
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1    Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Menurut UU RI NO: 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang 

perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah : 

 “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. 

 

 Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga membahas mengenai 

bank tidak terlepas dari masalah keuangan. 

 

2.1.2 Tugas Pokok Dan Kegiatan-Kegiatan Bank 

Tugas pokok suatu perbankansebagai lembaga keuangan antara lain:  

1. Sebagai Perantara Kredit 

Bank menerima simpanan dari masyarakat kemudian memberikan 

pinjaman   kepada pihak yang membutuhkan. 

2. Untuk menciptakan kredit 

Dengan cara menciptakan alat bayar dari tidak ada menjadi ada. Dari 

bidang keuangan mulai dari menghimpun dana sampai dengan 

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. 

 

 



 

Dalam melaksanakan kegiatan bank dibedakan antara kegiatan bank umum 

dengan bank pengkreditan rakyat. Artinya poduk yang ditawarkan oleh bank umum 

lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk 

menentukan produk dan jasanya. Sehingga bank pengkreditan rakyat mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan tertentu sehingga kegiatanya lebih sempit. 

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah: 

1. Kegiatan-kegiatan umum 

a. Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk: 

1) Simpanan Giro (Demand Deposit)  

2) Simpanan Deposito (Time Deposit) 

3) Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

b. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk: 

1) Kredit Investasi 

2) Modal kerja 

3) Kredit perdagangan 

c. Memberikan jasa-jasa bank lain (services) seperti: 

1) Transfer (kiriman uang) 

2) Inkaso (Collection) (pengalihan) 

3) Letter of credit (L/C) 

4) Jual beli surat berharga  

5) Referensi bank  

6) Bank Card 

7) Bak Notes 

8) Melayani pembayaran  

9) Bank Garansi 

2. Kegiatan bank perkeriditan rakyat  

a. menghimpun dana dalam bentuk  

1) Simpanan Deposito 

2) Simpanan Tabungan 

 

 



 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk : 

1) Kredit investasi 

2) Kredit modal 

3) Kredit perdagangan 

c. Lapangan bagi Bank perkreditan rakyat adalah sebagai berikut: 

1) Menerima simpanan giro  

2) Mengikuti kliring 

3) Melakukan kegiatan valuta asing 

4) Melakukan kegiatan perasuransian 

 

2.1.3 Sumber Modal Bank 

Pada dasarnya suatu bank mempunyai tiga alternatif untuk menghimpun dana untuk 

kepentingan usahanya, yaitu: 

a. Dana sendiri 

Meski untuk suatu usaha bank proporsi dana sendiri alternatif kecil apabila 

dibanding total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya, namun dana sendiri ini 

tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsunga usahanya. Modal sendiri akan 

cepat habis untuk menutup kerugian, dan ketika kerugian telah melebihi modal 

sendiri maka kemampuan bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada 

masyarakat juga diragukan. 

b. Dana dari deposan 

Pada dasarnya sumber dana dan masyarakat dapat berupa giro, tabungan dan 

deposit yang berasal dari nasabah perorangan atau badan. 

� Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan 

syarat ketentuan yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau 

alat lain yang dapat di persamakan dengan itu. 

� Giro adalah simpanan yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menerbitkan cek atau penarikan tunai atau bilyet giro untuk memindah 

bukukan sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran. 

 



 

� Deposit berjangka adalah simpanan yang penarikan hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan antara deposan 

dan bank. 

c. Dana pinjaman 

� Call money adalah sumber dana yang dapat diperoleh bang berupa pinjaman 

jangka pendek dari bank lain melalui: 

Interbank Call Money Market. Sumber dana mendesak dalam jangka pendek , 

seperti bila terjadi kliring atau adanya rush. Dana dari call money ini 

berjangka relatif pendek, yaitu dari suatu hari atau overnight sampai dengan 

180 hari dan tingkat bunganya berkomulatif serta sangat dipengaruhi oleh 

permintaan dan ketersedian dana di pasar pada suatu saat. 

� Pinjaman Antar Bank, kebutuhan pendanaan kegiatan usaha  suatu bank dapat 

juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. 

Pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak 

dalam jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana 

yang lebih terancana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan 

penerimaan bank. 

� Kredit likuiditas Bank Indonesia, adalah kredit yang diberikan oleh bank 

Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas 

d. Sumber dana lain. 

� Setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh 

nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu oleh bank. Nasabah tersebut perlu 

menyerahkan setoran jaminan karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank 

mengandung resko finansial tertentu yang ditanggung oleh pihak bank. 

� Dana transfer berupa pemindahan antara rekening dari uang tunai ke suatu 

rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Sebelum 

dana ini ditarik oleh sipenerima transfer atau masih mengendap dibank, dana 

ini dapat digunakan oleh bank untuk mendanai kegiatan usahanya. Dana ini 

digolongkan sebagai sumber dana tidak berbiaya dan tidak menimbulkan 

kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan jasa berupa bunga. 



 

� Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) merupakan surat berharga jangka pendek 

yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh bank Indonesia. Pada 

saat bank mempunyai kelebihan likuiditas, bank tersebut dapat membeli 

berbagai macam SBPU dan menjualnya kembali pada saat mengalami 

kekurangan likuiditas. 

� Diskonto Bank indonesia adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank 

Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank 

atas dasar diskonto 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Bank 

Dalam praktek perbankan Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis 

perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. 

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara 

lain: 

1. Dilihat dari segi fungsinya 

a. Bank Umum 

Merupakan bank yang melaksanakan kegunaan usaha secara konversional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalulintas pembayaran. 

b. Bank Pengkreditan rakyat 

Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konversional 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan 

jasa dalam lalulintas pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikanya 

a. Bank milik pemerintah, contohnya: 

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

2. Bank Negara Indonesia 46 (BNI) 

3. Bank Tabungan Negara (BTN) 

 

 

 



 

b. Bank milik swasta nasional, contohnya: 

1. Bank Central Asia (BCA) 

2. Bank Muamalat 

3. Bank Bumi Putra 

4. Bank Danamon 

5. Bank Duta 

6. Bank Lippo 

7. Bang Nusa Internasional 

8. Bank Niaga 

9. Bank universal 

10. Bank NISP  

11. Bank BPRKS 

c.  Bank milik koperasi, contohnya: 

1. Bank Umum Koperasi Indonesia 

d. Bank milik asing, contohnya: 

1. America Expres Bank  

2. Bank Of America 

3. Bank Of Tokyo 

4. Citybank 

3. Dilihat dari segi status 

a. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar 

negeri atau yang berhubungan dengan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan, misalya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan lain-

lain. 

b. Bank non-devisa merupakan bank yang belum yang mempunyai item untuk 

melaksanakan transaksi sebagai devisa, sehinga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. 

 

 

 

 



 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional 

Mayoritas bank berkembang di indonesi dewasa ini adalah adalah bank yang 

berorentasi pada prinsip konvensional. Dalam mecari keuntungan dan 

menentukan harga kepada para nasabahnya adalah dengan cara menetapkan 

bunga sebagai harga dan menetapkan biaya-biaya dalam nominal atau 

persentase tertentu. 

b. Bank berdasarkan prinsip syariah  

Menentukan harga dan mencari keuntungan pada nasabahnya dengan cara: 

1) Pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil 

2) Pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah) 

3) Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntunga (murabahah) 

4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tampa pilihan                                 

(ijazah). 

 

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang disusun 

menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Agar tidak salah dalam 

memakai informasi (laporan akuntansi) ini, maka perlu diketahui secara benar 

pengertian dari proses akuntansi atau disebut juga siklus akuntansi.Akuntansi 

merupakan suatu proses pencatatan, pengukuran, interpretasi, dan komunikasi data 

keuangan.  

Proses akuntansi tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data 

keuangan perusahaan. Dalam proses akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi 

atau peristiwa yang merupakan kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui 

pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran transaksi-transaksi yang 

bersifat keuangan sedemikian rupa sehingga hanya informasi yang relevan dan saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara 

layak tentang keadaan keuangan serta hasil perusahaan dalam suatu periode yang 

akan digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 



 

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan atas 

perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kondisi keuangan dan hasil-hasil 

operasi yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, pada hakekatnya 

merupakan hasil akhir dari kegiatan perusahaan yang mana dapat menggambarkan 

performa atau kinerja keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan keuangan 

 Laporan keuangan ditinjau dari prosesnya merupakan hasil akhir dari suatu 

proses pencatatan dalam akuntansi, dimana proses akunatansi semua transaksi yang 

terjadi dicatat, diklasifikasikan, dan diikhtiarkan yang kemudian dilaporkan dalam 

suatu bentuk laporan yang dinamakan laporan keuangan. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2007 :2) dalam PSAK mengatakan: 

”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 

misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahaan harga. ” 

  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:105) mengatakan: 

”Laporan keuangan adalah catatan yang menggambarkan kondisi 

keuangan dari hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu/waktu 

tertentu”. 

 

 

 

 

 



 

Pengertian laporan keuangan menurut Myer yang diperjemahkan oleh 

S.Munawir (2004;5) dalam bukunya Financial Statement Analysis mengatakan 

bahwa: 

”Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu 

perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi 

keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu 

akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan 

untuk menambahkan daftar surplus atau daftar laba yang tidak 

dibagikan (laba yang ditahan).” 

 

 Dari pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan 

dengan laporan keuangan perusahaan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan 

perusahaan umumnya terdiri dari: 

1. Balance Sheet (neraca) 

2. Income Statement (laporan laba/rugi) 

3. Statement Of Retained Earning (laporan saldo laba) 

4. Cash Flow (laporan arus kas) 

5. Statement Of Source And Application Of Fund (laporan sumber dan 

penggunaan dana/laporan perubahaan posisi keuangan) 

 

 2.2.2 Karakteristik Kuantitatif Laporan keuangan 

 Para pemakai laporan keuangan menggunakan informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan untuk membuat keputusan sehingga informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan harus berkualitas agar dapat berguna bagi para peggunaanya untuk 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga akan lebih bermanfaat bila 

memenuhi tujuan kuantitatif sebagai berikut:  

1. Relevan, suatu informasi yang relevan akan sangat berguna sekali dalam 

penggambilan keputusan. 

 

 



 

2. Jelas dan dapat dimengerti, suatu informasi harus dapat dimengerti oleh 

pemakainya, maka dari itu harus dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah 

yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakainya. 

3. Dapat diuji kebenaranya, pengukuran iinformasi tidak lepas dari 

pertimbangan dan pendapat yang subjektif. Dengan demikian informasi harus 

dapat diuji kebenarannya untuk para pengukur yang sudah baku dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama. 

4. Mencerminkan keadaan perusahaan menurut waktunya secara tepat, suatu 

informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk membantu dalam  

pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya 

pengambilan keputusan tersebut. 

5. Dapat dibandingkan, suatu informasi dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya dari  perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan 

perusahaan lain pada periode yang sama. 

6. Lengkap, suatu informasi akuntansi harus lengkap dan memenuhi standar 

pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan sehingga tidak 

menyesatkan pemakainya. 

7. Netral, dalam menyajikan informasi tidak boleh ada usaha yang 

menguntungkan salah satu pihak sementara pihak lain dirugikan. 

 

2.2.3 Tujuan laporan keuangan 

Mengenai tujuan pelaporan keuangan dapat kita lihat melalui beberapa 

pendapat seperti yang ada di bawah ini: 

Menurut  Sofyan Safri Harahap dalam buku “Analisa Kritis Atas Laporan 

Keuangan” (2004:132): 

“1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

 

 



 

2. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

perubahan dalam aktiva neto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu 

perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh 

laba.  

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan 

dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi 

mengenai aktiva pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapakan sejauh mungkin informasi lain yang 

berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pemakai laporan, seperti informasi kebijakan akuntansi yang dianut 

perusahaan.” 

 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:4) dalam PSAK 

menyatakan: 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.” 

 

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan 

sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas (dan setara kas) dan waktu serta kepastian dari hasil 

tersebut. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 

menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di 

masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan 



 

kas dan setara kas serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan tambahan sumber daya. 

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai 

aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. 

Selain berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan 

setara kas), informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam 

memanfaatkan arus kas tersebut. 

Selain untuk tujuan tersebut, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang 

telah dilakukan oleh manajemen atau menggambarkan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 

2.2.4 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

Mengenai sifat laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan 

bahwa laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak tertentu 

saja. Agar laporan keuangan lebih bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu yang 

berkepentingan maka harus dilakukan analisis dan interpretasi terlebih dahulu. 

Interpretasi laporan keuangan adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat 

dalam laporan keuangan, termasuk hasil analisisnya dengan keputusan usaha yang 

akan diambil. Dari hubungan ini dapat dilakukan penilaian terhadap perusahaan yang 

bersangkutan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan. 

Menurut Sofyan Safri Harahap dalam buku “Analisa Kritis Atas Laporan 

Keuangan” (2004:16) sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah: 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atau kejadian 

yang telah lewat. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai 

satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan bersifat umum, disajikan untuk semua pemakai dan bukan 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja, misalnya untuk 

pajak, bank dan lainnya. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan. 



 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan jika hal itu dianggap tidak material atau tidak menimbulkan 

pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila 

terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai 

penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba 

bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas). 

7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan 

pemakai laporan diasumsikan memahami bahsa teknis akuntansi dan sifat dari 

informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

kesuksesan suau perusahaan. 

Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan  

umumnya diabaikan.” 

 

Sedangkan menurut S. Munawir dalam buku “Analisa Laporan Keuangan” 

(2004:9), keterbatasan laporan keuangan tersebut adalah : 

“1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan 

merupakan laporan yang final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal 

yang dialporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai realisasi 

dimana didalamnya terdapat pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan 

oleh akuntan atau manajemen yang bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar 

nilai  mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat 

berdasarkan konsep going concern sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan 



 

nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannya dilakukan 

terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu, 

angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku 

yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan 

atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli 

uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum 

tentu menunjukkan unit yang dijual semakin besar. Mungkin kenaikan tersebut 

disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin diikuti kenaikan 

tingkat harga-harga.  

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang.” 

 

2.2.5 Jenis Laporan keuangan 

 Pada umumnya bentuk laporan keuangan perbankan terdiri dari Neraca, 

Laporan laba Rugi, Laporan Perubahan Modal atau Laporan Laba ditahan dan 

laporan Arus Kas. Sebelum menganalisis harus mempunyai pengertian yang 

mendalam tentang bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip penyusunan laporan 

keuangan tersebut. Dibawah ini penulis akan membahas tentang jenis-jenis laporan 

keuangan yang terdiri dari: 

1. Neraca 

Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (asset), hutang 

(liabilities), dan modal sendiri (owners’ equity). Neraca minimal mencakup pos-pos 

berikut: 

a Aktiva 

Aktiva diklarifikasikan menjadi 2 bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva 

tidak lancar. Pada dasarnya penyajian aktiva dalam neraca berdasarkan urutan 

yang terdapat dalam laporan keuangan perbankan adalah sebagai berikut: 

 



 

1. Kas 

Kas merupakan mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata 

uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. 

2. Giro pada Bank Indonesia 

Giro pada Bank Indonesia adalah saldo rekening bank baik dalam rupiah 

maupun mata uang asing Bank Indonesia. 

3. Giro pada Bank Lain 

 Giro pada Bank Lain merupakan rekeningpada bank lain didalam dan 

diluar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing 

dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar Bank. 

4. Efek- efek ( Surat Berharga) 

Efek- efek ( Surat Berharga) merupakan surat berharga komersial, saham, 

obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontak Investasi, kolektif, 

kontak berjangka atas efek dan setiap devivantif dari efek. 

5. Penempatan pada bank lain 

Merupakan penanaman dana bank pada bank lain, baik dalam negeri 

maupun luar negeri, sebagai secondary reserver dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan. 

6. Efek yang dibeli dan akan djual kembali 

Efek yang dbeli dan akan dijual kembali ( reverse repo) adalah 

penenanaman dana dalam bentuk pembelian efek dengan janji untuk 

dijual kembali kepada penjual semula dengan harga yang telah disepakati. 

7. Tagihan dan kewajiban Derivatif 

Tagihan Derivatif karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian atau 

kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai 

wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan kontrak transaksi), 

kewajiban derivatif karena potensi kerugian dari suatu perjanjian (selisih 

negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada 

tanggal laporan). 

 

 



 

8. Kredit  

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan phak peminam (debitur) 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga, imbalan atau pembagian keuntungan. 

9. Penyisihan kerugian kredit 

Penyisihan kerugian kredit adalah penyisihan yang dibentuk, baik dalam 

rupiah maupun dalam mata uang asing untuk menutup kemungkinan 

kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam 

kredit. 

10. Tagihan dan kewajiban akseptasi ( Latter Of Credit/ L/C) 

Latter Of Credit adalah alat yang di keluarkan atau diterbitkan oleh bank 

atas permintaan importer (applicant), dimana bank berjanji akan 

melaksanakan pembayaran kepada eksportir (Beneficiary) jika telah 

memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam L/C. 

11. Penyertaan 

Penyertaan saham adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham 

perusahaan lain dengan tujuan untuk investasi jangka panjang, baik dalam 

rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, 

termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau 

lainnya. 

12. Aktiva lain-lain 

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang secara tidak layak digolongkan dalam 

pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajkan dalam pos 

tersendiri. 

13. Akiva tetap 

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 

pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam 

operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka 



 

kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

tahun. 

b. Utang/ Kewajiban 

Utang adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa 

mendatang dari kewajiban perusahaan sekarang untuk mentranfer aset atau 

memberikan jasa kephak lain dimasa mendatang, sebagai akibat transaksi 

atau kejadian dimasa lalu. Hutang muncul teruatama karena penundaan 

pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima perusahaan dan dari 

dana yang dipinjam. 

Pada dasarnya utang disajikan dalam neraca berdasarkan laporan keuangan 

perbankan: 

1. Kewajiban segera  

Kewajiban segera merupakan kewajiban bank kepada pihak lain yang 

sifatnya wajib segera dibayar sesuai dengan perintah pemberi amanat/ 

perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. 

2. Simpanan 

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat (diluar 

bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyiapan dana. 

3. Simpanan dari Bank lain 

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban bank pada bank lain, baik 

dalam negeri maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, interbank 

call money, deposito berjangka. 

4. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 

Repo adalah perolehan dana dalam bentuk penjualan efek dengan janji 

untuk membeli kembali efek dar pembeli semua dengan harga yang telah 

disepakati. 

5. Surat berharga yang diterbitkan 

Surat berharga yang diterbitkan merupakan surat pengakuan hutang yang 

diterbitkan oleh bank seperti obligasi, wesel/ surat berharga lainnya yang 

diterbitkan dalam pasar modal dan pasar uang. 

 



 

6. Kewajiban lain-lain 

Kewajiban lain-lain merupakan pos yangdimaksudkan untuk menambah 

kewajiban-kewajiban bank yang tidak digolongkan kedalam salah satu 

pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material ntuk disajikan dalam 

pos tersendiri.  

c. Modal atau Ekuitas 

Modal atau ekuitas adalah sisa dari aset suatu bisnis dikurang dengan hutang-

hutangnya. Modal saham merupakan bentuk kepemilikan suatu usaha dan 

menduduki urutan sesudah hutang dalam hal klaim terhadap asset 

perusahaan, dan dengan demikian memiliki sisa perusahaan. 

2. Laporan Laba rugi 

Laporan laba rugi merupan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan 

beban operasional untung atau rugi, dalam suatu perusahaan dalam periode 

tertentu. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan Perubahan Modal adalah laporan yang menyajiakan perubahan 

modal perusahaan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai efek kas 

dari kegiatan infestasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode 

tertentu. Ada dua metode penyusunan laporan arus kas yakni metode langsung 

dan metode tidak langsung. Dalam metode langsung kelompok utama dalam 

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan, sedangkan metode 

tidak langsung laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengereksi pengaruh 

dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau 

pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan penghasilan atau 

beban yang berkaitan dengan arus kas inventasi ataupun pendanaan. 

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi 

para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. 



 

Pada sisi lain, ternyata bahwa karena karakteristiknya, laporan keuangan bukanlah 

segala-galanya, karena laporan keuangan memiliki keterbatasan. 

Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut 

laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis trend, akan 

diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. 

Analisis Common Size merupakan bentuk yang paling biasa dalam analisis 

keuangan dan menyediakan pengukuran relatif terhadap kondisi dan kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.1 Pengertian  Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut  Sofyan Syafri Harahap (2004;190) bahwa: 

 ” Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan 

keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna 

antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih 

dalam yang sangat penting dalm proses menghasilkan keputusan yang 

tepat”.  

 

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari 

analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk 

memahami hubungan-hubungan yang terdapat dalam laporan keuangan pada suatu 

saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungannya. 

 

2. 3. 2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat dan teknik 

analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-

ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, fungsi yang pertama dan yang terutama dari analisis 

laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi informasi. 



 

Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan. 

Misalnya dapat digunakan sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif 

investasi atau merger; sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan di masa datang; sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah 

manajemen, operasi atau masalah lainnya; atau sebagai alat evaluasi terhadap 

manajemen. Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk 

menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. 

 Menurut Sofyan Safri Harahap (2004;195) secara lengkap kegunaan 

analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas dan lebih dalam jika dibandingkan 

dengan laporan keuangan biasa. 

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit).  

3. Dapat megetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan 

keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar 

perusahaan. 

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya diperoleh model-model dan teori-

teori yang terdapat di lapangan seperti prediksi, peringkatan (rating). 

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain, apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara lain: 

� Dapat menilai prestasi perusahaan 

� Dapat memproyeksi keuangan perusahaan 

� Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu. 

a. Posisi keuangan (asset, neraca, dan modal) 

b. Hasil Usaha Perusahaan (hasil dan biaya) 

c. Likuiditas 

d. Solvabilitas 



 

e. Aktivitas 

f. Rentabilitas dan Profitabilitas 

g. Indikator Pasar Modal 

� Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 

� Melihat komposisi struktur keuangan dan arus dana 

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu yang 

sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan periode sebelumnya atau 

standar industri normal atau standar ideal. 

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan analisis laporan keuangan, 

maka informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas, dan 

dalam hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang 

posisi dan prestasi keuangan perusahaan. 

 

2. 3. 3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Menurut S. Munawir dalam buku “Analisa Laporan Keuangan” (2002:36), 

teknik analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

“1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode atau teknik analisis 

dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih 

dengan menunjukkan: 

a. data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

b. kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

c. kenaikan atau penurunan dalam persentase. 

d. perbandingan yang dinyatakan dalam ratio.   

e. persentase dari total. 



 

2. Analisis Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode 

atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, 

apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

3. Analisis Laporan dengan persentase per komponen atau Common Size Statement 

Analysis adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi 

pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui 

struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan 

dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis untuk 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas atau Cash Flow Statement Analysis adalah 

suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode 

tertentu. 

6. Analisis ratio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-

pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi 

dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor  (Gross Profit Analysis) adalah suatu analisis 

untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari 

periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba 

yang dibudgetkan untuk periode tersebut. 

8. Analisis Break-Even, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan 

yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak 

menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis 

break-even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian 

untuk berbagai tingkat penjualan.”  

Sedangkan menurut Dwi Prastowo dalam buku “Analisis Laporan 

Keuangan” (2003:42), secara umum metode analisis laporan keuangan dapat 

diklasifikan menjadi dua klasifikasi, yaitu: 



 

1. Metode analisis horizontal (dinamis) 

Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang dilakukan 

dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), 

sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode 

analisis horizontal karena analisis ini membandingkan pos yang sama untuk 

periode yang berbeda. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini 

bergerak dari tahun ke tahun (periode).  

2. Metode analisis vertikal (statis) 

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan 

cara menganalisis laporan keuangan pada tahun (periode) tertentu, yaitu dengan 

membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laoran keuangan 

yang sama untuk tahun (priode) yang sama. Oleh karena membandingkan antara 

pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama, maka 

disebut metode vertikal. Disebut metode statis karena metode ini hanya 

membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun (periode) yang sama.”  

 

2.4 Analisis Rasio 

Analisis Rasio Keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis 

laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan karena 

penggunaannya yang relatif mudah. 

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratio) 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang-hutang jangka pendeknya. 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-

kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Ukuran rasio likuiditas terdiri dari tiga 

alat ukuran: 

a. Current Ratio  

b. Quick Ratio 

c. Cash Ratio of Current Assets  

d. Cash Ratio of Current Liabilities 

e. Current Assets Ratio and Total Assets 



 

2. Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibanya apabila perusahaan 

dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang 

seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. 

3. Profitability Ratio  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

mendapat keuntungan. Rasio keuntungan dapat diukur dengan beberapa indikator 

yaitu: 

a. Profit Margin 

b. Return on Assets 

c. Return on Investment  

d. Earning per Share 

4. Leverage Ratio 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Ada lima rasio dalam rasio leverage yaitu: 

a. Total Debt to Total Asset Ratio 

b. Debt to Equity Ratio 

c. Time Interest Earned Ratio 

d. Fixed Charge Converage Ratio 

e. Debt Service Ratio 

5. Activity Ratio 

Rasio-rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

dananya. Dalam rasio ini ada empat rasio yaitu: 

a. Inventory Turnover 

b. Turnover Accounts Receiveble  

c. Turnover Fixed Assets 

 

 

 

 



 

2.5 Analisis Rasio Profitabilitas 

2.5.1 Pengertian Analisis Profitabilitas 

 Menurut S.Munawir (2002;33) menyatakan rasio profitabilitas merupakan: 

 ” Rasio profitabilitas adalah menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu”. 

Profitabilitas perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan 

kemampua menggunakan aktivitasnya secara produktivitas, dengan demikian 

profitabilitas perusahaan dapat digunakan dengan memperbandingkan antara laba 

yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan. 

Produktifitas sering digunakan untukmengukPur efiensi penggunaan modal 

dalm suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang 

digunakan dalam operasi, profitabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntugan 

yang besar. 

 

2.5.2 Alat Analisis Rasio Profitabilitas 

1. Operating Ratio to operating expenses 

Operating Ratio menunjukkan persentase beban operasional yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dari operasi perusahaan. 

 Rumusan yang digunakan untuk membentuk rasio ini sebagai berikut : 

 

                 Beban Operasional 

  BOPO  = ----------------------------- 

      Pendapatan Operasional 

 

Meningkatnya rasio ini, menunjukkan terjadinya peningkatan beban operasional 

sehingga laba operasi menurun. Penurunan laba akan mendorong terjadinya 

penurunan harga saham perusahaan. 

 

 

 



 

2 Return on Assets (ROA) 

Rasio ini membandingkan antara laba bersih sebelum pajak dengan total asset. 

Yang mana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan mengelola aktiva oleh 

manajemen secara efisien. Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. 

AssetsTotal

TaxandInterestBeforeEarning
powerEarningBasic =  

Rasio yang menunjukkan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah 

laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin 

besar rasio semakin baik. 

 

3. Return on earning (ROE) 

Rasio ini membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total 

pendapatan. Yang mana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan mengelola 

pendapatan oleh manajemen secara efisien. Rasio ini menunjukan berapa besar laba 

bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari tingkat pendapatan. 

              

 
AssetsTotal

TaxandInterestafterEarning
powerEarningBasic =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


