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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. 

Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of 

fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund). Manajer 

keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva dan pemilihan sumber-

sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, 

manajer keuangan memperolehnya dari dalam maupun luar perusahaan. Sumber 

dari luar perusahaan berasal dari pasal modal, bisa berbentuk hutang atau modal 

sendiri. 

Menurut Prawironegoro (2007) Manajemen Keuangan adalah : 

“Aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh 

modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan 

seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba”.  

Mengacu pada pengertian di atas, manajemen keuangan merupakan alat 

untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas yang 

terbentuk dalam suatu perusahaan tentunya akan memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan tersebut. 

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Tujuan manajemen keuangan dalam suatu perusahaan secara menyeluruh 

adalah sebagai berikut: 
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1. Mensejahterakan kemakmuran pemegang saham melalui pencapaian 

labayang maksimal, 

2. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan, 

3. Mencapai kesejahteraan masyarakatsebagai tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan 

 Dalam manajemen keuangan terdapat 3(tiga) fungsi utama, yaitu : 

1. Keputusan investasi  

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa 

yang akan dikelola oleh perusahaan. Investasi dapat diartikan sebagai 

penanaman modal perusahaan, dan penanaman modal dapat dilakukan 

pada aktiva riil ataupun aktiva finansiil. Aktiva riil merupakan aktiva yang 

bersifat fisik atau dapat dilihat secara fisik, misalnya persediaan barang, 

gedung, tanah, dan bangunan. Sedangkan aktiva finansiil merupakan 

aktiva berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Aktiva yang 

dimiliki perusahaan akan digunakan dalam oprasinyauntuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal, yaitu : 

a. Keputusan mengenai penetapansumber dana yang diperkukan 

untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan 

untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. 
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b. Penetapan tentang perimbangan pembelajaran yang terbaik atau 

sering disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal 

yang optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang 

dan modal sendiridengan biaya modal rata-rata minimal. 

3. Keputusan Pengelolan Aktiva 

Apabila asset telah diberoleh dengan pendanaan yang tepat maka 

asset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer 

keuangan bersama manajer-manajer lain di perusahaan bertanggung jawab 

terhadap berbagai tingkatan operasi dari asset-aset yang ada. 

Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan 

asset menjaditanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut 

menuntut manajer keuangan lebih memperlihatkanpengelolaan aktiva 

lancar daripada aktiva tetap. 

2.2 Perbankan 

Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan 

dalam bentuk kredit.  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang Perbankan  (pasal 1 ayat 2), yang dimaksud dengan 

bank adalah : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
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dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” 

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

menyebutkan bahwa : 

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” 

Definisi lainnya menurut Kasmir (2010:11) : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya” 

Dari ketiga pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan bank adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang keuangan 

dam memiliki 3 kegiatan utama : menghimpun dan menyalurkan dana, serta 

memberikan jasa kepada bank lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

2.2.1 Jenis Bank 

 Kegiatan utama bank bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun 

dana dan menyalurkan dana dari masyarakat tidak terlalu beda satu sama lain. 

Menurut Kasmir (2010:20),  jenis-jenis bank dapat dibagi menjadi :  
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1. Dilihat dari segi fungsinya  

a. Bank Umum  

b. Bank Pembangunan  

c. Bank Tabungan  

d. Bank Pasar  

e. Bank Desa  

f. Lumbung Desa  

g. Bank Pegawai 

Namun setelah keluar UU pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 

maka jenis perbankan terdiri dari : 

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut: 

a. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum merupakan bank 

pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan 

tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan 

jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan 
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pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non 

migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. 

b. Bank Perkreditan Rakyat  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank 

Perkreditan Rakyat bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan 

Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya  

a. Bank Milik Pemerintah  

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.  

b. Bank Milik Swasta Nasional  

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 

keuntungannya diambil oleh swasta pula.  

c. Bank Milik Asing  

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta 

asing maupun pemerintah asing suatu Negara.  

d. Bank Milik Campuran  

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing 

dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga Negara Indonesia. 
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3. Dilihat dari segi status  

a. Bank Devisa  

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.  

b. Bank Non Devisa  

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi 

seperti halnya bank devisa. 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga  

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional  

Menetapkan bunga sebagai harga jual, menggunakan atau  menerapkan 

berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu dengan 2 metode 

yaitu : 

1. Menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produksimpanan seperti 

giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk 

pinjamannya (kredit) juga ditentkan berdasarkan tingkat suku bunga 

tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. 

Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga simpanan 

maka dikenal dengan nama spread negative, hal ini telah terjadi di 

akhir tahun 1998 dan sepanjang 1999. 

2. Untuk jasa bank lainnya pihak perbankanbarat menggunakan atau 

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase 

tertentu.sistem pengenaanbiaya ini dikenal dengan istilah fee based. 
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b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah  

Menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dengan pihak lain. Dalam bentuk harga atau mecari keuntungan bagi bank yang 

berdasarkan prisip syari’ah adalah sebagai berikut : 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

2. Pembiayaan berdasarkanprinsip penyertaan modal (musharakah) 

3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewamurni tanpa pilihan 

(ijarah) 

5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak 

bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) 

2.2.2 Kegiatan-Kegiatan Bank Umum 

Menurut Syamsu Iskandar (2008:29) kegiatan-kegiaytan perbankan yang 

ada di Indonesia adalah : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.  

2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit modal kerja, kredit 

investasi, dan kredit konsumtif.  

3. Memberikan jasa lainnya dalam bentuk transfer atau pengiriman uang, 

kliring, jual beli valuta asing, menerbitkan referensi bank, bank garansi, 

L/C dan surat kredit berdokumenter, inkaso, safe deposit box, dan jual-beli 

surat-surat berharga.  
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4. Menerima setoran pembayaran dari instansi/perusahaan seperti 

pembayaran listrik, uang kuliah, telepon, air, dan pembayaran pajak.  

5. Melayani pembayaran seperti pembayaran gaji/pensiun pegawai dan 

pembayaran deviden, kupon.  

6. Menempatkan dana, meminjam dana baik dengan menggunakan surat, 

sarana komunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.  

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.  

8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan 

kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.  

9. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank 

Indonesia.  

10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2.3 Bank Konvensinal 

2.3.1 Pengertian Bank Konvensional 

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank 

umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan 

menghilangkan kalimat “…dan atau berdasarkan prinsip syariah …”, sehingga 

definisi bank konvensional menjadi “bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
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secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran”. Dalam menentukan harga dan mencari keuntungan, bank yang 

berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaiyu:  

1. Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan, maupun deposito. Demikian pula untukproduk pinjamannya 

(kredit) juga di tentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. 

Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.  

2. Untuk jasa bank lainnya pihak perbankanbarat menggunakan atau 

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase 

tertentu.sistem pengenaanbiaya ini dikenal dengan istilah fee based. 

2.3.2 Kegiatan Bank Umum Konvensional 

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kegiatan 

usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum:  

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud. 
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b.  Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud. 

c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

e. Obligasi. 

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun. 

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 

satu (1) tahun 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan antar pihak ketiga. 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 
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12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.4 Bank Syari’ah 

2.4.1 Pengertian Bank Syari’ah 

 Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank 

yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah 

menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan 

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain 

untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya 

yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan 

modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), 

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) 
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2.4.2. Kegiatan Umum Bank Syariah 

Menurut Booklet perbankan Indonesia (2012) kegiatan usaha bank 

umum syariah terdiri dari : 

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau 

ekuivalennya, berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak 

bertentangan dengan Prinsip Syariah. 

b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad 

mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah. 

c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad 

musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah; 

d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, 

Akad istishna’, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip 

Syariah 

e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang 

tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah 

f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 

kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk 

ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 

Prinsip Syariah 
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g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad 

lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah 

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah 

i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 

kepada pihak ketiga yang diterbitak atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad Ijarah, musyarakah, mudharabah, 

murabahah, kafalah, atau hawalah. 

j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh 

Pemerintah adan/atau BI 

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perthitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan 

Prinsip Syariah 

l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan Prinsip Syariah 

m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah 

n. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip 

Syariah 

o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah 

p. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah 
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q. Kegiatan lain yang lazim di lakukan di bidang perbankan dan sosial 

sepanjang sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-

undangan. 

2.5 Kinerja Keuangan 

Menurut Fahmi (2011 : 2) mengemukakan bahwa Kinerja Keuangan 

adalah :  

”suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan secara baik 

dan benar”. 

Sedangkan menurut Husnan dan Padjiastuti (2004 : 200),seorang analis 

keuangan memerlukan ukuran tertentu, yang paling sering digunakan adalah rasio 

atau indeks yang menunjukkan hubungan antara data keuangan. Untuk menilai 

kinerja keuangan suatu perusahaan dapat digunakan berbagai macam alat analisis, 

antara lain :  

a. Analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan 

prestasi keuangan.  

b. Analisis kesehatan keuangan perusahaan (analisis diskriminan) digunakan 

untuk  mengingatkan  akan  masalah  keuangan  yang  mungkin  

membutuhkan perhatian yang serius dan  menyediakan petunjuk untuk 

bertindak  

c. Analisis Du Pont merupakan pendekatan terpadu terhadap analisis rasio 

keuangan, sering digunakan untuk pengendalian divisi.  
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d. Analisis Horizontal dan Vertikal digunakan sebagai perbandingan laporan 

keuangan.  

e. Analisis sumber dana dan penggunaan dana menyediakan latar belakang 

Historis dari pola aliran dana.  

f. Analisi kinerja dengan metode Economic Value Added (EVA). Eva 

merupakan indicator tentang adanya penambahan nilai dari suatu investasi. 

2.6 Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja  keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan 

profitabilitas bank (Jumingan, 2006 dalam Lestari dan Sugiharto, 2007). 

Kinerja bank juga dapat menunjukan kekuatan dan kelemahan bank. Dengan 

mengetahui kekuatan bank, maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha 

bank. Sedangkan kelemahannya dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dimasa 

mendatang. 

2.7 Kesehatan Bank 

Kasmir (2008:41) “Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 

perbankan yang berlaku.” 
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2.8 Laporan Keuangan 

2.8.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2010:31) mengatakan bahwa:  

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan” 

 Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan sebagai alat 

pemberi informasi bagi pemakainya. Menurut Munawir (2010:5), 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 

(laporan) 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. 

2.8.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2007:106) Jenis-jenis Laporan Keuangan sebagai 

berikut: 

1. Daftar neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu 

2. Perhitungan laba rugi, yang menggambarkan jumlah hasil, biaya,dan 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 
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3. Laporan sumber dan penggunaan dana, disini dimuat sumber dan 

pengeluaran perusahaan selama satu periode. 

4. Laporan arus kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan kas 

dalam suatu periode. 

5. Laporan harga pokok produksi, menggambarkan berapa unsure dan apa 

yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. 

6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 

dibagikan kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Laporan kegiatan keuangan, menggambarkan transaksi laporan 

keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. 

2.8.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan sangat berguna bagi pemakai informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan demi perkembangan kondisi keuangan perusahaan dimasa 

yang akan datang. Tujuan Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2009:5) adalah : 

“memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas 

perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta 

menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” 
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Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk 

memberikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pemakai informasi 

sebagai bahan dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan. 

2.8.4 Pengguna Laporan Keuangan 

Para pemakai laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Pemakai laporan 

keuangan dibedakan menjadi dua klasifikasi utama, yaitu :  

1. Pemakai internal, yaitu pengambil keputusan yang secara langsung 

berpengaruh terhadap kegiatan internal perusahaan. 

2. Pemakai eksternal, pengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan 

mereka dengan perusahaan. (Stice,2004:10) 

Menurut Harahap (2007:120) Pengguna Laporan Keuangan sebagai 

berikut: 

“Para pengguna laporan keuangan sebagai berikut: Pemegang saham, 

Investor, Analis pasar modal, Manajer, Karyawan dan serikat 

pekerja, Instansi pajak, Pemberi dana (kreditur), Supplier, 

Pemerintah atau lembaga pengatur resmi, Langganan atau lembaga 

konsumen, Lembaga swadaya masyarakat, peneliti/ Akademis/ 

Lembaga peringkat”. 

Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa para pemakai laporan keuangan 

memiliki kepentingannya masing-masing terhadap laporan keuangan suatu 

perusahaan. Pada umumnya laporan keuangan digunakan untuk mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan tersebut selama periode yang bersangkutan sehingga 
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para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan terhadap rencana 

selanjutnya. 

2.8.5 Analisis CAMELS 

Kasmir (2012:46) mengemukakan bahwa alat ukur utama yang digunakan 

untuk menentukan kondisi suatu bankdikenal dengan nama analisis CAMEL. 

Analisis ini terdiri dari capital, Assets, Management, Earning, Liquidity. Berikut 

ini penjelasan metode CAMEL : 

1. Capital 

Menurut Frianto (2012:28) modal adalah: 

“Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai 

pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) 

usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah 

kekayaan.” 

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka CAR 

perbankan untuk tahun 2004 minimal harus 12%. Bagi bank yang memiliki CAR 

dibawah 12% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan tang serius 

untuk segera diperbaiki.  

Rumus yang dipergunakan untuk mengukur CAR adalah : 

     CAR =  

 

 



39 
 

 

2. Assets Quality 

Aspek berikutnya adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini 

upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis aset yang dimiliki oleh bank. 

Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan bank Indonesia, dengan 

membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah 

aktifa produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif 

terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan (Kasmir, 2012:28). Rumus yang 

digunakan untuk mengukurnya adalah : 

a. Rasio Aktiva Produktif Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif 

(KAP 1). Aktiva Produktif Diklasifikasikan menjadi Lancar, Kurang 

Lancar, Diragukan dan Macet. Diukur dengan : 

KAP1 =  

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva 

Produktif yang diklasifikasikan (KAP 2). Rumusnya adalah : 

KAP2 =  

Penilaian rasio KAP untuk perhitungan PPAP dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut untuk rasio 0 % diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1 

% dari 0 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.  
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3. Management 

Kualitas menajemen adalah komponen berikutnya dari analisis CAMEL. 

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusia dalam bekerja, maupun 

dari segi pendidikan dan pengalaman karyawan dalam menangani berbagai kasus-

kasus yang terjadi. (Kasmir, 2012:49) Rumus untuk mengukurnya adalah : 

Net Profit Margin =  

4. Earning 

Aspek Earning adalah aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam meningkatkan keuntungan. Aspek ini dilakukan dalam suatu periode. 

Bank yang sehat adalah bank yang diukur seccara rentabilitas yang terus 

meningkat di atas standar yang telah ditetapkan (Kasmir, 2012:49). Rumus yang 

digunakan untuk mengukurnya adalah : 

Earning1=  

Penilaian rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 0 % 

atau negatif diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai 

dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100. 

a. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Earning 2). 

Earning2 =  

 



41 
 

 

Penilaian earning 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 

100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan setiap penurunan sebesar 0,08% 

nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.  

Tujuan analisis rasio earnings atau rasio profitabilitas menurut Kasmir 

(2008 a: 197-198), yaitu:  

1. untuk mengukur atau menghitung  laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu.  

2. untuk menilai perkembangan laba dari tahun ke tahun.  

3. untuk  mengukur  produktivitas  seluruh  dana  perusahaan  yang 

digunakan  oleh  perusahaan,  baik modal  pinjaman maupun modal 

sendiri. 

5. Liquidity 

Menurut Frianto (2012:112) pengertian likuiditas adalah: 

“Kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya”. 

Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai 

kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, dposito berjangka, 

pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa 

adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi). Rasio yang digunakan untuk 

mengukur aspek likuiditas adalah Loan to Deposit Ratio (LDR).: 

a. Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap Aktiva Lancar. 

Likuiditas1 =  
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Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 

100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan sebesar 

1% mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

b. Rasio antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank 

Likuiditas2 =  

Penilaian likuiditas 2 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 115 atau 

lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 

115% nilai kredit ditambah 4 dengan nilai maksimum 100. 

 Tujuan  dan manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  hasil  analisis rasio 

likuiditas yaitu:  

1. untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau  utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk 

membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai batas waktu 

yang telah ditetapkan. 

2. untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah 

kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun 

dibandingkan dengan total aktiva lancar.  

3. untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. 

4. untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada 

dengan modal kerja perusahaan.  
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5. untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang.  

6. sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan kas dan utang.  

7. untuk melihat kondisi dan posisi  likuiditas perusahaan dari waktu ke 

waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.  

8. untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing 

komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar  

9. menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya 

dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini (2008 a: 132). 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Metode/Rasio Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Wahyu Isnainianto 

Hadi (2012) 

Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank 

Umum Syariah Dan 

Bank Umum 

Konvensional Melalui 

Pendekatan 

Likuiditas, 

Solvabilitas, Dan 

Rentabilitas Sebelum, 

Selama, Dan Sesudah 

Krisis 

Finansial Global 2008 

LDR, CAR, dan 

ROA 

Independent 

sample t-test 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rasio 

LDR/FDR perbankan 

tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan 

pada saat sebelum, selama, 

dan sesudah krisis. Rasio  

CAR perbankan tidak 

menunjukkan perbedaan 

yang signifikan pada saat 

sebelum, selama, 

dan sesudah krisis. 

Kemudian  jika dilihat dari 

perbedaan jenis bank dan 

periode, 

rasio CAR perbankan 

syariah dan konvensional 
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tidak terdapat perbedaan 

yang 

signifikan baik sebelum, 

selama, maupun sesudah 

krisis.  Hasil penelitian 

juga 

menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan secara 

signifikan pada saat 

sebelum,  selama, dan 

sesudah krisis. 

2. Agung Yulianto 

(2012) Analisis 

Perbandingan Kinerja 

Keuangan Perbankan 

Konvensional Dengan 

Perbankan Syariah 

Sebelum Dan Saat 

Krisis Finansial 

Global Tahun 2006-

2009. 

CAR, NPL, 

BOPO, ROA , 

ROE, LDR. 

Paired Sample 

T-Test 

Berdasarkan  hasil  

analisis  dapat  

disimpulkan  bahwa  

kinerja  perbankan  

syariah  terbukti  

cenderung  lebih  stabil  

dan  mampu  bertahan  

disaat  krisis  

finansial global lain halnya 

dengan perbankan 

konvensional yang 

cenderung  

mengalami ketidakstabilan 

disaat krisis.  

 

3. Marissa Ardiyana 

(2012)  

Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan 

Bank syariah dan 

Bank Konvensional 

Sebelum, Selama, dan 

Sesudah Krisis Global 

Tahun 2008 dengan 

menggunakan Metode 

CAMEL 

CAR, KAP, 

PPAP, NPM, 

ROA, BOPO, 

dan LDR 

Uji Beda 

Mann-

Whithney 

Secara keseluruhan rsio 

bank dinyatakan sehat. 

Nilai rasio bank Mandiri 

Tbk lebih unggul dari pada 

bank Syariah Mandiri 

namun untuk pertumbuhan 

rasio bank syariah Mandiri 

lebih unggul dari pada 

Bank Mandiri Tbk. Pada 

uji beda yang mengalami 

perbedaan yang signifikan 

adalah pada rasio CAR, 

ROA, dan LDR. Pada 

masa krisis global Bank 

syariah Mandiri mampu 

mempertahankan nilai 

maupun prrtumbuhan 

Rasio nya dibandingkan 

dengan Bank Mandiri Tbk. 
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4.  Abustan (2009) 

Analisa Perbandingan 

Kinerja Keuangan 

Perbankan Syariah 

dengan Perbankan 

Konvesional 

CAR, NPL, 

ROA, ROE, 

BOPO, dan 

LDR 

Independen 

sample t-test 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kinerja 

bank syariah lebih baik 

dibandingkan perbankan 

konvensional 

 


