
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Tinjauan Umum Bank 

2.1.1. Definisi Bank 

Di negara maju, bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi 

semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk 

melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat 

mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan 

pembayaran atau penagihan. Lain halnya di negara berkembang seperti Indonesia. 

Pemahaman tentang bank di negeri ini belum menyeluruh. Masyarakat hanya 

memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang saja. Semua itu 

dipahami kerena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat 

sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan kemunduran dunia perbankan pun 

tidak terlepas dari kurang pahamnya pengelola perbankan tanah air dalam 

memahami dunia perbankan. 

Dalam dunia modern sekarang ini, perbankan memegang peranan penting 

dalam memajukan perekonomian negara. Hampir semua sektor yang berhubungan 

dengan berbagai keuangan selalu membuthkan jasa bank. Begitu pentingnya dunia 

perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk 

menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. 

Berdasarkan Undang - undang RI No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 1 

tentang perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah : 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank , 

menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakaan kegiatan usahanya.” 

Sedangkan pengertian bank menurut Undang – undang RI No.10 tahun 

1998 pasal 1 ayat 2 adalah :  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 



Menurut Kasmir dalam buku Manajemen Perbankan (2003:11) 

mendefinisikan bank sebagai berikut: 

”Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” 

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah: 

“Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana 

kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan 

dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya 

dalam hal ini bank sebagai tempat meyimpan uang atau berinvestasi bagi 

masyarakat; menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank 

memeberikan pinjaman kepada masyarakat yang mengajukan permohonan; 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

 

2.1.2. Fungsi Bank 

Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar – dasar Perbankan (2002:5) 

fungsi bank adalah: 

  “Sebagai perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan 

dana dan masyarakat yang kekurangan dana.” 

Sedangkan menurut Hadiwidjaja  dan  Rivai Wirasasmita  dalam buku 

Manajemen Dana Bank (2000:9), menjelaskan fungsi bank sebagai berikut: 

“Bank sebagai alat dalam menjaga dan memelihara kestabilan 
moneter, memberikan pelayanan akan kebutuhan kredit dan sebagai 
penjual jasa pelayanan dalam lalu lintas pembayaran, pengiriman 
dan penagihan uang.” 
 

Dari dua pengertian di atas jelas bahwa fungsi bank adalah sebagai 

perantara keuangan untuk menjaga dan memelihara kestabilan moneter. 

 



2.1.3. Jenis – Jenis Bank 

Menurut Kasmir  dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan 

(2003:20), menjelaskan bahwa : 

“Jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status 

dan dari segi cara menentukan harga.” 

Dari segi fungsi perbedaan terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau 

jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. 

Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada, 

serta akte pendiriannya. Status atau kedudukan dilihat dari ukuran kemampuan 

bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk dan kualitas pelayanan. 

Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara Bank Konvensional berdasarkan 

bunga dan Bank Syariah berdasarkan bagi hasil. 

 

2.1.3.1.Dilihat Dari Segi Fungsinya 

Menurut UU Pokok Perbankan No.7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi 

dengan keluarnya Undang – undang RI No.10 tahun 1998, jenis perbankan 

terdiri dari : 

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. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 

2.1.3.2.Dilihat Dari Segi Kepemilikannya 

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang 

memiliki Bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan 

penguasaan saham yang dimiliki Bank yang bersangkutan. 

 



Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut : 

a. Bank Milik Pemerintah 

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

b. Bank Milik Swasta Nasional 

Merupakan bank yang seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh 

swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu 

pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. 

c. Bank Milik Asing 

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing suatu negara. 

d. Bank Milik Koperasi 

Kepemilikan saham – saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. 

e. Bank Milik Campuran. 

Kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

Warga Negara Indonesia. 

 

2.1.3.3.Dilihat Dari segi Status 

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan 

kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan 

ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah 

produk, modal maupun kualitas pelayanannya. 

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari segi status dibagi dalam dua 

macam yaitu : 

a. Bank Devisa 

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

Persyaratan untuk mrenjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank 

Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan. 



b. Bank Non Devisa 

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempuanyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, di mana transaksi yang 

dilakukan masih dalam batas – batas suatu Negara. 

 

2.1.3.4.Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga 

Ditinjau dari segi menentukaan harga dapat pula diartikan sebagai cara 

penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau 

caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 

dua kelompok, yaitu : 

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, 

bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode 

yaitu : 

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli 

untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan 

tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah 

spread based. 

2. Untuk jasa – jasa lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan 

atau menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau 

persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya privasi, sewa, 

iuran dan biaya – biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal 

dengan istilah fee based. 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah menerapkan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal 

untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan 

lainnya. 

 



Penentuan harga bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah :  

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

2. Pembiayaan berdasarka prinsip penyertaan modal (musbharakah). 

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

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah). 

5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

 

2.1.4. Usaha Bank Umum 

Pada pasal 6 Undang – undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

dimuat usaha – usaha bank umum yang terdiri dari: 

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 hutang 

4. Membeli, menjual atau menjamin, baik atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabah: 

a. Surat – surat termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan 

surat – surat dimaksud. 

b. Surat – surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang massa 

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 1 (satu) tahun. 

g. Instrumen surat berharga lainnya ynag berjangka waktu sampai 

dengan 1 (satu) tahun. 



5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan 

nasabah. 

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

bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 

dengan menggunakan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau 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. Membeli melalui pelelangan agunan baik sesama maupun sebagian dalam 

hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan 

agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

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

amanat. 

13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.  

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

bertentangan dengan undang – undang ini dan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku. 

 

Selain itu, usaha Bank Umum dijelaslkan pula pada pasal 7 Undang-

undang  No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan : 

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing (valas) dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di 

bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan 

efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 



3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat 

kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun 

yang berlaku. 

 

2.2. Pengertian Kinerja Perusahaan 

Menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen : Konsep, 

Maanfaat dan Rekayasa (2001 :415) menyatakan bahwa : 

“Penilian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas 
operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya 
berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya.” 
 

Stoner dan Freeman (1996:6) dalam buku Management (19966:2) menyatakan 

bahwa: 

“Organizational performance – the measure of how well organizational 

do their job.” 

Jadi kinerja perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai 

atas aktivitas yang dilakukan perusahaan berdasarkan strategi yang telah 

ditetapkan. 

 

2.3. Laporan Keuangan 

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat dibutuhkan bagi dunia 

bisnis dan ekonomi, khususnya dalam prngambilan keputusan. Adapun laporan 

keuangan itu sendiri  di definisikan oleh Kieso dan Weygrant (1998:3) adalah 

sebagai berikut : 

“Financial statement are the principalmeans trought wich financial 

information is communicated to those outside an enterprise. These 

statements provide the firm history quatified in money terms.”  

 



Harahap (2002:7) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut : 

“Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu 

proses akuntansi.” 

Adapun menurut Kasmir dalam buku Manajemen Perbankan 

(2000:173) menyebutkan pengertian Laporan Keuangan sebagai berikut : 

“Laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan juga untuk menilai manajemen perusahaan yang 

bersangkutan.” 

 

Berdasarkan tiga pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah informasi keuangan yang dikomunikasikan kepada pihak luar 

perusahaan yang memuat laporan masa lalu perusahaan yang diwujudkan dalam 

nilai uang serta merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

untuk menilai manajemen perusahaan. 

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK No.1 paragraf 05 menyatakan : 

“Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan 
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 
keuangan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi 
serta menunjukkan pertanggungjwaban (stewardship) manajemen 
atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan pada 
mereka.”  

 

Sedangkan APB Statement No.4 (AICPA) yang dikutip oleh harahap 

(2002:17) membagi tujuan laporan keuangan menjadi dua, yaitu : 

1. Tujuan Umum 

Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi 

keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima. 

2. Tujuan Khusus 

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, 

proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainya yang 

relevan. 



Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2000:173) menjelaskan 

secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai 

berikut :  

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban, dan 

modal bank pada waktu tertentu. 

2. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan 

yang diperoleh dan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

3. Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

4. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu 

periode. 

 

Berbagai pendapat mengenai tujuan laporan keuangan ini pada hakikatnya 

adalah sama yaitu untuk memberi informasi mengenai keadaan finansial 

perusahaan pada luar agar perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai perimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

 

2.3.3. Jenis – jenis Laporan keuangan 

Bank memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai 

dengan SAK, Jenis – jenis laporan keuangan menurut Kasmir dalam buku 

Manajemen Perbankan (2000:175) adalah : 

1. Neraca 

Neraca merupakan laporan menunjukkan posisi keuangan bank pada 

tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi Aktiva 

(Harta), Pasiva (Kewajiban dan Ekuitas) suatu bank. Penyusunan 

komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh 

tempo. 

2. Laporan Komitmen dan Kontijensi 

Laporan komitmen dan kontijensi merupakan suatu ikatan atau kontrak 

yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus 

dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati dipenuhi. 



3. Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang 

menggambarkan hasil usaha bank dalam satu periode tertentu. 

4. Lapoaran Arus Kas 

Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan 

dengan bank baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap 

kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep kas selama periode 

laporan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa 

Netto (PDN) menurut jenis dan aktivitas lannya. 

6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi 

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang – cabang bank 

yang bersangkutan baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di 

luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang 

bersangkutan dengan anak perusahaannya.  

 

2.3.4. Pemakai Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan pada bab Kerangka Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan 

meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, 

pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga – 

lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan ini untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang bebeda. Beberapa kebutuhan ini 

meliputi : 

a. Investor 

Penanam modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. 

Mereka membetuhkan informasi untuk membentu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga 



tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok – kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas peusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan 

kesempatan kerja. 

c. Pemberi Jaminan  

Pemberi jaminan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. 

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada memberi 

pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumberdaya bank karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur 

aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya 

 



g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi masyarakat dengan dengan berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (ternd) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

 

2.4. Analisis Laporan Keuangan 

2.4.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu teknik analisis yang dalam 

banyak hal mampu memberikan petunjuk atau indikator dan gejala- gejala yang 

timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Apabila analisis laporan keuangan 

yang dihitung di interpretasikan secara tepat, akan mampu menunjukan aspek – 

aspek dimana penilaian dan evaluasi lebih lanjut harus dilakukan. 

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu “analisis” dan 

“laporan keuangan”. Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Analisis 

Kritis atas Laporan Keuangan (2001:189) pengertian Analisis dan Laporan 

Keuangan adalah sebagai berikut : 

“Analisis adalah memecahkan masalah atau menguraikan sesuatu 

untuk unit menjadi bagian unit terkecil.” 

“Laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan laporan arus kas 

(dana).” 

Jika pengertian ini digabungkan, maka pengertian analisis laporan 

keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:190) adalah : 

“Menguraikan pos – pos laporan keuangan menjadi unit informasi 
yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 
atau mempunyai makna antara yang satu dengan yang lainnya baik 
antara data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 
keuangan lebih dalam yang sangant penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat.”  

 



Kegiatan analisis laporan keuangan berfungsi untuk mengkonversi data 

yang bersasal dari laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi informasi 

yang lebih berguna, lebih mendalam dan lebih tajam dengan teknik tertentu. Oleh 

karena itu kegunaan analisis laoporan keuangan sepenuhnya terletak pada 

kemampuan dan intelegensi serta keterampilan analis dalam 

menginterpretasikannya. 

 

2.4.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah 

informasi yang ada dalam laporan keuangan. Secara lengkap penulis akan 

menjelaskan tujuan analisis laporan keuangan sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi yang lebih dalam daripada yang terdapat pada 

laporan keuangan biasa. 

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

suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan 

(implicit). 

3. Mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 

4. Membongkar hal – hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik yang dikaitkan dengan komponen 

intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang 

diperoleh dari luar perusahaan. 

5. Mengetahui sifat – sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model 

– model dan teori – teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan (rating). 

6. Memberikan informasi yang diinginkan oleh pengambil keputusan, antara 

lain : 

a) Menilai prestasi perusahaan. 

b) Memproyeksi keuangan perusahaan. 

c) Menilai kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan masa 

sekarang. 

d) Menilai komposisi struktur keuangan, arus dan dana. 



7. Menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu yang 

sudah dikenal dalam dunia bisnis. 

8. Membandingkan situasi perusahaan dengan   perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal (standar ideal). 

9. Memahami situasi kondisi keuangan yang dialami perusahaan baik posisi 

keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya. 

10. Memprediksi potensial apa yang mungkin perusahaan alami di masa yang 

akan datang. 

 

2.4.3. Jenis – jenis Analisis Laporan Keuangan 

Penafsiran dari analisis laporan keuangan merupakan suatu cara untuk 

menilai suatu keadaan keuangan dan potensial perusahaan. Melalui analisis 

laporan keuangan ditelaah hubungan dan kecenderungan dalam komponen – 

komponen laporan keuangan. 

Jenis laporan keuangan dipandang dari penganalisis ialah : 

1. Analisis ekstern. 

Analisis ini dilakukan oleh pihak luar perusahaan. Sehingga informasi yang 

diperoleh terbatas hanya pada informasi yang tercantum pada laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Analisis Intern.  

Analisis ini dilakukan oleh pihak yang berada dalam perusahaan sehingga 

dapat diperoleh informasi yang lengkap. 

Jenis laporan keuangan dipandang dari cara melakukan analisis ialah : 

1. Analisis Statis (analisis vertikal / analisis struktural). 

Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dalam periode tertentu, dengan 

membandingkan satu pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan 

tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi 

pada saat itu saja. Disebut analisis veritkal karena membandingkan satu pos 

dengan total kelompok dimana pos itu berada. 

Disebut analisis struktural karena menganalisis struktur dari suatu kekayaan, 

contohnya struktur permodalaan perusahaan. 



2. Analisis Dinamis (analisis horizontal / analisis trend) 

Menganalisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa 

periode atau beberapa saat, sehingga dapat diketahui perkembangannya. 

Disebut analis horizontal karena analisis ini dilakukan dengan cara 

membandingkan angka – angka dari pos – pos tertentu selama beberapa 

periode tertentu secara berturut – turut dari kiri ke kanan pada garis yang 

sama. 

Disebut analisis trend karena menganalisis perubahan – perubahan pos yang 

ada pada laporan keuangan selama beberapa periode tertentu secara berturut – 

turut. 

 

2.4.4. Analisis Rasio Sebagai Salah Satu Alat Dalam Analisis Laporan 

keuangan 

Analisis rasio dipakai untuk mengetahui hubungan dari pos – pos tertentu 

dalam neraca maupun ikhtisar laba rugi. Rasio ini menggambarkan suatu 

hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah lain. Penggunaan alat 

analisis rasio dapat menjelaskan baik dan buruknya posisi keuangan perusahaan, 

terutama bila angka rasio ini dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang 

digunakan sebagai standar. 

Penggolongan rasio yang baik ialah disesuaikan dengan tujuan analisis. 

Untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dalam industri, maka rasio 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Liquidity Ratio 

Ialah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, terdiri dari 

rasio : 

a) Current Ratio (CR) 

Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang 

segera harus dipenuhi dengan harta lancar.  

 

                                       Total current Assets 
     Current Ratio   =                                                x 100%  

                                                  Total Current Liability 



b) Cash Ratio 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera 

harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan surat 

berharga yang dapat diuangkan. 

 

                                Cash + Marketable Sekurities 
      Cash Ratio   =                                                         x 100% 
                                     Total Current Liability 
 

 

c) Quick Ratio (Acid Test Ratio) 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang – hutang 

yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid (Quick 

Assets). 

                                     Total Current Assets - Inventory      

         Quick Ratio  =                                                              x 100% 

                                              Total Current Ratio 

 

d) Working Capital to Assets Ratio (WCAC) 

Merupakan likuiditas dari total aktiva dan posisi modal netto 

                      Total Current Assets – Total Current Liability 

   WCAC =                                                                                   x 100% 

                         Total Assets 

 

2. Leverage Ratio 
Ialah rasio –  rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, terdiri dari rasio :  

 

 



a) Total Debt to Equity Ratio (DER) 
Menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk keseluruhan hutang. 

                               Total Debt 
           DER  =                                    x 100%  
                            Owner’s Equity 
 

b) Total Debt to Total Assets Ratio (DAR) 

Merupakan bagian dari keseluruhan dana yang dibelanjai dengan hutang, 

atau merupakan bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin 

hutang. 

                             Total Debt 
           DAR   =                                  x 100% 

                                        Total Assets  
 

c) Long Term to Equity Ratio (LTER) 

Menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk hutang jangka panjang. 

                         Long term Debt 
       LTER  =                                      x 100% 

                               Owner’s Equity 
 
d) Tangible Assets Debt Coverage (TDAC) 

Menunjukkan besarnya aktiva tetap tangible yang digunakan untuk 

menjamin hutang jangka panjang setiap rupiahnya. 

 

 

 

 

 



 

 

                           Total Assets – Intangibles Total Current Debt 
           TDAC =                                                                                 x 100% 
                                               Long Term Debt 

 
e) Time Interest Earned Ratio (TIER) 

Menunjukkan besarnya keuntungan untuk membayar hutang jangka 

panjang. 

                          Earning Before Interest Tax 
        TIER  =                                                         x 100% 

                                        Long Term debt Interest 
 
3. Profitability Ratio 

Menunjukkan hasil akhir kebijaksanaan dan keputusan. Terdiri dari : 

a) Return On Inventory 

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

untuk menghasilkan keuntungan. 

                         Earning After Tax 
        ROI   =                                           x 100% 

                                         Net Assets 
 

b) Return On Equity 

Merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. 

                     Earning After Tax 
     ROE   =                                       x 100% 
                      Owner’s Equity  



Metode dan teknik analisis yang digunakan kesemuanya itu adalah 

merupakan permulaan dari proses analisis yang diperlukan untuk menganalisis 

laporan keuangan dan setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu 

sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Dalam 

perbankan , untuk menilai kinerja keuangan perusahaan juga meggunakan 

beberapa rasio. Untuk penjelasan mengenai rasio – rasio yang digunakan akan 

dibahas pada Tingkat Kesehatan Bank 

 

2.5. Tingkat Kesehatan Bank 

Ketentuan mengenai kesehatan bank tercantum dalam Undang – Undang 

no.7 Tahun 1992 pasal 29 ayat 2, yaitu: 

”Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank 
dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas 
manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainnya 
yang berhubungan dengan usaha bank.” 
 
Dasar penilaian tingkat kesehatan pada bank adalah berdasarkan SK 

Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 yang 

merupakan penyempurnaan ketentuan SE Bank Indonesia No.26/KEP/DIR yang 

dikeluarakan Bank Indonesia pada tanggal 29 Mei 1993. Tata cara penilaian 

tersebut adalah analisis CAMEL. 

Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia 

No.30/11/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

 

 

Tabel 2.1 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Metode CAMEL) Tahun 1998 

No Faktor Yang Dinilai Komponen 

1 Modal Rasio modal terhadap aktiva tertimbang 

menurut resiko 



2 Aktiva Produktif c) Rasio aktiva yang diklasifikasikan 

terhadap aktiva produktif (KAP1 ) 

d) Rasio penyisihan penghapusan aktiva 

produktif yang telah dibentuk 

terhadap penyisihan aktiva produktif 

yang wajib dibentuk (KAP2 ) 

3 Manajemen c) Mnanjemen Umum  

d) Manajemen Resiko 

4 Rentabilitas c) Rasio laba terhadap total assets 

d) Rasio beban operasional terhadap 

pendapatan operasional  

5 Likuiditas c) Rasio Kewajiban bersih antar bank 

terhadap modal inti 

d) Rasio kredit terhadap dana yang 

diterima 

Sumber : SE Direksi Bank Indonesia no.30/277/KEP/DIR tanggal 

19Maret 1998 

 

Pedoman kuantifikasi setiap faktor yang mempengaruhi kesehatan suatu 

bank berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 

Maret 1998 adalah sebagai berikut : 

1.  Penilaian Permodalan 

     Cara penilaiannya adalah sebagai berikut : 

a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat “sehat” dengan nilai kredit 

81 dan untuk setiap kenaikan 0,1% dan pemenuhan KPMM sebesar 8% 

nilai kredit ditambah 1 hingga maksimum 100. 

b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% - 7.9% diberi predikat “kurang sehat” 

dengan nilai kredit 65 dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan 

KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0. 

 

 



2.  Penilaian Aktiva Produiktif 

     Penilaian terhadap aktiva produktif yang dikuantifikasikan berdasarkan 2 rasio, 

yaitu: 

a. Rasio aktiva produktif yang dikuantifikasikan terhadap aktiva produktif. 

Perhitungan rasio dilakukan dengan cara : 

a) Untuk rasio 15,5% atau lebih dari nilai kredit 0 : dan 

b) Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,5% nilai kredit ditambah 

dengan maksimum 100. 

Dalam hubungan dengan rasio ini dapat dijelaskan bahwa yang diperhitungkan 

sebagai aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah : 

1. 25%   dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; 

2. 50%   dari aktiva produktif yang diolongkan kurang lancar ; 

3. 75%   dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan ; 

4. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 

 

b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk 

terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk . 

Penilaian rasio tersebut dilakukan dengan cara : 

a) Untuk rasio 0 (tidak memiliki penyisihan penghapusan aktiva 

produktif) diberi nilai kredit 0 ; dan 

b) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum 100. 

 

3.   Penilaian Manajemen 

Ketentuan mengenai penilaian manajemen adalah sebagai berikut : 

a. Penilaian kuantitatif terhadap manajemen mencakup 2 komponen yaitu 

manajemen umum dan manajemen resiko. Setiap komponen manajemen 

diberikan bobot. Manajemen bank dapat dikatakan sehat apabila sekurang 

– kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut. 



b. Perhitungan nilai kredit didasarkan pada hasil penilaian jawaban 

pertanyaan mengenai manajemen bank yang secara keseluruhan berjumlah 

100. 

 

4.   Penilaian Rentabilitas 

Penilian kuantitatif terhadap rentabilitas didasarkan pada 2 rasio, yaitu : 

a. Rasio laba sebelum pajak dalam 12 bulan terhadap rata – rata volume 

usaha (ROA) dalam periode yang sama. Cara perhitungan nilai kreditnya 

dilakukan sebagai berikut : 

a) Untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0% ; dan  

b) Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari kredit ditambah 1 dengan 

maksimum 100. 

b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode 

yang sama dengan huruf  a. Cara perhitungan nilai kreditnya dilakukan 

sebai berikut : 

a) Untuk rasio 100% atau lebih diberi kredit 0 ; dan 

b) Untuk setiap penurunan sebesar 0.08% mulai dari 100% nilai kredit 

ditambah 1 dengan maksimum 100. 

Perlu ditambahkan bahwa pendapatan dan beban operasional serta laba 

dihitung selama 12 bulan terakhir, dan rata - rata volume usaha dihitung 

berdasarkan penjumlahan volume usaha selama 12 bulan terakhir dibagi 12. 

 

5.   Penilaian Likuiditas 

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan pada 2 rasio, yaitu :  

a. Rasio jumlah kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti.cara 

perhitungan nilai kredit adalah : 

a) Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 ; dan 

b) Untuk setiap 1% penurunan mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum 100. 

b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. 

Cara perhitungan nilai kredit dilakuka sebagai berikut : 



a) Untuk rasio 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 

b) Untuk setia penurunan 1% mulai dari 1145% nilai kredit ditambah 4 

dengan    maksimum 100. 

 

Predikat tingkat kesehatan berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia 

No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 ditetapkan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Predikat Tingkat kesehatan Bank 

Nilai Kredit Predikat 

80 – 100 Sehat  

66 - < 81 Cukup Sehat 

51 - < 66  Kurang Sehat 

0 - < 51 Tidak Sehat 

Sumber : SK Direksi Bank Indonesia no.30/277/KEP/DIR 

 tanggal 19 Maret1998 

 

2.6. Modal Bank (Capital) 

Menurut SE Bank Indonesia No.30/2/UPPB tanggal 30 April 1997. 

Modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Adapun rincian komponen 

dari masing -  masing modal tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Modal Inti 

Modal inti terdiri atas modal disetor, dan cadangan – cadangan yang 

dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungakan 

pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa :  

a. Modal disetor. 

b. Cadangan tambahan modal, terdiri dari : 

1) Faktor Penambah, yaitu : 

a) Agio saham 

b) Modal sumbangan  

c) Cadangan umum modal  

d) Cadangan tujuan modal 



e) Laba tahun – tahun setelah diperhitungkan pajak 

f) Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%) 

g) Selisih lebih penjabaran laporan kantor cabang luar negeri 

h) Dana setoran modal 

2) Faktor Pengurang, yaitu : 

a) Disagio 

b) Rugi tahun – tahun lalu 

c) Rugi tahun berjalan  

d) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar 

negeri  

e) Penurunan nilai penyertaan pada portfolio yang tersedia untuk 

dijual 

Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa goodwill. 

 

2. Modal Pelengkap 

Modal pelengkap terdiri atas cadangan – cadangan yang dibentuk tidak 

berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman sub-ordinasi. Secara rinci modal 

pelengkap dapat berupa : 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap. 

b. Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (maksimum 

1,25% dari ATMR). 

c. Modal pinjaman. 

d. Pinjaman sub-ordinasi (maksimum 50% dari modal inti). 

e. Peningkatan nilai penyertaan pada portfolio yang tersedia untuk dijual setinggi 

– tingginya sebesar 45%. 

 

Dalam penilaian tingkat kesehatan bank, penilaian modal diukur dengan 

CAR (Capital Adequacy Ratio). 

Menurut Bank Indonesia yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran 

Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM),  CAR diartikan sebagai : 



“Jumlah modal minimum yang harus dimiliki oleh bank dalam 

rangka penyediaan pengklasifikasian resiko operasional bank yang 

mungkin terjadi dan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.”  

  

Perhitungan CAR secara lengkap adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal 

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR (Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko). Pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup 

aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif 

sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan/atau 

komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Dalam menghitung 

ATMR, terhadap masing – masing pos aktiva diberikan bobot resiko yang 

didasarkan pada golongan nasabah,penjamin, serta sifat anggunan. Untuk kredit – 

kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, maka bobot resiko dihitung 

berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap yang bersangkutan. 

2. Bobot Resiko Aktiva Neraca 

Rincian bobot resiko untuk semua aktiva neraca bank, baik dalam rupiah 

maupun valuta asingadalah sebagai berikut : 

0%  :  1. Kas 

    2. Emas dan mata uang emas 

3. Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat 

berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh: 

a) Pemerintah Pusat RI 

b) Bank Indonesia 

c) Bank Sentral Negara Lain 

4. Tagihan yang dijamin dengan uang kas,uang kertas asing, emas, 

mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang 

bersangkutan sebesar nilai jaminannya. 

20% : Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, surat berharga yang 

diterbitkan  atau dijamin oleh :  



a) Bank – bank di dalam negeri (termasuk kantor cabang dari bank 

yang berkedudukan di luar negeri). 

b) Pemerintah daerah di Idonesia. 

c) Lembaga non departemen di Indonesia. 

d) Bank – bank pembangunan multilateral. 

e) Bank – utama (prime bank) di luar negeri. 

50% :  1. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hipotik 

pertama dengan tujuan untuk dihuni. 

    2. Tagihan kepada, atau tagihan dijamin oleh, atau surat berharga 

yang diterbitkan atau dijamin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dan perusahaan milik pemerintah pusat Negara lain. 

100% :  1.    Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau surat 

berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh : 

a) Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD). 

b) Koperasi. 

c) Perusahaan swasta. 

d) Perorangan. 

e) Lain – lain. 

    2. Penyertaan yang tidak dikonsolidasikan termasuk penyertaan pada 

bank lain. 

    3. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku). 

    4. Rupa – rupa aktiva. 

    5. Antar kantor aktiva netto yaitu kantor aktiva dikurangi dengan 

antar kantor pasiva. 

 

Rumus perhitungan modal digunakan CAR, dimana CAR merupakan 

indikator modal.   

                                        (Modal Inti + Modal Pelengkap) 
  CAR   =                                                            x 100% 
                                                        ATMR 
 
 
 



2.7. Aktiva Produktif (Asset Quality) 

Menurut Laporan Bank Indonesia Bulan Agustus 2004, Aktiva 

produktif adalah sebagai berikut : 

“Penanaman Dana Bank baik dalam Rupiah maupun valas dalam 

bentuk kredit, Surat berharga, penempatan Dana antar bank, 

penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi 

rekening administratif.”  

 

Sedangkan Menurut Bank Indonesia yang ditetapkan melalui SK Direksi 

Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang 

Kualitas Aktiva Produktif  diartikan sebagai berikut : 

“Ukuran besarnya kualitas penanaman dana bank baik dalam 

Rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, penempatan pada 

bank lain, surat berharga, penyertaan dan transaksi rekening 

administrative.” 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva produktif 

menunjukkan kualitas asset sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi bank 

akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portfolio yang berbeda. 

Menurut SE BI No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, yang 

termasuk kedalam aktiva produktif adalah : 

1. Penempatan pada bank lain. 

2. Surat – surat berharga. 

3. Kredit yang diberikan. 

4. Penyertaan. 

5. Transaksi rekening administratif. 

 

Pengelolaan aktiva produktif suatu bank adalah hal penting karena 

merupakan penghasilan bank. Aktiva produktif dari suatu bank dapat dikatakan 

baik jika rasio KAP1 rendah dan KAP2 tinggi. 

Penelitian tingkat kesehatan aktiva produktif suatu bank didasarkan pada 

dua rasio, yaitu: 



1. KAP1, yaitu perbandingan antara jumlah aktiva yang diklasifikasikan terhadap 

total aktiva produktif yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. 

 

                             Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan              
KAP1   =                                                                                                 x 100%      
                                Aktiva Produktif 
 
 
Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva produktif yang memiliki 

potensi kerugian jika dibandingkan dengan keseluruhan aktiva produksi karena 

dapat menunjukkan seberapa besar aktiva produktif yang tidak dapat 

dikembalikan atau menjadi kerugian bank. 

Dalam hubungannya dengan rasio ini dijelaskan bahwa yang 

diperhitungkan sebagai aktiva produktif yang diklasifikasikan menurut SE Bank 

Indonesia No.26/4/BPPP adalah sebagai berikut :  

a) 25%   untuk aktiva produktif yang berada dalam pengawasan khusus 

b) 50%   untuk aktiva produktif yang kurang lancar 

c) 75%   untuk aktiva produktif yang diragukan 

d) 100% untuk aktiva produktif yang macet 

 

2. KAP2 berdasarkan penilaian kesehatan yang tercantum dalam SK Direksi BI 

No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997, KAP2 adalah pebandingan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Poduktif (PPAP) yang telah dibentuk 

terhadap Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk. 

 

                                        PPAP yang Telah Dibentuk 
KAP2   =                                                                             x 100% 
                       PPAP yang Wajib Dibentuk 
 

 

Pengklasifikasian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

adalah sebagai berikut : 

a) 1%     untuk aktiva produktif yang lancar 

b) 5%     untuk aktiva produktif yang berada dalam pengawasan khusus 



c) 15%   untuk aktiva produktif yang kurang lancar 

d) 50%   untuk aktiva produktif yang diragukan 

e) 100% untuk aktiva produktif yang macet. 

 

2.8. Manajemen (Management) 

Pengertian manajemen menurut Mamduh M. Hanafi dalam buku 

Manajemen (2003:6) adalah sebagai berikut : 

“Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, 

mengarahkan, dan mengandalkan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi dengan menggunakan sumberdaya organisasi.” 

 

Menurut Bank Indonesia yang ditetapkan melalui SE Bank Indonesia 

No.31/149/KEP/DIR tanggal 1998 tentang Manajemen diartikan sebagai 

berikut : 

“Manjemen menunjukkan kemampuan dalam mengelola bank dan 

mengontrol resiko yang timbul akibat kebijakan dan strategi bisnis 

untuk mencapai tujuan yang pada umumnya adalah perolehan laba.” 

 

Keberhasilan manajemen bank didasarkan pada penelitian kualitatif 

terhadap manajemen yang menakup dua komponen, yaitu manajemen umum dan 

manajemen resiko yang keseluruhannya meliputi 100 pertanyaan. Jawaban dari 

100 pertanyaan ini tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum. 

 

2.9. Rentabilitas Bank (Earnings) 

Rentabilitas atau profitabilitas adalah pengukuran tingkat efisiensi 

kegiatan bank dalam memperoleh laba. Rentabilitas merupakan komponen yang 

penting bagi perusahaan karena tidak hanya sebagai salah satu indikator kesehatan 

aspek keuangan, rentabilitas juga berguna dalam penentuan return yang cukup 

sehingga dapat menjaga arus sumber daya modal yang baik. 



Menurut Bank Indonesia yang ditetapkan melalui  SE Bank Indonesia 

No.30/145/KEP/DIR tanggal 12 Novembar 1998 tentang Rentabilitas diartikan 

sebagai berikut : 

“Tingkat efektifitas kegiatan usaha bank dan kemampuan bank 

dalam mengelola asset yang dimilikinya untuk mendapat kentungan.” 

 

Penilaian rentabilitas  dalam ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank 

yang diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 

April 1997 didasarkan pada 2 rasio, yaitu : 

1. Return On Asset (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank mengelola keseluruhan 

assetnya untuk memperoleh laba. Semakin besar ROA semakin besar keuntungan 

yang diperoleh, maka semakin baik posisi bank dalam mengelola asset. Bank 

Indonsia sebagai pembinaan dan pengawas bank lebih memilih memasukkan 

ROA dalam peniliaan tingkat kesehatan dari pada ROE dengan alasan Bank 

Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari 

asset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. 

 

                   Laba Sebelum Pajak 
          ROA   =                                                     x 100% 
                Rata – rata Total Aktiva 
 
2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, semakin 

efisien bank dalam menjalankan kegiatannya. Mengingat bank adalah media 

intermediasi, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya 

bunga dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biya bunga dan 

pendapatan bunga. 

 

 

 



                  Beban Operasional 
              BOPO   =                                                   x 100% 
                                              Pendapatan Operasional 
                                                    

Beban operasional merupakan penjumlahan dari beban bunga dan beban 

operasi lainnya, sedangkan pendapatan operasi merupakan penjumlahan dari 

pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. 

 

2.10. Likuiditas Bank (Liquidity) 

Menurut Lukman Syamuddin dalam buku Manajemen Keuangan 

Perusahaan (2002:41), likuiditas adalah : 

“Suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk 

membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh 

tempo dengan menggunakan aktiva lancar tersedia.” 

Menurut Bank Indonesia yang ditetapkan melalui SE Bank Indonesia 

No.29/145/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang likuiditas  diartikan 

sebagai berikut : 

“Kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.” 

 

Penilaian likuiditas suatu bank dalam ketentuan penilaian tingkat 

kesehatan bank yang diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia 

No.30/277/KEP/DIR tanggal19 Maret 1998 didasarkan 2 rasio, yaitu : 

1. Rasio Kewajiban Bersih Antar Bank 

Kewajiban bersih antar bank adalah selisih antar bank passive (simpanan 

dari bank lain) dengan antar bank aktiva (penempatan pada bank lain). 

                                                                 Kewajiban Bersih Antar Bank 
        Rasio Kewajiban Bersih Bank =                                                        x 100% 
                                                                                Modal Inti 
 
 
2. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio ini menunjukkan seberapa beasr Dana Pihak Ketiga (DPK) dan total 

modal dalam bentuk kredit yang diberikan. Semakin besar rasio ini, maka semakin 

rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dan dibutuhkan untuk 



membiayai kredit semakin besar. Sedangkan LDR yang rendah menunjukkan 

berkurangnya fungsi intermediasi bank karena kurangnya penyaluran kredit 

terhadap masyarakat umum. Oleh karena itu, Bank Indonesia memberikan 

ketentuan bawa rasio LDR yang sehat adalah berkisar antara 85% - 110% 

Hal – hal yang termasuk dalam pengertian dana yang diterima oleh pihak 

ketiga adalah : 

1) Kredit Likuiditas Bank Indonesia 

2) Giro, deposito dan tabungan masyarakat. 

3) Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu kurang dari 3 bulan. 

4) Deposito dan pinjaman dari bank lai yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 

5) Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih 

dari 3 bulan. 

6) Modal Inti. 

7) Modal pinjaman (sebelumnya disebut modal kuasi)   

 
 
                                                 Total Kredit yang Disalurkan 

        LDR   =                                                           x 100% 
                                 DPK + Modal Sendiri   

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


