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ABSTRAK 
 

       Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus 

sumber resiko operasi bisnis terbesar. Sebagian besar dana operasional bank umum 

diputarkan dalam bentuk kredit. Dalam menyalurkan dananya, pihak perbankan atau 

kreditor memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sebelum pinjaman atau kredit 

dikucurkan, bank terlebih dahulu menganalisis kelayakan usahanya, salah satunya 

adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk beberapa periode 

tertentu. Penelitian tentang kinerja perusahaan calon debitur, analisis dengan rasio 

keuangan serta bagaimana perhitungan besaran kredit untuk menerima kredit jika 

nantinya layak atau tidak menjadi hal penting untuk keputusan pemberian kredit pada 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, agar dana yang telah dikucurkan tidak 

mengalami kerugian atau macet. 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan calon debitur, 

untuk menganalisis kinerja perusahaan apakah layak atau tidak dalam menerima serta 

menghitung besar jumlah kredit modal kerja yang diberikan yang dapat dipenuhi oleh 

PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk apabila perusahaan dinyatakan layak untuk 

mendapatkan kredit. 

       Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif 

dengan membandingkan kinerja perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan 

selama periode tiga tahun dan analisis kuantitatif yaitu analisis rasio. 

       Dari hasil perhitungan dan analisis dapat diketahui bahwa calon debitur yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga 

dinyatakan layak untuk menerima kredit modal kerja dengan besaran kredit yang 

telah ditentukan oleh PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

 

Kata Kunci : Analisis kinerja laporan keuangan dalam pemberian kredit modal kerja. 
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ABSTRACK 

 

       For commercial banks, credit is the main source of income, as well as the largest 

source of the risk of business operations. Most of the operational funds of commercial 

banks played in the form of credit. In distributing the funds, the bank or lender has 

specific requirements that must be met. Before a loan or credit disbursed, the bank 

must first analyze the feasibility of their business, one of which is to analyze the 

financial statements of the company for a certain period. Research on the 

performance of corporate borrowers, financial ratio analysis as well as how the 

calculation of the credit to receive a loan if it will be feasible or not important for 

lending decisions on BTN (Persero) Tbk, so that the funds have been disbursed not 

experience losses or jammed. 

       This study aims to determine the performance of the debtor company, to analyze 

the performance of the company whether it is feasible or not to accept and calculate 

the amount of working capital loans are given that can be met by PT Bank BTN 

(Persero) Tbk if the company is declared eligible for the credit. 

        Processing the data in this study using descriptive analysis by comparing the 

performance of companies in the form of financial statements for a period of three 

years and a quantitative analysis of the ratio analysis. 

        From the calculation and analysis can be seen that the debtor is to be sampled in 

this study had good financial performance so declared eligible to receive working 

capital loans with a loan size has been determined by PT Bank BTN (Persero) Tbk. 

 

Keywords: Analysis of the performance of the financial statements in the provision of 

working capital loans. 
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