
ABSTRAK 

ANALISIS KINERJA LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA 

EFEKTIVIT AS PEMBER IAN KREDIT (Studi Kasus pada UD. Karya 

Logam di Surabaya, Jawa Timor pada 2009) 

AnaJisis Japoran keuangan menjadi instrumen sangat penting daJam 
rangka efektivitas pemberian kredit oJeh pihak bank terhadap para caJon 
debitumya, dimana Japoran keuangan berisi informasi yang dapat 
membantu pihak bank khususnya pada saat perusahaan mengajukan 
permohonan kredit meJaJui bank. Karena daJam analisis yang bersifat 
kuantitatif ini pihak bank dapat mengukur kemampuan Japoran keuangan 
para calon debitumya dengan menggunakan berbagai macam rasio yang 
terkandung di daJamnya, sehingga diharapkan pihak bank akan memberikan 
kredit kepada cal on debitumya tepat pada sasaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peniJaian analisis laporan 
keuangan terhadap permohonan kredit caJon debitur, mengetahui prosedur 
yang dilakukan calon debitur daJam menilai permohonan kredit, dan 
peranan analisis laporan keuangan yang digunakan pihak bank dalam 
menunjang efektivitas penilaian permohonan kredit. 

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 
adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan 
dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari studi kasus pada 
perusahaan sebagai obyek penelitian sesuai dengan keadaan yang 
sebenamya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta 
yang diperoleh untuk memberikan penilaian serta menarik kesimpulan yang 
diperlukan secara umum. Data yang digunakan adalah data laporan 
keuangan debitur UD. Karya Logam tahun 2004 - 2006. SeJain itu guna 
melihat keetektifan pemberian kredit bank dilihat dari koJektibilitas bank 
yang didapat pada rekening giro debitur pada bank selaku kreditur. 

Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan rasio likuiditas, 
solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas pada penilaian layak atau tidaknya 
dalam pemberian kredit dan untuk menilai efektivitas pemberian kredit 
digunakan uji chi kuadrat yang selanjutnya akan menghitun~ lhitung dari 
data angsuran pokok debitur yang akan dibandingkan dengan i: !abel· 

Berdasarkan basil penelitian, dihasilkan bahwa terdapat hubungan 
yang signifikan dalam analisis kinerja Japoran keuangan dalam rangka 
etektivitas pemberian kredit. Hal ini terjadi karena debitur dapat membayar 
angsuran baik pinjaman pokok maupun bunga sesuai yang disepakati (2 
tahun 6 bulan), bahkan kurang dari yang diperjanjikan, yaitu 25 bulan. 
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