena 

keputusan dalam pemberian kredit didasarkan pada hasil dari perhitungan-perhitungan terhadap 

laporan keuangan dan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang dianggap perlu oleh bank. 

Sistem manajemen kredit yang berlaku diusahakan agar mampu mempertahankan kualitas kredit 

yang sehat.  

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apakah layak atau tidak debitur diberi kredit 

oleh bank dilihat dari laporan keuangannya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui 

layak atau tidaknya debitur diberi kredit oleh bank dilihat dari laporan keuangannya.  

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu studi kasus yang berarti kesimpulan dan implikasi 

dari hasil yang penulis lakukan hanya dapat diterapkan pada obyek yang diteliti. Untuk 

mendapatkan data yang relevan dipergunakan Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui laporan keuangan. Sumber data sekunder yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan calon debitur periode tahun 2003-2005. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu 

melalui wawancara dan dokumentasi. 

Untuk mengetahui laporan keuangan debitur itu layak atau tidak untuk diberikan kredit dapat 

dianalisis dengan menggunakan metode time series pada rasio: 1) Rasio Likuiditas , 2) Rasio 

Solvabilitas, 3) Rasio profitabilitas. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan sebagai salah satu 

alat pengambilan keputusan untuk pemberian kredit, maka berdasarkan analisis laporan 

keuangan pada perusahaan X dan Y sebagai debitur, disebutkan bahwa berdasarkan rasio 

keuangannya dilihat dari Debt To Equity Rasio perusahaan X dan Y tidak layak diberi kredit 

karena nilainya melebihi dari standar atau ketentuan kredit dari PT. Bank Jatim namun jika 

dilihat dari rasio yang lainnya perusahaan X dan Y layak untuk diberi kredit, namun secara 

keseluruhan perusahaan X dan Y layak diberi kredit jika dilihat dari rasio keuangannya. 

 


