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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bank 

2.1.1 Pengertian Perbankan 

 Bank bisa dikatakan sebagai urat nadi perekonomian suatu negara, terlebih-

lebih di era modern seperti sekarang ini peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu negarasangatlah penting. Boleh dikatakan hampir semua sektor 

yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa 

bank. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan tolak 

ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Makin maju suatu negara, makin besar 

pula peranan perbankan dalam membangun negara tersebut. Dengan demikian 

keberadaan dunia perbankan makin dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. 

 Pada umumnya masyarakat memahami bank hanya sebatas tempat untuk 

meminjam dan menyimpan uang. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang betul-betul 

belum mengetahui seluk beluk bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank 

sering diartikan secara keliru. 

Berbagai definisi mengenai bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan 

dan ahli. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian bank: 

Definisi bank menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak”. 

Sedangkan dalam PSAK No.31 mengenai Akuntansi Perbankan disebutkan 

sebagai berikut: 

“Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan 

dana (surflus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit 
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unit) serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran”. 

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada 

dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai 

mediator atau perantara bagi peredaran lalu lintas uang, yaitu dalam bentuk simpanan 

dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan meminjamkannya kepada 

masyarakat yang memerlukan dana. 

 

2.1.2 Fungsi Bank 

 Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya untuk 

berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Menurut Totok Budi Santoso 

dan Sigit Triandaru (2006;9), secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai : 

a. Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan ( trust ), baik dalam hal 

penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya sepenuhnya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan 

oleh pihak bank, uangnya yakin akan dikelola dengan baik, bank tidak akan 

bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik 

atau diambil  kembali dari bank. Begitu pula pihak bank sendiri akan mau 

menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat 

apabila dilandasi oleh adanya unsur kepercayaan. Pihak bank berharap atau 

percaya bahwa debitor tidak akan menyalah gunakan pinjamannya, debitor 

akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai 

kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitor mempunyai 

niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat 

jatuh tempo. 
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b. Agent of development 

  Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak 

dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan 

baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan 

masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan 

konsumsi barang dan jasa, dimana kegiatan investasi-distribusi-konsumsi 

tersebut tidak terlepas dari adanya kehadiran uang. Kelancaran kegiatan 

investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain merupakan kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

c. Agent of service 

 Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga 

memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa 

yang ditawarkan bank ini sudah barangtentu erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa 

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan 

penyelesaian tagihan. 

 Ketiga fungsi bank tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

lengkap dan menyeluruh  mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank 

tidak hanya dapat diartikan sebagai suatu lembaga perantara keuangan (financial 

intermediary institution) saja. 

 

2.1.3  Jenis Bank 

 Jenis perbankan yang dikemukakan oleh Kasmir (2003;19) ditinjau dari 

berbagai segi, antara lain : 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya  
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 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, jenis 

perbankan berdasarkan fungsinya 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. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat 

dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). 

Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). 

         b.   Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam 

kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

 Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah : 

 a.   Bank milik pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula. 

 b.   Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

swasta nasional.  Akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

dengan pembagian keuntungannya merupakan keuntungan swasta pula. 

 c.   Bank milik koperasi 

      Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 
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d.   Bank milik asing 

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

milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas 

dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). 

e.   Bank milik campuran 

 Kepemilikan saham bank campuran ini adalah pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Akan tetapi kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga negara Indonesia. 

3. Dilihat dari Segi Status 

 Jenis bank dilihat dari segi status adalah : 

 a.   Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukuan 

dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

            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. Jadi bank non devisa ini merupakan 

kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih 

dalam batas-batas negara. 

4.         Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

              Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara menentukan harga, baik harga jual 

maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok, yaitu : 

 a.   Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank 

yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari 

sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia adalah 



iii 

produk kolonial Belanda. Dalam mencari keutungan dan menentukan 

harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional menggunakan dua metode, yaitu : 

 - Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro,  

tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk 

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga 

tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. 

 -  Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional (barat) 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal 

atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan 

istilah fee based.  

             b.  Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) 

Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, dalam penentuan harga 

produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan Prinsip 

Konvensional. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan 

usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sumber penentuan harga atau 

pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur’an 

dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah mengharamkan 

penggunaan harga pruduknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah bunga diartikan sebagai riba 

2.2  Usaha Bank Umum 

Menurut pasal 6 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diperbaharui 

dengan UU No. 10 tahun 1998, usaha bank meliputi: 

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

deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu. 

b. Memberikan kredit 

c.  Menerbitkan surat pengakuan hutang 
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d. Membeli, dan menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 

1.   surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

      masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

      perdagangan surat-surat yang dimaksud, 

2.   surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

      berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan suratsurat 

      dimaksud, 

3.   kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, 

4.   Sertifikat Bank Indonesia, 

5.   Obligasi, 

6.   Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun, 

7.   Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 

      satu tahun. 

e.  Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

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

kepada bank lain, bank dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, 

maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya. 

g.  Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

h.         Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

i.  Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan bank lainnya berdasarkan 

usaha kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga.      

k.  Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit 

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

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 
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Kemudian dalam pasal 7 UU Perbankan no.10 tahun 1998 dijelaskan bahwa 

selain usaha yang dilakukan di atas, bank dapat melakukan kegiatan lain. Kegiatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b.  Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank/perusahaan lain di bidang 

keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, lembaga 

kliring yang memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. 

c.  Melakukan kegiatan penyertaan sementara untuk mengatasi kegagalan kredit 

dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 

 

2.3 Karakteristik Usaha Perbankan 

Perbankan merupakan suatu industri yang berbeda dengan industri lainnya, 

yang dalam hal ini memiliki karakteristik tersendiri. Dalam PSAK No.31 mengenai 

Akuntansi perbankan sebagai berikut: 

1. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surflus unit) dengan 

pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan 

usaha perbankan adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok 

bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk 

giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang 

memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya memberikan 

tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan 

untuk jangka waktu tertentu. Bank juga tidak selalu meminta agunan berupa barang 

sebagai jaminan atas kredit yang diberikan kepada debiturnya yang telah memiliki 
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reputasi yang baik. Disamping itu, sebagai lembaga kepercayaan bank dalam 

operasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan modal 

dari pemilik atau pemegang saham. 

 

2. Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan 

kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank harus dipelihara. 

Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga 

likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang 

menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi 

kewajiban setiap saat itu, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Di samping 

faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para 

pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan kepadanya 

serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan kepada bank. 

 

3. Pengelola bank dalam melaksanakan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga 

keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian 

rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai 

dengan jenis penanamannya. Hak tersebut diperlukan karena dalam operasinya bank 

selain melakukan penanaman dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat 

berharga, juga memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai 

“fee based operation” atau “off balanced sheet activities”. Disamping itu, pengelola 

bank dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dihadapkan pada berbagai kemungkinan 

yang harus diperhitungkan, perlu diperhitungkan pula masalah perpencaran 

(spreading) dari simpanan masyarakat, komitmen kredit yang masih berjalan serta 

kondisi eksternal yang mempengaruhinya. 

4. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter 

mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi. 

Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan persyaratan ketentuan operasional 
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yang berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha bank. 

Kesemuanya itu dimaksudkan agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat 

serta menunjang pemeliharaan stabilitas moneter. 

 

2.4 Tingkat Kesehatan Bank 

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang 

terkait, baik pemilik maupun pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank 

maupun Bank Indonesia selaku Pembina dan Pengawas bank sesuai dengan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/23/KEP/DIR yang dikeluarkan tanggal 29 

Mei 1993 telah ditetapkan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Tata cara 

penilaian yang dimaksud adalah CAMEL (Capital, Asset, Management, Equity, 

Liquidity). Ketentuan tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat digunakan 

sebagai: 

1. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah       

dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2. Tolok ukur menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara 

individual maupun perbankan secara keseluruhan. 

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitas atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. 

Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor penilaian 

tingkat kesehatan bank yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, 

manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Faktor-faktor yang dinilai ini berkaitan dan 

saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. 

 

2.4.1 Penilaian Permodalan 

Penilaian terhadap permodalan didasarkan pada kewajiban penyediaan modal 

minimum bank sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 
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26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) bank umum, cara penilaiannya adalah: 

- Untuk rasio modal 0% atau negatif diberi nilai kredit 1, dan 

- Untuk setiap kenaikan 0,1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 

   dengan maksimum 100. 

 

 

2.4.2 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif yang dikualifikasikan didasarkan 

pada dua rasio, yaitu: 

a.  Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. 

Perhitungan rasio tersebut dilakukan dengan cara: 

- Untuk rasio 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0. 

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

   1 dengan maksimal 100. 

Dalam hubungannya dengan rasio ini dapat dijelaskan bahwa yang 

diperhitungkan sebagai aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah: 

- 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancer, 

- 75% dari aktiva produktif digolongkan diragukan, 

- 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 

Pengertian dan cara penggolongan aktiva produktif yang digunakan dalam 

perhitungan rasio tersebut di atas berdasarkan pada SE BI No. 26/4/BPPP 

tanggal 29 Mei 1993 perihal kualitas aktiva produktif dan pembentukan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif. 

b.  Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang 

diklasifikasikan. 

Perhitungan rasio tersebut dilakukan dengan cara: 

- Untuk rasio 0 (tidak memiliki penyisihan penghapusan aktiva 

  produktif) diberi nilai kredit 0, dan 
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- Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% kredit ditambah 1,5 dengan 

  maksimum 100. 

 

2.4.3 Penilaian Manajemen 

a)  Penilaian kuantitatif terhadap manajemen mencakup beberapa komponen 

yaitu manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen 

rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Setiap komponen manajemen tersebut 

diberikan bobot seperti tercantum pada ketentuan Bank Indonesia. 

b)  Perhitungan nilai kredit didasarkan pada hasil penilaian jawaban pertanyaan 

mengenai manajemen bank yang secara keseluruhan berjumlah 250 

selanjutnya dilakukan kuantifikasi dengan cara pemberian nilai kredit sebesar 

o,4 untuk setiap aspek yang dinilai positif. Untuk pertanyaan-pertanyaan 

mengenai kegiatan yang tidak dilakukan oleh bank, misalnya pertanyaan 

nomor 39 dan 40 mengenai kegiatan valuta asing, bank-bank bukan devisa 

dianggap menjawab dengan “ya”. 

 

2.4.4  Penilaian Rentabilitas 

Penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas didasarkan kepada dua rasio, yaitu: 

a. Rasio laba sebelum pajak dalam dua belas bulan terakhir terhadap rata-rata 

volume usaha dalam periode yang sama. Cara perhitungan nilai kredit-nya 

dilakukan sebagai berikut: 

- Untuk rasio 0% atau negatif diberikan nilai kedit 0, dan 

- Untuk setiap kenaikan 0,15% mulai dari 0% nilai 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 sebagai 

berikut: 

- Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan 
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- 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. 

 

2.4.5 Penilaian Likuiditas 

Penilitian kuantitatif terhadap likuiditas didasarkan pada dua rasio, yaitu: 

a.         Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar. Termasuk 

kedalam pengertian aktiva lancar adalah kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang telah diendos 

oleh bank lain. Cara penghitungan nilai kredit adalah:  

- Untuk rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan 

- Untuk setiap 1% penurunan mulai dari 100% nilai kredit ditambah 1 dengan 

maksimum 100. 

b. Rasio antar kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Termasuk kedalam 

pengertian dana yang diterima adalah: 

1. Kredit likuiditas Bank Indonesia 

2. Giro, deposit, dan tabungan masyarakat 

3. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak 

termasuk pinjaman subordinasi 

4. Deposit dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan 

5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 

tiga bulan 

6. Modal inti 

7. Modal pinjaman (sebelum disebut modal kuasi), 

Cara perhitungan nlai kreditnya dilakukan sebagai berikut: 

- Untuk rasio 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan 
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- Untuk rasio dibawah 110% diberi nilai kredit 100.\ 

 

2.5 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas harus menyesuaikan diri 

terhadap perkembangan perbankan internasional untuk dapat menyiapkan perbankan 

nasional menjadi bank yang siap bersaing. Untuk itu pula maka Bank Indonesia 

mengeluarkan peraturan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang 

dapat menjadi persyaratan bagi bank dalam mengelola modalnya tanpa mengabaikan 

risiko. Sesuai dengan international settlement, maka Bank Indonesia mensyaratkan 

perbankan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% sejak Desember 1993, 

yang setelah terjadinya krisis moneter disesuaikan dengan kondisi, sehingga menjadi 

4% pada tahun 1998. sejalan dengan target rekapitalisasi perbankan pada tanggal 8 

Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum sebesar 8% pada akhir 2001. 

 

2.5.1 Rasio Kecukupan Modal Capital Adequacy Ratio 

Capital Adequacy Ratio yang dipakai adalah sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/KMK/. 017/1999 dan 

Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999. 

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung kerugian. Bank Indonesia menetapkan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus 

selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau secara matematis : 
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%100x
ATMR

Modal
CAR=  

 

 Komponen modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dengan 

memperhitungkan penyertaan yang dilakukan bank sebagai faktor pengurang modal. 

Sedangkan ATMR bank umum dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos 

aktiva neraca dan rekening administratif.  

 Bank Indonesia menetapkan kebijaksanaan bagi setiap bank untuk memenuhi 

rasio CAR minimal 8%, jika kurang dari 8% maka akan dikenakan sanksi oleh Bank 

Indonesia. Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang 

berlaku secara internasional, yaitu standar Bank for International Settlement (BIS). 

CAR yang didasarkan pada standar BIS ( 8% ) adalah salah satu cara untuk 

menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Jika 

modal rata-rata suatu bank lebih baik dari bank lainnya, maka bank bersangkutan 

akan lebih baik solvabilitasnya. 

 Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk : 

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan. 

2. Melindungi dana pihak ketiga (dana masyarakat) pada bank bersangkutan. 

3. Untuk memenuhi ketetapan standar BIS. 

 Sanksi bagi bank yang tidak memenuhi CAR 8% di samping diperhitungkan 

dalam tingkat kesehatan bank, juga akan dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan 

dan pembinaan bank. 

Setelah mengetahui cara perhitungan CAR maka dapat diambil kesimpulan 

tentang hal-hal yang dapat memepengaruhi CAR adalah : 

1. Tingkat kualitas manajemen bank dan kualitas sistem serta prosedur 

operasionalnya. 

2. Tingkat kualitas aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya. 

3. Kualitas dan tingkat kolektibilitasnya. 
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4. Struktur posisi dan kualitas permodalan bank. 

5. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba. 

6. Tingkat likuiditas yang dimilikinya. 

7. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang. 

 Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki posisi 

modal minimum bank (CAR) adalah dengan : 

1. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan. 

2. Pinjaman yang diberikan lebih dibatasi dan diseleksi sehingga risiko semakin  

berkurang. 

3. Fasilitas bank guarantee yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa 

posisi yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya dengan 

pinjaman yang ada sebaiknya dibatasi. 

4. Komitmen Letter of Credit (L/C) bagi bank devisa yang belum benar-benar 

memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat dimanfaatkan 

secara efisien sebaiknya juga dibatasi. 

5. Penyertaan yang mempunyai risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah 

bermanfaat atau tidak. 

6. Posisi aktiva-aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan 

jangan hanya sekedar memenuhi kelayakan. 

7. Menambah atau memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, go 

public, dan pinjaman subordinasi jangka panjang dari pemegang saham. 

 

2.5.2 Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.2/12/DPNP/2000 mengenai 

perubahan SE BI No.26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993, kebutuhan modal minimum 

bank (Capital Adequacy Ratio) ditentukan dengan cara membagi modal inti ditambah 

modal pelengkap dengan ATMR, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal 
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Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR. Pengertian aktiva 

dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca 

maupun aktiva yang bersifat administratif seperti yang tercermin pada 

kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan 

oleh bank bagi pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR terhadap masing-

masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang didasarkan pada golongan 

nasabah, penjamin serta sifat agunan. Untuk kredit-kredit yang penarikannya 

dilakukan secara bertahap, maka bobot risiko dihitung berdasarkan besarnya 

penarikan kredit pada tahap yang bersangkutan. 

2. Bobot Risiko Aktiva Neraca 

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka rincian bobot 

risiko untuk semua aktiva neraca bank baik dalam bentuk rupiah maupun 

valuta asing adalah sebagai berikut : 

Bobot 0% 

1.   Kas 

2.   Emas 

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

diterbitkan atau dijamin oleh :  

 a.   Pemerintah Pusat Republik Indonesia 

 b. Bank Indonesia 

 c. Bank Sentral Negara Lain 

 d. Pemerintah Pusat Negara Lain 

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

uang, giro, serta deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan 

sebesar nilai jaminannya. Jaminan jenis ini dalam laporan bulanan 

dilaporkan dengan sandi golongan penjamin dari bank yang bersangkutan. 

 

       Bobot 20% 
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       Tagihan kepada, atau tagihan yang dijamin oleh, atau 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 Indonesia. 

  c.  Lembaga non-departemen di Indonesia. 

       d. Bank-bank pembangunan multilateral seperti: ADB, IDB, IBRD, AFDB,  

dan EIB.          

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

 

       Bobot 50% 

       1. Kredit Pemilikan Rumah (KPK) yang dijamin oleh hipotik pertama dengan 

tujuan dihuni. 

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

yang diterbitkan atau jaminan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

dan perusahaan Milik Negara Lain. 

 

       Bobot 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. 
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       5.  Antar kantor aktiva neto yaitu antar aktiva dikurangi dengan antar kantor 

pasiva. 

 Perhitungan aktiva tertimbang menurut resiko dan kebutuhan modal minimum 

menurut Lukman Dendawijaya (2005;42) adalah sebagai berikut 

KETERANGAN NOMINAL BOBOT 

RESIKO 

(%) 

ATMR 

1. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT 

RESIKO (ATMR ) 

1. AKTIVA NERACA (Rupiah & Valas) 

 kas 

 Emas dan mata uang emas 

 Giro pada Bank Indonesia 

 Tagihan pada bank lain  

 Surat berharga 

a. SBI 

b. SPBU yang diterbitkan bank sentral 

SPBU yang diterbitkan pemerintah 

pusat 

SPBU bank lain, pemerintah daerah 

SPBU pihak swasta lainnya 

c.   Saham dan Obligasi 

Diterbitkan bank lain / perusahaan 

Negara 

Diterbitkan perusahaan lain 

1.6    Kredit yang diberikan kepada  

a.   bank sentral 

b.   Pemerintah Pusat 

  

 

 

0% 

0% 

0% 

20% 

 

0% 

0% 

0% 

 

0% 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

0% 

0% 
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c.  Bank lain, pemerintah daerah 

d.  Kredit pemilikan rumah 

e. Pihak –pihak lainnya 

1.7  Penyertaan 

1.8 Aktiva tetap dan inventaris (   nilai 

buku) 

1.9  Antar kantor aktiva (neto) 

1.10 Rupa-rupa aktiva 

 a. Tagihan dalam rangka   inkaso 

b.      Lainnya 

 

1.11 Jumlah ATMR aktiva neraca 

2. REKENING ADMINISTRATIF 

2.1 Fasilitas kredit yang belum digunakan 

 a. Yang disediakan bagi dan   dijamin 

oleh : 

Bank Sentral 

Pemerintah pusat 

Bank lain, pemerintah  daerah 

                        Pihak-pihak lainnya 

b. dalam rangka kredit pemilikan 

rumah  

2.2    Jaminan Bank 

a. Dalam rangka L/C atas 

permintaan 

           - Bank sentral, pemrintah pusat  

                                - Bank lain, pemerintah daerah 

      - Pihak-pihak lainnya 

20% 

50% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

0% 

0% 

10% 

50% 

25% 

 

 

 

 

0% 

20% 

100% 
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b. Bukan kredit, bonds atas 

permintaan 

 - Bank sentral,pemerintah pusat 

 - Bank lain, pemerintah daerah 

 - Pihak-phak lainnya 

c  L/C yang masih berlaku atas  

permintaan :  

     - Bank sentral,pemerintah  pusat 

     - Bank lain pemerintah daerah 

     - Pihak-pihak lainnya 

2.3  Kewajiban membeli kembali aktiva  

bank 

2.4   Posisi neto kontrak berjangka valas 

 

2.5 Jumlah ATMR rekening  

administrative 

 

3. Jumlah ATMR (ATMR aktiva neraca 

+ ATMR rekening administratif) 

 

II. Modal 

1. Modal inti 

 Modal disertor 

 Agio saham 

 Cadangan umum 

 Cadangan tujuan 

 Laba ditahan 

 Laba tahun lalu (50%) 

 

 

0% 

10% 

50% 

 

 

0% 

4% 

20% 

100% 

 

4% 

 



iii 

 Rugi tahun lalu (100%) 

 Laba tahun berjalan (50%) 

 Rugi tahun berjalan (100%) 

 bagian kekekayaan bersih anak perusahaan 

yang laporan keuangannya dikonsolidasi 

 Sub total 

 Good will 

 Jumlah modal inti 

  

2. Modal pelengkap 

 cadangan reevaluasi aktiva tetap 

 cadangan penghapusan aktiva yang 

diklasifikasikan 

 modal kuasi 

 Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari 

modal inti) 

 Jumlah modal pelengkap 

 Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan 

(maksimum 100% dari modal inti ) 

 

3.  Jumlah modal (1.13 + 2.6) 

III. Modal minimum (8% x Jumlah modal) 

IV. Kelebihan (kekurangan) Modal 

V.  Rasio Modal (11.3 : 1.3 ) x 100% 

         

 

2.5.3 Modal Bank 
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Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan 

kemajuan bank, serta sebagai upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. 

Sebagaimana layaknya sebuah badan usaha, modal bank harus dapat digunakan untuk 

menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat dari pergerakan aktiva bank 

yang pada dasarnya sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga (dana 

masyarakat). 

 

2.5.3.1 Pengertian Modal Bank 

Menurut Malayu Hasibuan (2001;61) secara umum mengemukakan bahwa : 

 “Modal sendiri bank atau equity fund adalah sejumlah uang tunai yang 

telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari 

dalam bank itu sendiri : terdiri dari modal inti da n modal pelengkap”. 

 

2.5.3.2 Komponen Modal Bank 

Modal bank pada umumnya terdiri dari : 

1. Modal inti, berupa : 

            a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh    

pemiliknya. 

            b.  Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

akibat harga saham yang melebihi nilai nominal. 

            c.   Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham, 

termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham 

tersebut dijual. 

            d.   Cadangan umum, yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau 

dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan 

pendirian atau anggaran masing-masing bank. 
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            e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota. 

            f.   Saldo laba (retained earning), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi 

pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota 

diputuskan untuk tidak dibagikan. 

            g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah 

diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunanya oleh rapat umum 

pemegang saham atau rapat anggota. Apabila bank mempunyai saldo rugi 

tahun-tahun lalu, maka kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari 

modal inti. 

            h.  Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan setelah 

dikurangi pajak. Apabila pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, 

maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. 

Total modal di atas harus dikurangi dengan : 

-          Goodwill yang ada dalam pembukuan bank. 

- Kekurangan jumlah penghapusan aktiva produktif dari jumlah yang 

seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.  

2. Modal Pelengkap, berupa : 

a.  Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari   

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

Direktorat Jenderal Pajak. 

b.  Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang 

dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini 

dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak 

diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan 

penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal 

pelengkap adalah maksimum 1,25% dari ATMR (Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko). 
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c. Modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrumen yang 

memiliki sifat seperti modal dan mempunyai cirri-ciri : 

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan 

modal dan telah dibayar penuh. 

- Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa 

persetujuan Bank Indonesia. 

- Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah 

kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang 

termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi. 

- Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan 

rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. 

d.   Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

       - Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman. 

       - Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 

- Menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi 

tersebut. 

- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh 

minimal berjangka waktu 5 tahun. 

- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank 

Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat. 

- Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari 

segala pinjaman yang ada. 

Pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap 

adalah maksimum 50% dari modal inti. 

 Adapun fungsi dari modal, adalah : 

1. Sebagai ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-   

kerugian yang tidak dapat dihindarkan. 
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2. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

usahanya sampai batas-batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat 

juga berasal dari hutang penjualan assets yang tidak terpakai dan lain-lain. 

3. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan 

yang dimiliki oleh pemegang sahamnya. 

4. Dengan modal yang mencukupi memungkinkan bagi manajemen bank yang 

bersangkutan untuk bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi sperti 

yang dikehendaki oleh pemilik modal pada bank tersebut. 

 Mengingat pentingnya fungsi modal bagi setiap bank, maka manajemen bank 

perlu memperhatikan secara serius masalah permodalan ini. Adapun yang perlu 

mendapatkan perhatian yang lebih seksama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Rencana kerja bank yang akan datang, baik dalam rencana tahunan maupun 

untuk rencana lima tahunan jangka panjang (corporate plan). Hal ini dapat 

dipahami karena setiap pertambahan aktiva harus diimbangi dengan 

pertambahan permodalan sebesar 100 berbanding 8, karena Capital Adequacy 

Ratio ditetapkan 8%. Di beberapa negara lain bahkan ada yang menetapkan 

Capital Adequacy Ratio di atas 8%. 

2. Perhitungan ketentuan modal yang memenuhi syarat otoritas moneter, 

maupun yang memenuhi ketentuan bisnis dari bank yang bersangkutan. 

Banyak faktor yang secara kualitatif mempunyai pengaruh secara langsung 

terhadap jumlah permodalan suatu bank. Semakin besar modal bank yang 

tersedia tentu akan semakin baik bagi bank yang bersangkutan, karena akan 

berpotensi  lebih baik lagi. 

3. Kemampuan bank secara intern dalam menciptakan modal dari kegiatan 

usahanya, serta kemampuan kebijakan pembagian laba (dividen) yang ada 

pada masing-masing bank. 

4. Sumber-sumber serta mekanisme penciptaan modal dari pasar modal yang ada 

pada masyarakat dimana bank tersebut beroperasi. 
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 Unsur kepercayaan terhadap bank ditandai dengan kondisi permodalannya 

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, tidak saja bagi nasabah 

yang ingin menyimpan uangnya tapi juga oleh Bank Indonesia sebagai lembaga 

pengawas bank untuk memastikan kontinuitas dan kelangsungan serta eksistensi 

operasionalisasi bank yang bersangkutan bila sewaktu-waktu mengalami kesulitan 

baik karena kesalahan pihak manajemen dalam mengelola likuiditas atau karena 

tekanan kondisi eksternal seperti keadaan ekonomi dan moneter. 

 Peranan modal dalam pengelolaan bank menjadi faktor yang sangat penting 

sehingga perlu menetapkan suatu rasio kecukupan modal yang merupakan 

perbandingan antara modal dengan aktiva yang memiliki risiko yang disebut Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

 

2.6       Laporan Keuangan Bank 

Setiap perusahaan yang melakukan proses akuntansi akan mengakhiri proses 

akuntansinya pada laporan keuangan.  

 Menurut Kasmir (2003;239) laporan keuangan bank adalah : 

 “Laporan Keuangan Bank menunjukkan kondisi Keuangan Bank secara 

keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi Bank 

sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. 

Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen Bank selama satu 

periode”. 

  Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, 

maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Kemudian laporan 

keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh Bank 

dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk 

memperoleh hasil tersebut.  

Menurut Kasmir (2003;235) terdapat enam jenis laporan keuangan bank, 

yaitu :  
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1. Neraca, 

2. Laporan Laba Rugi, 

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi, 

4. Laporan Arus Kas, 

5. Catatan atas Laporan Keuangan, dan 

6. Laporan Keuangan Gabungan atau Konsolidasi 

 

2.6.1 Tujuan Laporan Keuangan Bank 

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. 

Menurut Kasmir (2003;240) secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi keuangan  tentang jumlah aktiva dan jenis aktiva yang            

     dimiliki. 

2. Memberikan  informasi  keuangan  tentang  jumlah  kewajiban dan jenis-jenis    

     kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal 

     Bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan   informasi   tentang   hasil   usaha  yang  tercermin  dari  jumlah    

    pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan Bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah-jumlah biaya yang dikeluar- 

    kan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva 

   , kewajiban, dan modal suatu Bank. 

7.  Memberikan informasi  tentang kinerja  manajemen dalam suatu  periode dari  

      hasil laporan keuangan yang disajikan. 

             Dengan demikian laporan keuangan disamping menggambarkan kondisi 

keuangan suatu Bank juga untuk menilai kinerja manajemen Bank yang 

bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakan manajemen 

berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan perusahaan. 
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2.6.1.1 Sistem Akuntansi Perbankan 

Sistem akuntansi perbankan dengan karakteristiknya, khususnya yang telah 

dijelaskan di atas memiliki tujuan dan sasaran tertentu dalam pemenuhan kebutuhan 

berbagai pihak. 

Dalam buku Akuntansi Perbankan, Taswan (2005;21) memberikan gambaran 

mengenai sasaran yang ingin dicapai oleh adanya sistem akuntansi perbankan, yaitu :  

a. Sebagai Sistem Informasi Manajemen. 

b.  Sebagai sistem penentuan biaya. 

Produk yang dihasilkan bank adalah dalam bentuk abstrak, harga ditentukan 

di pasar (suku bunga) sehingga menyulitkan untuk menghitung biaya per unit. 

Sistem akuntansi perbankan akan memberikan manfaat dalam penentuan 

biaya terutama dalam pengalokasian biaya antar departemen, dapat digunakan 

untuk mengukur pendapatan yang diperoleh dan untuk menghitung laba rugi 

suatu bank. 

c.  Sebagai sistem pengawasan. 

Sistem akuntansi yang baik akan menciptakan pengawasan yang baik. 

Pengawasan dalam arti sempit dapat berupa pemeliharaan ketelitian dan 

kebenaran administrasi keuangan, misalnya apakah pembukuan telah 

menggunakan dokumen yang benar, apakah transaksi yang dilakukan 

dibukukan saat itu juga dan sebagainya. Dalam arti luas maka sebuah sistem 

akuntansi perbankan dapat digunakan untuk kepentingan evaluasi terhadap 

kinerja bank secara keseluruhan, misalnya evaluasi likuiditas, profitabilitas, 

solvabilitas, tingkat risiko dan sebagainya. 

d.  Sebagai sistem laporan kepada penguasa moneter. 

Bank adalah lembaga strategis dalam percaturan ekonomi suatu Negara. Oleh 

karena itu aktivitas bank harus selalu dalam kendali penguasa moneter. Untuk 

dapat mengendalikan bank tersebut, penguasa moneter harus diberikan 

laporan atas kegiatan bank yang bersangkutan. Penguasaan terhadap bank 
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komersial perlu dilakukan karena penguasa moneter berkepentingan untuk 

melindungi deposan/masyarakat, mengetahui sejauh mana bank tersebut 

menjalankan fungsinya serta untuk mengetahui posisi kesehatan bank 

tersebut. 

 

2.6.1.2 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan Bank 

Sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2002;16) adalah sebagai berikut : 

1. Laporan Keuangan bersifat historis, yaitu kejadian yang telah lewat. Untuk itu 

tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi dalam 

mengambil keputusan ekonomi. 

2.  Laporan keuangan bersifat umum, bukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak tertentu. 

3.  Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Penerapan prinsip 

akuntansi terhadap pos tertentu mungkin bila hal ini menimbulkan pengaruh 

yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatisme dalam menghadapi ketidak pastian, 

bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai 

penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba 

bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan makna ekonomis suatu transaksi 

daripada bentuk hukumnya (formalitasnya). 

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

pemakai laporan keuangan dianggap memahami bahasa teknis akuntansi dan 

sifat dari informasi yang dilaporkan. 
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8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat 

kesuksesan antar perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan 

umumnya diabaikan. 

 

2.7 Profitabilitas 

 Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

atau sejauh mana efektivitas pengelolaan perusahaan untuk memperoleh laba. Seperti 

dikemukan Agus Satono (2001;122) yang mendefenisikan profitabilitas sebagai: 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal 

sendiri”. 

  Tingkat profitabilitas yang sehat merupakan salah satu tujuan setiap 

bank karena profitabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba atas asset-asset yang 

ditanamkan dalam perusahaan tersebut dan juga menunjukkan keampuan 

manajemen dalam menekan biaya operasionalnya. 

 

2.7.1 Pengukuran Profitabilitas 

 Tingkat profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank dalam 

meghasilkan laba akan tergantung pada kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola asset dan liabilitas yang akan secara kuantitatif dapat dinilai dengan 

beberapa indicator yakni : 

 

1. GrossProfit Margin 

 Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan uasaha murni 

dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. 
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Gross Profit Margin = %100
exp

x
ncomeoperatingi

enseoperatingncomeoperatingi −
 

2. Net Profit Margin 

 Net profit margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. 

Net Profit Margin = %100x
ncomeoperatingi

netincome
 

 

3. Return On Assets (ROA) 

 Ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan 

aktiva yang tersedia . 

ROA = %100x
totalasset

ebit
 

4. Return On Equity (ROE) 

 Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

capital yang ada untuk mendapatkan net income. 

ROE = %100x
talequitycapi

netincome
 

5. Assets Utilization 

 rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu 

bank dalam mengelola asset dalam rangka menghasilkan operating income dan 

non operating income. 

 Assets Utilization = %100x
stotalasset

ngincomenonoperatincomeoperatingi −
 

Pada penelitian ini, penulis menghitung tingkat profitabilitas dengan 

menggunakan tolak ukur Return On Assets ( ROA ). 

 

2.8 Pengaruh CAR Terhadap ROA 
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Menurut Lukman Dendawijaya (2005:119) pengaruh CAR terhadap 

Profitabilitas (ROA) dapat dinyatakan sebagai berikut, Capital Adequacy Ratio yang 

dijadikan sebuah indikator kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan 

suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan 

mampu memenuhi semua kewajibannya dengan cara-cara yang sesuai dengan 

peraturan perbankan yang berlaku. 

Kesehatan bank adalah tingkat kesehatan suatu bank untuk melaksanakan 

seluruh kegiatan usaha perbankan. Kegiatan tersebut meliputi: 

a.  Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari 

modal sendiri. 

b. Kemampuan mengelola dana 

c.  Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat 

d.  Kemampuan memenuhi kewajiban kepada para stakeholders 

e.  Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku 

Profit atau laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha. 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba. Informasi 

kinerja perusahaan terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba (profitabilitas) diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya 

ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa yang akan datang. Manajemen bank 

atau perusahaan  lebih mementingkan penilaian besarnya return on assets ( ROA ) 

karena lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset 

yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.. 

Gambar 2.1 
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CAR atau rasio kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank 

dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian serta mencerminkan 

kesehatan bank yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada 

perbankan, melindungi dana masyarakat pada bank bersangkutan dan untuk 

memenuhi ketetapan standar BIS . 

Dengan permodalan yang kuat akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap bank yang bersangkutan, sehingga masyarakat percaya untuk menghimpun 

dana pada bank tersebut, dana yang terhimpun tersebut kemudian disalurkan kembali 

oleh bank kepada mayarakat dalam bentuk kredit. 

Dalam bentuk kredit ini dapat mendorong pendapatan sehingga menghasilkan 

bunga, dari bunga itulah bank mendapatkan laba/profit. Dengan tingkat 

laba/profitabilitas inilah bank dapat meningkatkan struktur permodalan yang kuat 

sehingga dapat membentuk kondisi keuangan yang sehat. 

Faktor permodalan sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank dan 

untuk menunjang kebutuhannya, dengan kualitas pihak, manajemen dalam 

pengelolaan kegiatan perbankan akan mendapatkan tingkat laba yang diharapkan. 

Dengan pengelolaan yang baik suatu bank akan terus meningkatkan modal dengan 

memperhatikan indikator kesehatan permodalan yaitu CAR, maka profitabilitas pun 

Kesehatan 
Bank 

Kepercayaan 
Masyarakat 

Bunga Perputaran 
Dana 

Laba/ 
Profitabilitas 

Dana 
Terhimpun 

CAR 
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akan ikut meningkat. Sebaliknya apabila CAR suatu bank menurun maka 

profitabilitas pun akan ikut menurun. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


