
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Akuntansi merupakan suatu informasi yang memberikan keterangan 

mengenai keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang 

membutuhkan. Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu disusun dalam 

ikhtisar yakni laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Kuangan (20012:27) 

mengemukakan sebagai berikut: 

“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 seperti misalnya sebagai laporan arus 

kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan bagian integral dari 

laporan keuangan”. 

 Laporan keuangan pada dasarnya hasil pengolahan dari sekian banyak 

transaksi uang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa 

yang bersifat finansial dicatat, digolongkan, dan diringkas dengan cara yang tepat 

dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. 

Berbagai tindakan tersebut tidak lain merupakan seni pencatatan, penggolongan, 

peringkasan transaksi, dan peristiwa yang bersifat financial dalam cara yang tepat 

dan dalam bentuk rupiah, dan penafsiran akan hasilnya. 

Menurut Harahap (2007:105) laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan 

perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam satu periode, dan arus dan 

(kas) perusahaan dalam periode tertentu”. 

Menurut Munawir (2010:5) bahwa: 

“pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan 

perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca 

menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas 

dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan 

(pelaporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan 



laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau 

alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan”. 

Menurut Fahmi (2011:2) laporan keuangan merupakan: 

“suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. 

Sedangkan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (revisi 2009) tentang 

Penyajian Laporan Keuangan: 

“Laporan keuangan adalah salah satu penyajian terstruktur dari posisi 

kauangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang menunjukan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka”. 

 

 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Dapat diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat memiliki 

tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Disamping itu, tujuan 

laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam laporan keuangan informasi yang 

disajikan yaitu: 

a. Asset 

b. Liabilitas 

c. Ekuitas 

d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

e. Kontribusi dari dan ditribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik; dan 

f. Arus kas 

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. 

Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan 



perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu 

memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang 

memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan juga dapat 

dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban oleh pihak yang bersangkutan. Berikut 

ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu: 

 

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan saat ini. 

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

pada periode tertentu. 

e. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal perusahaan. 

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam satu 

periode. 

g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:3), 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”. 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 

(Revisi 2009) paragraf 12 menyatakan bahwa: 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi”. 

 

 



Menurut Fahmi (2011:5), tujuan utama laporan keuangan adalah: 

“untuk memberi informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang 

kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan 

moneter”. 

 Para pemakai laporan keuangan akan menggunakan untuk memprediksi 

masa depan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari 

keputusan ekonomi yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang 

timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk memprediksi, membandingkan 

dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan 

dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat 

apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup 

penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus 

faktual dan dapat diukur secara objektif. 

 Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset 

perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, 

sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan 

yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. 

2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan 

memprediksi apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan 

datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih 

menguntungkan. 

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama 

periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan 

keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

 

 



2.1.3 Komponen Laporan Keuangan 

 Berdasarkan pada PSAK No. 1 (Revisi 2009), komponen laporan 

keuangan lengkap mengalami perubahan dari yang tadinya hanya mencakup lima 

item, sekarang mencakup enam item. Berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 1998), 

komponen laporan keuangan lengkap meliputi: 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan. 

Sedangkan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang disahkan pada tanggal 15 

Desember 2009 dan mulai yang efektif berlaku untuk periode tahun buku yang 

dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, laporan keuangan yang lengkap 

harus meliputi komponen-komponen berikut ini: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi komprehensif salam periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lain; dan  

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komprehensif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospeksi 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. 

2.1.4 Karakteristik Laporan Keuangan 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:5-8), laporan keuangan yang 

berguna bagi pemakai informasi bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif 

pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. 

 

 



1. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk 

meksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomis dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan 

keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa 

informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai 

tertentu. 

2. Relevan 

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam 

proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau 

dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, maka kini atau masa depan, 

menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Peran 

informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan (confirmatory) 

berkaitan satu sama lain. Misalnya informasi struktur dan besarnya aset 

yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha 

memprediksi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan 

bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga 

berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap 

prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan 

perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang 

direncanakan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu 

seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan 

dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian 

pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerkana harga 

sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya 

ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu 

harus dalam bentuk prediksi eksplisit. Namun demikian, kemampuan 



laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan 

penampilan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya 

nilai prediktif laporan laba-rugi dapat ditingkatkan kalau akun-akun 

penghasilan atau badan yang tidak bisa, abnormal dan jarang terjadi 

diungkapkan secara terpisah. 

3. Keandalan 

Informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal 

jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat 

diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 

disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajian 

tidak dapat diandalkan makan penggunaan informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan. Misalnya jika tindakan hukum masih 

dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui 

jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun tepat untuk 

mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. 

a) Penyajian jujur 

Informasi harus digambrakan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya, neraca 

harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya dalam bentuk aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada 

tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. 

b) Substansi mengungguli bentuk 

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur 

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka 

peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk 

hukumnya. 

 

 



c) Netralitas  

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan dan keinginan pihak 

tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang 

menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan 

merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang 

berlawanan. 

d) Pertimbangan sehat 

Penyusunan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidak 

pastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagiahan 

piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta 

peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. 

Ketidak pastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan 

hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan 

sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan 

mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan 

dalam kondisi ketidak pastian, sehingga aset atau penghasilan 

tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan 

pertimbangan sehat tidak diperkenankan, misalnya pembentukan 

cadangan tersembunyi atau penyisihan berlabihan dan sengaja 

menetapkan aset atas penghasilan yang lebih rendah atau 

pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga 

laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu tidak 

memiliki kualitas andal. 

e) Kelengkapan 

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan 

materialitas dan beban. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan 

dan karena itu dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari 

segi relevansinya. 

 

 



4. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan 

antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara 

relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, 

transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten 

untuk perusahaan bersangkutan, antara periode perusahaan yang sama dan 

untuk perusahaan yang berbeda. 

2.1.5 Pengguna Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai tujuan. Tujuan utamanya 

adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan 

informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap 

perusahaan. Hal ini berarti pembuatan dan penyusunan laporan keuangan 

ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. 

 Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan: 

a) Pemilik perusahaan 

Dengan menggunakan laporan keuangan, pemilik perusahaan dapat 

menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannya dan 

kesuksesannya seorang manajer biasany diukur dengan laba yang 

diperoleh perusahaan. Dengan kata lain laporan keuangan diperlukan oleh 

pemilik perusahaan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai dan 

menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan dicapai di masa yang akan 

datang sehingga bisa menaksir bagian keuntungan yang akan diterima dan 

perkembangan harga saham yang dimilikinya. 

b) Manager atau pemimpinan perusahaan 

Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk 

mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik 



perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan oleh manajemen 

untuk: 

1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan. 

2. Mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses, atau produksi. 

3. Mengukur hasil kerja tiap-tiap individu yan telah diserahi wewenang 

dan tanggung jawab. 

4. Menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan yang baru untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. 

c) Investor 

Laporan keuangan digunakan oleh para investor untuk mengetahui 

jaminan investornya dan mengetahui kondisi kerja/kondisi keuangan 

jangka pendek perusahaan tersebut. Selain itu, investor juga menggunakan 

laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman 

modalnya. 

d) Kreditor 

Kreditor jangka panjang ini menggunakan laporan kauangan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan beban-

beban bunganya dan untuk mengetahui apakah kredit yang akan diberikan 

itu cukup mendapat jaminan dari perusahaan. 

e) Pemerintah 

Laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya 

pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan serta digunakan sebagai 

dasar perencanaan pemerintah. 

f) Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai hal. 

Perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonimian 

nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan pada 

penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu 

masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan 

perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 



2.2 Bank 

2.2.1 Pengertian Bank 

 Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 : 

“bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak”. 

Berikut ada beberapa pengertian bank berdasarkan Undang-undang No. 10 

Tahun 1998: 

1. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatn usahanya 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

 

2.2.2 Jenis Bank 

Jenis-jenis bank yang dikeumukakan oleh Kasmir (2008:27) 

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut: 

a. Jenis bank berdasarkan fungsinya 

1. Bank Sentral 

Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank 

Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam 

melaksanankan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan 

pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara 

tegas diatur dalam undang-undang 

2. Bank Umum 

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

9/7/PBI/2007 yang dikutip dari Kasmir (2008:27) adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 



jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank 

umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial 

(commericial bank). 

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

BPR adalah bank yang melaksanankan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan 

kegiatan bank umum. 

b. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya 

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri dari 

atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik 

swasta asing. 

1. Bank Milik Pemerintah 

Bank pemerintah adalah bank dimana baik akta pendirian maupun 

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan 

bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat 

Undonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik 

pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II 

masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, Bank 

Jabar, dan sebagainya. 

2. Bank Milik Swasta Nasional 

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta 

pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 

keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya 

Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, 

Bank Niaga, dll. 

 

 



3. Bank Milik Asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya 

dimiliki oleh pihak luar negri. Contohnya ABN AMRO Bank, City 

Bank, dll. 

c. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya 

1. Bank Konvensional 

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia adalah “menurut apa yang sudah terjadi menjadi 

kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti 

adat, kebiasaan, kelaziman. 

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang 

dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode 

bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah 

dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. 

Bank konvensional pada umumnya beroprasi dengan 

mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat 

antara lain tabungan, simpan deposito, simpan giro, menyalurkan 

dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara 

lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit 

jangka pendek dan pelayanan jasa kauangan antara lain kliring, 

inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti 

jual beli surat berharga, bank draft, wail amanat, pinjam emisi, dan 

perdagangan efek. 

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, 

misalnya dari nasabah barupa rekening giro, deposit on call, 

sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini 

merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank 

tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan 



sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional 

contohnya bank umum dan BPR. 

2. Bank Syariah 

Bank syariah muncul di indonesia pada awal tahun 1990-an. 

Pemerkasa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. 

Bank syariah adalah bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam 

operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. 

Falsafah dasar beroprasinya bank syariah yang menjiwai seluruh 

hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan 

kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu 

secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. 

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, 

dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan 

keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling 

menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan 

produktivitas. 

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya 

sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi 

bank syariah didasrakan pada kesepakatan antara bank dengan 

nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka 

waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil 

yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang 

berlaku pada bank syariah. 

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah). 

3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 



4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah). 

5) Pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa 

dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus 

berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan 

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank 

syariah, bunga bank adalah riba. 

 

2.2.3 Fungsi Bank  

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas 

(funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk 

berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih 

spesifik seperti yang di ungkapkan oleh Y. Sari Susilo, dkk (2000:9), yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penciptaan uang 

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat 

pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan (kliring). 

Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan 

posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. 

Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang 

beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum 

menciptakan uang giral. 

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran 

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah 

mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini 

dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum 

adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. 

Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, 

penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran 



dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan 

nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. 

3. Penghimpunan Dana Simpanan Mayarakat 

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana 

simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri dari giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya 

yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum 

menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-

lembaga keuangan lainnya. 

Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui 

penyaluran kredit. 

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional 

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau 

memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa 

maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua 

pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan 

geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing 

negara. Kehadiran memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi 

tersebut. Dengan adanya bank umum yang beroprasi dalam skala 

internasional akan bank umum, kepentingan pihak-pihak yang 

melakukan transaksi-transaksi internasional dapat ditangani dengan 

lebih mudah, cepat, dan murah. 

2.2.4  Kegiatan Bank 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, 

kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti 

halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara 

sederhana dapat kita katakan dalam membeli uang (menghimpun dana) dan 

menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum. 



Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank 

umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh 

bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan 

untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat 

mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Ada 

beberapa kegiatan yang ada dalam bank, diantaranya: 

1. Kegiatan bank umum berupa menghimpun dana dari masyarakat 

(Funding), menyalurkan dana dari masyarakat (Lending), 

memberikan jasa-jasa bank lainnya (service). 

2. Kegiatan BPR berupa menghimpun dana, menyalurkan dana. 

3. Kegiatan Bank Campran dan Bank Asing pada umumnya tugasnya 

sama dengan bank umum lainnya, namun mereka lebih 

dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


