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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam menghadapi kondisi persaingan bisnis keadaan yang tidak menentu 

sekarang ini ditambah dengan krisis perekonomian global, setiap perusahaan 

dituntut untuk mempersiapkan diri secara matangm profesional, fleksibel dan 

tumbuh di dalam pasar global. Oleh karena itu perusahaan diharapkan memiliki 

keunggulan yang lebih dalam berbagai aspek. Seperti aspek keuanganm aspek 

pemasaran, aspek operasi, dan aspek sumber daya manusia. 

Hal terpenting dari aspek-aspek diatas dalam penilaian kemampuan 

kinerja suatu perusahaan adalah kondisi keuangan yang memuaskan karena 

alasan tersebut perusahaan memerlukan pengendalian yang cermat, dan 

pengelolaan yang baik dalam manajemen keuangannya. Analisis kinerja untuk 

aspek keuangan menggunakan analisis Rasio Keuangan. 

Dalam menganalisis kinerja perusahaan dari aspek keuangan suatu 

perusahaan, maka analisis rasio merupakan salah satu alat untuk menganalisis 

data keuangan yang terantum dalam Laporan Keuangan. Dimana rasio keuangan 

tersebut dapat menjelaskan hubungan antara dua data keuangan dari tahun ke 

tahun, dengan cara membandingkan rasio keuangan yang lalu pada satu 

perusahaan akan dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan tersebut setiap 

tahunnya. 
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Dengan melihat hubungan antara informasi dua data keuangan dari hasil 

analisis rasio, maka dapat diperoleh gambaran kondisi keuangan perusahaan 

sehubungan dengan kebijakan terhadap pengambilan keputusan. Tetapi rasio-

rasio ini buikanlah suatu akhir yang mutlak dalam menilai kemampuan 

perusahaan serta pengambilan keputusan akhir, rasio akan bermanfaat bila 

digunakan untuk menunjukan perubahan arah dan pola keuangan perusahaan 

Hal yang paling penting ketika menganalisis keadaan keuangan suatu 

perusahaan adalah data mengenai laba yang diperolehnya, selain itu juga kita 

dapat meninjau besarnya efektivitas perusahaan dalam mengelola dana yang 

tersedia, juga penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-

hutnagnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu dapat 

digunakan anlisis rasio dengan menilai tingkat Likuiditas, tingkat Solvabilitas, 

dan tingkat Profitabilitas suatu perusahaan. 

Sumber dana bank dalam menyalurkan kredit sebagian besar diperoleh 

dari dana masyarakat (Giro, Tabungan, dan Deposito). Oleh sebab itu, bank harus 

memberikan perhatian yang khusus dalam pemberian kredit bagi calon debitur, 

karena bank mempunyai tanggung jawab atas dana nasabah yang dipercayakan 

kepadanya. Pemberian kredit memiliki risiko atas ketidakmampuan perusahaan 

atau nasabah membayar bunga dan mengembalikan kreditnya pada saat jatuh 

tempo. Jadi untuk kepentingan keamanan dan pengendalian risiko, setiap 

pemberian kredit harus ada jaminan atas pemberian kredit tersebut. 

Mengingat pentingnya Rasio Keuangan dalam proses penilaian 

permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah kepada pihak bank dalam hal ini 
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PT. Bank BNP cabang Sudirman, Bandung maka dalam menyusun skripsi ini 

penulis mengambil judul “Peranan Analisis Rasio Laporan Keuangan Dalam 

Efektivitas Penilaian Permohonan Kredit Bank”. (Studi Kasus pada PT. Bank 

BNP Cabang Sudirman, Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Salah satu tugas pokok bank adalah menyalurkan dana bagi berbagai pihak yang 

membutuhkan dana tersebut. Dari latar belakang yang telah diuraikan. Banyak 

hal yang perlu mendapat perhatian pihak bank, sebelum memutuskan untuk 

memberikan kredit. Masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah Analisis Rasio Keuangan yang dilakukan bank dalam menilai 

perusahaan yang memohon kredit sudah memadai? 

2. Apakah prosedur yang harus dilakukan bank dalam menilai permohonan 

kredit perusahaan sudah efektif? 

3. Bagaimana peranan Analisis Rasio Keuangan dalam menunjang efektivitas 

penilaian permohonan kredit? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang iduraikan di atas. Maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Analisis Rasio Keuangan yang dilakukan bank dalam 

menilai perusahaan yang memohon kredit 

2. Untuk mengetahui prosedur yang dilakukan Bank dalam menilai permohonan 

kredit perusahaan sudah berjalan efektif 
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3. Untuk mengetahui peranan Analisis Rasio Keuangan yang digunakan pihak 

bank dalam menunjang efektivitas penilaian permohonan kredit 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh diharapkan hasil penelitian ini, 

dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memberikan pemahaman dalam 

pemberian kredit di masa yang akan datang 

2. Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pelaku kreditur dalam mebuat keputusan untuk pemberian kredit 

3. Penulis 

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman bagi para penulis 

mengenai pemberian kredit dan pertimbangan antara teori dan praktik yang 

ada, serta untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang sarjana program studi 

akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Maranatha 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank BNP Bandung yang beralamat di 

jalan Sudirman no.30-32 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai 

november sampai selesai. 
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