
pengujian ditarik kesimpulan, apakah data tersebut dapat mendukung hipotesis 

yang ditentukan atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Perbankan Indonesia 

 Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang 

melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Di Indonesia sendiri bank 

merupakan prime source (sumber utama) pembangunan. Pengertian 
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perbankan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 

tahun 1992 tentang Perbankan Bab I pasal 1 adalah sebagai berikut : 

“ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya ”.  

Beberapa definisi tentang bank telah dikemukakan oleh berbagai 

kalangan dan ahli. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian bank, 

yaitu : 

   Definisi Bank menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998, adalah 

sebagai berikut : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat”. 

 

 

Sedangkan dalam PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan 

disebutkan sebagai berikut : 

“Bank adalah 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 lembaga yang berfungsi memperlancar lalu 
lintas pembayaran”. 

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart (pada website e-dukasi.net) 

mendefinisikan :  
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“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan 
kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau 
dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan 
jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai 

sebagai mediator atau peredaran lalu lintas uang, yaitu dalam bentuk 

simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan 

meminjamkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana. 

Kegiatan utama bank secara garis besar meliputi tiga kegiatan, yaitu : 

1. Bagaimana bank menghimpun dana dari masyarakat. 

2. Setelah dana terhimpun, maka bagaimana bank menggunakan dananya 

dalam arti menyalurkan kembali kepada masyarakat, agar dana 

tersebut berdampak positif. 

3. Pelayanan (service) jasa adalah sesuatu hal yang diberikan oleh bank 

kepada masyarakat. 

 

 

 

2.2. Pengertian Manajemen Aktiva (Management Assets) 

  Sebelum melangkah jauh terhadap pengertian ALMA, terlebih dahulu 

kita membahas pengertian manajemen aktiva itu sendiri. 

Menurut Wild, Subramanyam, and Halsey (2005:257) mengatakan bahwa 

aktiva adalah : 
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“Aktiva (assets) merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu 

perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba”. 

  Menurut PSAK (2008:10) mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan, aktiva adalah : 

“ Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa   lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan 

akan diperoleh perusahaan”. 

 Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah 

potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung 

maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas pada perusahaan. Potensi 

tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari 

aktivitas operasional perusahaan. Mungkin juga berbentuk sesuatu yang dapat 

dirubah menjadi setara kas atau berbentuk sesuatu yang dapat mengurangi 

pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi 

alternatif. 

Assets Management adalah manajemen tentang kekayaan atau harta 

milik bank. Jadi kegiatan bagaimana suatu bank mengatur penempatan uang 

agar kekayaan itu menjadi berkembang dan bank tetap dalam posisi  

menguntungkan serta aman dalam resiko bisnis. Itulah intisari kegiatan 

manajemen aktiva bank. Bank harus memikirkan bahwa penempatan aktiva 

mempunyai tujuan selain untuk meningkatkan aktivitas dan kekayaan, tetapi 

juga untuk meningkatkan keuntungan bank. 

Assets Management menurut Sinungan (1993:185) dalam bukunya 

yang berjudul Manajemen Dana Bank  terdiri dari tiga bagian yang 

mempunyai sifat berbeda, yaitu : 

a. Liquidity assets  
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Liquidity assets adalah aktiva likuid atau aktiva yang berbentuk 

uang tunai yang sangat mudah dicairkan oleh bank. Untuk 

memaksimalkan return, likuiditas tersebut dapat ditempatkan dalam 

berapa alternatif reserve yaitu primary reserve, secondary reserve, 

maupun tertiery reserve. Analisis struktur asset bank dilakukan 

dengan menitikberatkan pada analisis portofolio assets berupa 

pengalokasian dana bank pada struktur aktiva. Liquidity assets 

berbentuk Cash reserve atau lebih dikenal primary reserve. 

Pengalokasian dana dilakukan dengan mempertimbangkan 

sifat masing-masing sumber dana, karena setiap sumber dana memiliki 

karakter baik jangka waktunya maupun cara penarikannya, serta 

tingkat bunganya. Sumber dana yang tingkat bunga dan tingkat 

perputarannya  berfluktuatif seperti giro, deposito jangka pendek 

dialokasikan dalam cadangan primer dan sekunder berupa uang kas, 

giro pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain. Sedangkan 

dana yang memiliki mempunyai fluktuatif tingkat bunga dan tingkat 

perputaran yang relatif rendah seperti tabungan, deposito, obligasi, dan 

instrumen simpanan jangka panjang lainnya dapat dialokasikan pada 

jenis aktiva yang bersifat jangka panjang seperti kredit modal kerja 

dan investasi. Dalam pengendalian risiko likuiditas lebih ditekankan 

pada penyesuaian arus kas masuk dan keluar dengan memelihara alat 

likuid yang memadai sesuai dengan struktur sumber dana. 

b. Fixed Assets (Aktiva tetap) 

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam 

bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan 

dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam 

rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat 
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lebih dari satu tahun. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu 

aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap apabila : 

1. Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di 

masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut 

akan mengalir kepada perusahaan. 

2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. 

Aktiva tetap sering merupakan suatu bagian utama aktiva 

perusahaan, dan karenanya signifikan dalam penyajian posisi 

keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan apakah suatu pengeluaran 

merupakan suatu aktiva atau beban dapat berpengaruh signifikan pada 

hasil operasi yang dilaporkan oleh perusahaan. 

Aktiva tetap yaitu aktiva yang fungsinya sebagai sarana bank 

untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, dimana berbentuk 

kekayaan bank yang tertanam secara tetap, seperti tanah, gedumg, dan 

perlengkapan kantor termasuk kendaraan bermotor.  

Istilah lain dari aktiva tetap adalah aktiva tak lancar (non 

current assets). Dalam neraca aktiva tak lancar disajikan setelah aktiva 

lancar. Yang tergolong aktiva tak lancar adalah: 

a) Kas bank maupun sumber lain yang dibatasi penggunaanya, 

seperti dana yang disisihkan untuk perolehan aktiva tetap atau 

pelunasan kewajiban jangka panjang. 

b) Penyertaan dalam surat berharga atau pembayaran uang muka 

dengan maksud untuk menguasai atau melakukan afiliasi 

dengan perusahaan lain. 
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c) Piutang lain-lain yang timbul dari transaksi di luar kegiatan 

utama perusahaan yang tidak diharapkan pencairannya dalam 

jangka waktu satu tahun, seperti uang muka pada pemegang 

saham atau direksi. 

d) Aktiva yang dapat disusutkan maupun aktiva tetap lainnya. 

c. Earning assets (aktiva yang produktif)  

Earning assets yaitu jenis aktiva yang amat produktif yang 

menghasilkan pendapatan bagi bank. Aktiva produktif merupakan 

penanaman dana bank, baik dalam rupiah atau valuta asing dalam 

bentuk kredit, pos-pos seperti wesel, cek, tagihan, call money, efek 

(surat berharga), efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse 

repo), tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan dana pada 

pihak lain, penyertaan modal, dan lain-lain. 

 

2.3. Pengertian Manajemen Pasiva 

 Sebelum melangkah jauh terhadap pengertian ALMA, terlebih dahulu 

kita membahas pengertian manajemen pasiva itu sendiri. 

Menurut Wild, Subramanyam, and Halsey (2005:157) mengatakan 

bahwa aktiva adalah : 

“Kewajiban merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang 
membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, 
atau aktiva lainnya. Kewajiban (liabilities) merupakan klaim pihak 
luar atas aktiva dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan”. 

Sebagaimana tercantum dalam PSAK (2008:11), mengenai Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, kewajiban adalah : 
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“Hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, 

penyelesainnya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber 

daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi”. 

 

Karakteristik essential kewajiban (liabilities) adalah perusahaan 

mempunyai kewajiban (obligation) masa kini. Kewajiban merupakan suatu 

tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan 

cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 

konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Selain itu, 

kewajiban juga timbul dari praktik bisnis lazim, kebiasaan dan keinginan 

untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang 

adil. 

Menurut Selamet Riyadi (2003:73) secara umum dapat diartikan 

bahwa manajemen pasiva adalah : 

“Manajemen pasiva adalah usaha untuk mendapatkan dana untuk 
memenuhi kebutuhan operasional bank, baik melalui penghimpunan 
dana pihak ketiga (masyarakat), dan pihak kedua yang dapat 
dihimpun melalui pasar uang atau pasar modal maupun yang berasal 
dari pihak pertama (pemilik) melalui pasar modal.” 

 

Pada dasarnya manajemen pasiva adalah bagaimana bank mengelola 

semua kewajiban dan modal yang dimiliki. Kewajiban bank dibedakan antara 

kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban tersebut berkaitan 

dengan sumber dana yang diterima dan dihimpn dari masyarakat. 

Kegiatan utama dalam manajemen pasiva ini hanya meliputi satu 

kegiatan utama bank, yang meliputi keseluruhan aktivitas yang tampak pada 

sisi liabilities atau di neraca akan tampak pada sisi kredit. Manejemen pasiva 
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ini menjadi sangat penting, karena sebaian besar dana yang dikelola oleh 

perbankan berasal dari dana pihak ketiga. 

Dana pihak ketiga yang terhimpun ke dalam bank yang terutama sekali 

berasal dari simpanan masyarakat (berupa giro, tabungan, dan deposito baik 

rupiah maupun valuta asing) adalah sumber daya dari pembiayaan bank yaitu 

kredit. Besar kecilnya kredit yang diberikan kepada nasabahnya akan 

tergantung pada kemauan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. 

Mengelola pasiva bank menjadi sangat penting hal ini berkaitan 

dengan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh bank untuk : 

a. Meminimumkan biaya bunga atas dana yang dihimpun. 

b. Menjalin hubungan yang baik dengan debitur. 

c. Pemeliharaan pergerakan sumber dana akibat kondisi ekonomi dan 

moneter. 

d. Menciptakan surat-surat berharga dalam rangka Purchased funds, 

sehingga kebutuhan likuiditas yang sifatnya sangat mendesak dapat 

dipenuhi. 

e. Meningkatkan hubungan koresponden dengan lembaga keuangan atau 

bank lain, agar money market line yang diperoleh dapat dipertahankan 

dan setiap saat dapat digunakan jika bank dalam posisi kesulitan 

likuiditas atau menjaga hubungan baik yang terbina. 

 

2.4. Manajemen Dana Bank 

2.4.1. Sumber Dana Bank 
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Bagi sebuah bank, sebagai suatu lembaga keuangan, dana 

merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling 

utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak 

dapat berfungsi sama sekali. Bank sebagai lembaga (intermediary) 

keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan 

kepada pihak yang membutuhkan dana. 

 Pengertian sumber dana bank (pada website 

infoperbankan.blogspot.com) adalah sebagai berikut : 

“Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam 

memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan 

operasinya”.  

Menurut Lukman (2005:47) dana-dana bank yang digunakan 

sebagai modal operasional suatu bank bersumber dari dana-dana 

sebagai berikut: 

1. Dana pihak kesatu (Dana dari modal sendiri) 

Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari 

pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang 

saham pendiri (yang pertama kali ikut mendirikan bank 

tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam 

usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para 

pemegang saham publik (apabila bank tersebut sudah go 

public atau merupakan suatu badan usaha terbuka). 

Dalam neraca bank, dana modal sendiri tertera dalam 

rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva 

(liabilities). Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian 

(pos), sebagai berikut : 
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a. Modal disetor 

Modal disetor adalah uang yang disetor secara 

efektif oleh pemegang saham padasaat bank 

didirikan, Pada umunya, sebagai setoran pertama 

modal pemilik bank ( pemegang saham) digunakan 

bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti 

tanah dan gedung, peralatan kantor, dan promosi 

untuk menarik minat masyarakat. 

 

 

 

b. Agio saham 

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang 

dibayarkan oleh pemegang saham baru 

dibandingkan dengan nilai nominal saham. 

c. Cadangan-cadangan 

Cadangan-cadangan adalah sebagian dari laba bank 

yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan 

cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup 

kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari. 

d. Laba ditahan 

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang 

saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui 

rapat umum pemegang saham untuk tidak 
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dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukkan 

kembali dalam modal kerja untuk operasional bank. 

2. Dana pihak kedua 

Dana dari pihak kedua adalah dana-dana 

pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas 

dana-dana sebagai berikut : 

a. Call Money 

Call Money adalah pinjaman dari bank lain yang 

berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini 

diminta apabila ada kebutuhan mendesak yang 

diperlukan bank, jangka waktu call money biasanya 

tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, 

dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka 

waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman 

itu disebut overnight call money 

 

b. Pinjaman biasa antarbank 

Pinjaman biasa antarbank adalah pinjaman dari 

bank lain yang berupa pijaman biasa dengan jangka 

waktu relatif lebih lama. Pinjaman ini umumnya 

terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang 

memberikan pinjaman kerjasama dalam bantuan 

keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu 

yang disepakati kedua belah pihak, jangka 
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waktunya bersifat menengah atau panjang dengan 

tingkat bunga relatif lebih lunak. 

c. Pinjaman dari Lembaga keuangan Bukan Bank 

(LKBB) 

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-

lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB, 

sebelum dikeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 

1992 tentang perbankan. Setelah dikeluarkannya 

Undang-Undang tersebut, LKBB ini hampir semua 

berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman 

dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat 

berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar 

uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk 

kredit. 

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI) 

Pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman (kredit) 

yang dibetikan oleh Bank Indonesia kepada bank 

untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang 

tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit 

program, misalnya kredit investasi pada sektor-

sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan 

petunjuk pemerintah (sektor pertanian, pangan, 

perhubungan, industri kecil, koperasi, ekspor 

nonmigas, kredit untuk golongan ekonomi lemah 

dan sebagainya. Pinjaman dari Bank Indonesia 

untuk jenis-jenis sektor tersebut dikenal dengan 

istilahKredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). 
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KLBI merupakan instrumen moneter dari bank 

sentral dalam rangka financial facility demi 

memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank 

dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber 

dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga 

yang relatif sangat rendah (soft loan). 

3. Dana pihak ketiga (Dana dari masyarakat) 

 Bank bertugas memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan 

masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada di 

tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang 

kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali 

kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan 

keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank 

akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan 

sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan yang diharapkan 

oleh semua bank. Untuk itu, bank selalu berusaha 

memberikan pelayanan (service) yang memuaskan 

masyarakat. 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata 

sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank 

(bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola 

oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa 

jenis, yaitu sebagai berikut : 

a. Giro (demand deposit) 
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 Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap  dalam suatu 

rekening saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 

dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan 

cara pemindahbukuan. 

 Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh 

bank dalam suatu rekening yang disebut “rekening 

koran”. Jenis rekening giro itu dapat berupa : 

1) Rekening atas nama perorangan 

2) Rekening atas nama suatu badan 

usaha/lembaga, dan 

3) Rekening bersama atau gabungan. 

b. Deposito (time deposit) 

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan 

pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian. 

c. Tabungan (saving) 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu. Program tabungan yang 

pernah diperkenankan pamerintah sejak tahun 1971 

adalah tabanas, taska, tappelpram, tabungan ongkos 

naik haji, dan lain-lain. 
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2.4.2 Alokasi Dana Bank 

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank sudah 

selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana 

berdasarkan rencana alokasi dengan memperhatikan kebijaksanaan 

yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu : 

1) Mencapai tingkat keuntungan yang cukup. 

2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga 

agar posisi likuiditas tetap aman. 

Dengan menggabungkan dua tujuan di atas maka alokasi dana 

bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan, 

semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Artinya, bank harus 

menjaga agar para nasabah tidak kecewa atas pelayanan dan ketepatan 

pelayanan bank. 

Jika sumber dana tertera pada posisi pasiva, maka 

pengalokasikan dana semuanya tertera pada pos-pos aktiva atau harta. 

Keseluruhan dana yang dialokasikan oleh pihak bank berarti menjadi 

kekayaan atau harta benda milik bank itu sendiri. Walaupun pada 

awalnya berasal dari keuangan pihak lain di luar bank, akan tetapi 

dengan tujuan profitabilitas dan likuiditas berjalan secara bersamaan, 

maka pengelolaan penempatan dana tersebut agar tidak “idle” harus 

pada ruang gerak aktivitas daya kerja bank tersebut yang masih bisa 

dijangkau. 
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Alokasi dana bank pada dasarnya dibagi dalam dua bagian 

penting aktiva bank, yaitu : 

1) Non earning assets (aktiva yang tidak produktif), yaitu aktiva 

yang tidak berpengaruh langsung terhadap laba yang 

dihasilkan, terdapat dua golongan yaitu : 

a. Primary reserve. 

b. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi. 

Aktiva yang termasuk kelompok ini biasanya 

berbentuk aktiva tetap seperti gedung perkatoran 

dan kendaraan, bisa juga berbentuk peralatan dan 

perlengkapan kantor. 

2) Earning assets (aktiva yang produktif) yaitu jenis aktiva yang 

amat produktif yang menghasilkan pendapatan bagi bank. 

Aktiva produktif merupakan penanaman dana bank, baik dalam 

rupiah atau valuta asing dalam bentuk Secondary reserve, 

kredit, efek (surat berharga), efek yang dibeli dengan janji 

dijual kembali (reverse repo), tagihan derivatif, tagihan 

akseptasi, penempatan dana pada pihak lain, penyertaan, dan 

lain-lain. 

Cara penempatan (alokasi) dana oleh suatu bank umum dengan 

mempertimbangkan sumber dana yang diperolehnya terdiri atas dua 

yang masih banyak digunakan oleh eksekutif bank, yaitu : 

1) Pool of Fund Approach 

 Pool of funds approach adalah penempatan (alokasi) dana bank 

dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 
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sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga 

perolehannya (dapat dilihat pada gambar 2.1). 

2) Assets Allocation Approach 

 Asset alocation approach adalah penempatan dana ke berbagai 

aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana 

terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka 

waktu, dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut (dapat 

dilihat pada gambar 2.2). 

 

 

 

Gambar 2.1.                                                                                       

Diagram Pool of Funds Approach 

 Source of Funds     Application of Funds 

 
Demand Deposit 

(Giro) 

Saving Deposit 
(tabungan) 

Time Deposit 
(Deposito)

Primary Reserve

Other Securities

Fixed Assets 

Secondary 
Reserve Pool of Funds

Capital Funds 
(Modal) 
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Gambar 2.2.                                                                                       
Diagram Assets Allocation Approach 

Source of Funds     Application of Funds 

  

   

  

 

  

  

  

 

 

Demand Deposit 
(Giro) 

Saving Deposit 
(tabungan) 

Time Deposit 
(Deposito)

Primary Reserve

Secondary 
Reserve 

Loan (kredit) 

Other securities 
(efek-efek) 

Fixed Assets 
Capital Funds 

(Modal) 

Sumber : Lukman (2005:55) 

 2.4.3. Risiko Penempatan Dana 

Setiap kegiatan penempatan dana yang dilakukan oleh bank, 

maka di dalamnya melekat risiko yang ditanggung, Menurut Selamet 

Riyadi (2003:62) jenis-jenis risiko yang mungkin timbul dalam 

penempatan dana adalah : 

a) Liquidity Risk, yaitu risiko yang timbul karena tidak dapat 

dipenuhinya kewajiban pada saat dibtuhkan, yang diakibatkan 

oleh tidak cukupnya alat likuiditas pada bank (jangka pendek). 

b) Interest Rate Risk adalah risiko yang timbul karena perubahan 

tingkat bunga, sebagai akibat missmatch position yang 

dilakukan bank, yaitu perbedaan bunga antara sumber dana 
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dengan penggunaan dana, yang diakibatkan berfluktuasinya 

tingkat bunga di pasar uang. 

c) Credit Risk, yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak 

dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yag harus 

dibayarnya. 

d) Management Risk 

Risiko dimaksud penyebabnya dari dalam bank itu sendiri 

antara lain kerusakan fisik pada aktiva tetap atau sumber daya 

lainnya atau mungkin menyangkut tidak tersedianya aktiva 

yang diperlukan pada saat diperlukan tepat pada waktunya. 

Tindakan yang tidak terpuji pegawai bank sehubungan dengan 

kebijakan yang ditetapkan pihak manajemen juga bisa 

menimbulkan risiko pada kelompok ini, sehinnga terjadi 

manipulasi dana. 

e) Exchange Risk adalah risiko yang timbul karena adanya 

perubahan exchange rate yang sangat kumulatif. 

f) Soverign Risk adalah risiko yang timbul karena suatu negara 

debitur melarang pembayaran suatu utang kepada kreditor pada 

negara lain. Hal tersebut biasanya terjadi, karena adnya 

pembatasan pengeluaran devisa oleh negara yang bersangkutan. 

g) Legal Risk adalah risiko yang ditimbulkan akibat dari 

pelanggaran peraturan atau yang ditimbulkan karena aspek 

yuridis yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang secara 

legal tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi bank, 

seperti keabsahan surat berharga. 
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h) Operational Risk yaitu risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan 

operasional bank sehari-hari, yang salah satunya ditimbulkan 

dari keputusan pemberian kredit yang dilakukan oleh pejabat 

yang tidak sesuai dengan kewenanganya. 

 

2.5. Asset Liability Management (ALMA) 

2.5.1 Tinjauan Umum ALMA 

Kegiatan pokok industri perbankan adalah menghimpun dana 

dari anggota masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya 

kembali kepada anggota masyarakat pemakai dana yang memerlukan 

dana. Dengan kegiatan tersebut maka akan tercipta satu mekanisme 

yang dapat mendayagunakan sumber ekonomi masyarakat sehingga 

pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara. 

Dalam menghimpun dana, bank harus mengeluarkan biaya 

dana yang disebut Biaya Bunga (Interest expense atau Cost of funds 

atau Interest Bearing Liabilities), sementara dalam penyaluran dana 

kepada pihak yang membutuhkan, bank akan memperoleh Pendapatan 

bunga ( Interest Income atau Yield atau Interest earning assets). Selisih 

antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana dengan bunga 

yang diperoleh karena meminjamkan dana, maka bank akan 

mendapatkan selisih pendapatan bunga yang disebut Margin bunga 

atau Net Interest Income. 

Setiap bank sudah seharusnya mempersiapkan perencanaan dan 

peraturan dalam menghimpun serta mengalokasikan dana, karena ini 

erat kaitannya dengan peranan dan fungsi bank sebagai financial 

intermediary maupun sebagai agen of development. Sebagai lembaga 
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keuangan maka bank akan mengelola uang yang masuk ke bank dan 

yang harus dikeluarkan bank, baik dalam bentuk kredit maupun dalam 

bentuk-bentuk lainnya. Bank dituntut untuk mengatur dana-dana 

tersebut secara terencana dan terarah. Perbankan, khususnya bank 

umum atau bank komersial merupakan tempat penyimpanan atau 

penghimpunan dana, baik dana dari perorangan, perusahaan, atau 

badan-badan milik pemerintah. 

Demikian pula jika bank menyalurkan dananya dalam bentuk 

mata uang negara lain (baik karena keinginan bank atau keinginan 

nasabah) atau menghimpun dana dalam bentuk mata uang negara lain 

akan berisiko apabila harga mata uang negara lain berubah. 

Maka tugas utama dari manajemen bank, yaitu bagaimana 

menjaga goncangan yang terjadi sehingga tetap terjaga keberadaannya. 

Dengan keberadaan itulah maka bank di satu pihak ikut berperan 

dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan di pihak lain juga 

mendorong lalu lintas keuangan internasional. Dengan demikian, 

kemampuan mengelola bank akan sangat menentukan kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan suatu bank, sehingga diperlukan tenaga-tenaga 

yang terampil, handal, kreatif, jujur, profesional di setiap lini, serta 

tanggap terhadap perubahan lingkungan. 

Kedua sisi neraca bank, yaitu sisi pasiva yang menunjukkan 

posisi penggunaan dana, harus dikelola secara baik agar diperoleh 

keunyungan yang maksimal. Pengelolaan neraca tersebut dalam 

perbankan disebut dengan Asset Liabilities Management (ALMA), 

yaitu usaha untuk mengoptimumkan struktur neraca bank sedemikian 

rupa agar diperoleh laba yang maksimal dan sekaligus membatasi 

resiko menjadi sekecil mungkin, khususnya resiko diluar kredit. Dalam 
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kondisi persaingan antar bank yang semakin ketat, bank-bank akan 

semakin sulit melakukan prediksi apa yang akan terjadi, sehingga 

tingkat resiko yang dihadapi juga semakin meningkat. ALMA sebagai 

suatu proses manajemen bank akan menjadi sangat penting peranannya 

untuk mengendalikan jalannya operasional bank. Menurut Djinarto 

(2000:2) ALMA merupakan proses manajemen yang penting karena : 

1. Tingginya kemampuan ALMA dapat menampilkan tingkat 

kinerja bank yang sangat baik. 

2. Lemahnya kebijakan dan pengendalian ALMA dapat 

menimbulkan turunnya tingkat kinerja bank bersangkutan. 

3. Kecerobohan dalam kebijakan dan pengendalian ALMA 

dapat mengakibatkan kehancuran bank. 

 

2.5.2. Ruang Lingkup ALMA 

Menurut Selamet Riyadi (2003:34) ruang lingkup ALMA 

mencakup : 

1) Dilihat secara sempit, yaitu : 

a. Terfokus pada penyebaran fungsi ALMA yaitu : 

i. Asset management 

ii. Liabiliity management 

iii. Capital management 
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b. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan perbedaan 

waktu antara pendapatan di sisi assest dengan biaya 

bunga atas dana. 

c. Penyebaran setiap tindakan manajemen : 

i. Misalnya Net Interest Margin yang merupakan 

persentase hasil bunga terhadpa total asset atau 

terhadapa total earning assets. 

ii. Spread yang dikehendaki atas interest yang 

ditetapkan. 

2) Dilihat secara luas adalah : 

a. Sebagai pedoman kebijakan bank yang akan datang. 

b. Peningkatan dana untuk mengakomodasikan kebutuhan 

yang telah direncanakan. 

c. Pengalokasian dana di antara kas, aktiva produktif, dan 

fasilitas kantor. 

d. Positioning the bank yang bisa mengadopsi 

peningkatan profit apakah untuk kondisi yang akan 

datang akan meningkat. 

Pada dasarnya ALMA adalah suatu aktivitas yang terus-

menerus untuk mengkombinasikan sumber dana dan penggunaan dana 

(asset dan liability) secara efektif dan efisien untuk mencapai laba atau 

keuntungan yang optimum dibandingkan dengan sebandingnya (peer 

group) atau dengan kata lain proses management secara keseluruhan 

Balance sheet dan Income statement. 
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1. Pengertian ALMA 

Menurut Sinkey (2002:218), ALMA adalah : 

“One of the most important risk management function 
in banking is asset liability management (ALMA). 
Broadly defined as the coordinated management of a 
bank’s balance sheet to allow for alternative interest 
rate, liquidity, and prepayment scenarios”. 

Menurut MacDonald & Koch (2006:168), ALMA adalah : 

“Asset Liability Management is the management of a 
bank’s entire balance sheet to achieve desired risk 
return objectives and to maximize the market value of 
stockholder’s equity”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa ALMA adalah suatu 

proses manajemen yang dilatarbelakangi oleh kepentingan dunia 

perbankan dalam usaha menata struktur harta dan kewajiban 

terutama yang peka terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan 

terhadap perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan moneter. 

Penerapan ALMA menjadi langkah generik bagi perbankan 

Indonesia dalam bersiap untuk turut berpartisipasi dalam dunia 

perbankan di era globalisasi ini. 

Dalam suatu bank asset liability ditangani oleh 

berbagai bagian antara lain bagian yang menangani pinjaman, 

dana, administrasi perencanaan, dan bagian lainnya, sehingga 

keberhasilan proses manajemen asset liability tergantung 

koordinasi serta partisipasi seluruh bagian-bagian yang terlibat 

dalam penanganan yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi 
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seluruh bagian disebut ALCO (Asset Liability Manangement 

Comittee). Jadi ALCO adalah suatu wadah atau tempat (Comitee) 

untuk menampung kebersamaan proses manajemen untuk 

mencapai keberhasilan tujuan keseluruhan bank yaitu a high level 

and stable patern of Net interest margin, Return on Investment, 

Return of Exchange, Return on Assets growths. 

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai ALCO perlu 

diketahui apa arti sebuah komite dalam suatu organisasi menurut 

Hiro Tugiman (2008:7) adalah :  

“Komite adalah sekelompok orang yang dipilih oleh 
sekelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan 
pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas 
khusus”. 

 

Di dalam perusahaan, komite sangat berguna untuk 

menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan 

koordinasi, sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan 

yang signifikan atau penting dapat segera teratasi. 

Menurut Imam Rusyamsi (1999:21) pada umumnya 

keanggotaan ALCO dalam sebuah bank terdiri dari : 

1. Anggota tetap 

a) Direktur utama         (Ketua) 

b) Direksi/Direktur       (Ketua pengganti/Anggota) 

c) Dewan Komisaris     (Pengawas) 

d) Treasury                  (Anggota/Sekretaris) 
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e) Accounting              (Anggota) 

f) Corporate                (Anggota) 

g) Operational             (Anggota) 

h) Investment               (Anggota) 

i) Retail                      (Anggota) 

2. Anggota tidak tetap 

a) Economist 

b) Personnel 

c) Technology 

ALCO dalam kegiatan sehari-hari dibantu oleh Staff 

Suporting Group (SSG) ALCO adalah satu kelompok 

yangmerupakan gabungan dari staff anggota ALCO (Liason). 

Anggotanya harus memiliki kualifikasi yang tinggi di bidang 

keuangan, moneter, dan perbankan. Mereka harus mempunyai 

latar belakang matematika dan statistika yang kuat. Tugas dari 

SSG ALCO, sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan informasi dari masing-masing “liason” 

(unit terkait). 

b. Menyiapkan dan menyusun laporan rapat ALCO 

(informative report preparation & design). 

c. Mengukur risiko operasional jangka pendek, seperti 

interest rate risk, liquidity risk, foreign exchange risk, and 

earning investment risk. 
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d. Merancang dan menganalisa melalui skenario keadaan 

yang akan datang, seperti suku bunga, nilai tukar, pasar 

uang dan sebagainya. 

e. Menganalisis, mengolah dan membuat rekomendasi. 

f. Mengembangkan skenario melalui “what if” analisis dari 

dampak rekomendasi terhadap dampak finansial dalam 

pencapaian keuntungan serta ukuran-ukuran lainnya seperti 

performance ratio dan sebagainya. 

Menurut Djinarto (2000:2) ALCO dibentuk dengan 

tujuan memberdayakan bank agar bank bersangkutan mampu 

bersaing di pasar dalam menentukan tingkat bunga sekarang 

maupun masa yang akan datang. ALCO pada dasarnya 

dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu sebagai berikut : 

a) Faktor yang bersifat mikro terdiri dari faktor intern dan 

ekstern. Faktor intern biasanya berasal dari bagian 

Treasure, Fund Departement, Loan Departement serta 

sumber daya bank yang bersangkutan. Sedangkan faktor 

ekstern biasanya berasal dari peraturan pemerintah, 

teknologi, hukum, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. 

b) Faktor yang bersifat makro, biasanya berasal dari 

pengaruh perekonomian beberapa negara, terutama turun 

naiknya kurs mata uang negara-negara tersebut. 

Misalnya, turunnya nilai kurs USD terhadap Yen 

mengakibatkan pemerintah Amerika membuat kebijakan 

menaikkan suku bunga. Dengan kenaikan suku bunga 

tersebut, suku bunga USD di Indonesia secara otomatis 
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akan naik, dan hal tersebut mengakibatkan neiknya suku 

bunga di pasar lokal (Indonesia). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ALMA 

Menurut Selamet Riyadi (2003:36) Ada beberapa faktor 

pendorong dilaksanakannya ALMA, adalah : 

a. Deregulasi sektor perbankan di sebagian besar negara di 

dunia. 

b. Kondisi lingkungan 

c. Fluktuasi suku bunga dan nilai tukar telah mendorong 

timbulnya teknik baru untuk meminimalisir risiko bunga. 

d. Sikap para investor terlalu kritis. 

e. Dalam arti mereka telah mempunyai Goal Rate of Return 

yang lebih baik dengan risiko yang dapat diperhitungkan. 

f. Berkembangnya teori tentang corporate finance. 

g. Meningkatnya kebutuhan modal. 

h. Tingkat persaingan yang semakin ketat. 

Selain faktor pendorong, adapula hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan ALMA, yaitu sebagai berikut : 

a. Perubahan kondisi internasional yang mempengaruhi 

kegiatan ekonomi nasional dan lokal. 

b. Perubahan atau tidak stabilnya tingkat bunga dan exchange 

rate. 
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c. Perubahan yang cepat menimbulkan ketidakpastian, baik 

sumber dana maupun penggunaanya terutama dalam 

bentuk kredit. 

d. Kebijakan Bank Sentral yang berpengaruh pada jumlah 

uang yang beredar. 

e. Kebijakan dan strategi manajemen bank. 

f. Limit kredit yang diterbitkan oleh bank. 

3. Tujuan ALMA  

Dari pengertian umum yang telah diuraikan di atas dapat 

disimpulkan secara singkat bahwa tujuan ALMA adalah 

memaksimalkan laba atau pendapatan dengan mengendalikan 

risiko agar tetap dalam batasan tertentu. Menurut Selamet Riyadi 

(2003:34) tujuan utama ini dapat diuraikan beberapa tujuan, antara 

lain : 

1. Pertumbuhan bank yang wajar. 

2. Pendapatan atau laba yang maksimal. 

3. Menjaga likuiditas yang memadai. 

4. Membentuk cadangan-cadangan untuk berjaga-jaga atas 

hal-hal tertentu yang mungkin timbul. 

5. Memelihara dan menjaga dana masyarakat yang 

dipercayakan melalui kegiatan bank yang wajar dan 

bijaksana. 

6. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. 
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Tujuan mana yang dapat dikembangkan sangat tergantung 

pada pihak pengelola bank yang bersangkutan. Tetapi yang 

terpenting adalah bank menetapkan tujuan mana yang 

memerlukan penekanan atau perhatian utama seharusnya tetap 

berorientasi pada tujuan bank seperti yang tercakup dalam 

perencanaan jangka panjangnya. 

Sasaran dari ALMA itu sendiri adalah : 

a. Return on Assets (ROA) 

b. Return on Equity (ROE) 

c. Net Interest Margin (NIM) 

 

2.5.3 Pokok-pokok penting dalam ALMA 

  Sinkey (2003:218) mengemukakan bahwa untuk 

mengembangkan suatu ALMA dibutuhkan tiga hal penting, yaitu : 

a. On-balance sheet matching of the repricing of assets and 

liabilities. 

b. Off-balance sheet hedging of on-balance sheet risks. 

c. Securization, which removes risk from balance sheet. 

 Dalam pengelolaan harta dan kewajiban (neraca suatu bank) 

terdapat tiga tingkatan (stages) yang dikemukakan Sinkey (2002:220), 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pada tingkat pertama mempunyai tahapan-tahapan secara 

umum dalam mengelola dan mengelompokkan Asset dan 
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Liability Bank, yang secara garis besar, Asset Management 

terdiri dari Liability Management dan Capital Management. 

Pada tahap ini pengelompokannya masih bersifat umum, sesuai 

dengan struktur laporan keuangan yang tampak pada neraca 

bank secara garis besarnya saja. 

2. Pada tingkat kedua pengelompokannya sudah lebih spesifik dan 

rinci baik dari sisi asset maupun liability dan modal dengan 

komposisi seperti pada gambar 2.3.  

3. Pada tingkat tiga sudah mulai lebih rinci lagi dibanding tahap-

tahap sebelumnya, yang akhirnya untuk melihat kemampuan 

bank dalam menghasilkan keuntungan. Dalam tahap ini sudah 

dilakukan pemisahan manajemen, melakukan kontrol terhadap 

hal-hal yang bersifat beban. Demikian pula dengan pengelolaan 

manajemen likuiditas, agar tidak terjadi over likuid atau 

sebaliknya, juga pengelolaan modal menjadi penting karena 

untuk dapat melakukan ekspansi kepada debitur-debitur besar 

atau group diperlukan modal yang cukup. Selain hal itu 

pengelolaan rekening-rekening administratif juga harus 

dilakukan secara cermat, karena dapat berakibat merugikan 

bank jika tidak dikelola dengan baik. 
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Tabel 2.1.                                                                                        

Tiga Tingkatan dari ALMA 

Stage I (General)     
    
Asset Management                                

 
 
Liability Management 
Capital management 

Stage II (Specific) 
 
Reserve-Position Management            
Liquidity Management 
Investment Management 
Loan Management 
Fixed Asset Management 
 

 
 
Reserve-Position Liability 
Management 
Generalized/Loan Position 
Management 
Long Term Debt Management 
 
Capital Management                      
 

Stage III (Balance Sheet Generates the Income - Expense Statement, 
given interest rates and prices) 

 
Profit = Interest Revenue – Interest expense – provision for loan loss + 

noninterest revenue – noninterest expense – taxes 
 
Free cash flow = Cash from operations + balance sheets sources – balance 

sheet uses                                     
 
Policies to achieve objectives : 

1. Spread Management 

2. Loan Quality 

3. Generating fee income and service charge 
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4. Control on noninterest operating expense 

5. Tax Management 

6. Capita Adequancy 

7. Hedging Practice. 

  

 

2.5.4. Fungsi Asset Liability Management 

   ALMA merupakan teknik manajemen jangka pendek untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang mengakibatkan turun atau 

naiknya pendapatan bank. Secara garis besar fungsi ALMA pada suatu 

bank dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu : 

1. Manajemen Likuiditas (Liquidity Management) 

 Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang 

sudah jatuh tempo. 

 Guna mencapai profitabilitas yang tinggi maka bank 

akan berusaha menggunakannya ke asset yang menghasilkan 

bunga yang tinggi, asset jangka waktu panjang dan dengan 

harapan operasi harian akan tertutupi oleh dana baru. Namun 

kegiatan semacam ini sangat beresiko apabila dana yang 

terlanjur digunakan tidak dapat ditarik, sedangkan dana baru 

yang diharapkan tidak tersedia dan pada gilirannya 

mengganggu likuiditas. Jadi semakin likuid suatu bank akan 

semakin kecil profitabilitasnya (trade off between liquidity 

and profitability). Menghadapi kendala ini, maka bank harus 
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mengoptimalkan antara likuiditas di satu pihak dan 

profitabilitasnya tetap terjaga di sisi lain. 

 Dengan demikian, menurut Imam Rusyamsi (1999:39) 

Manajemen likuiditas adalah bagaimana bank dapat 

memenuhi baik kewajiban sekarang maupun kewajiban yang 

akan dating bila terjadi penarikkan atau pelunasan asset 

liability yang sesuai perjanjian ataupun yang belum 

diperjanjikan (tidak terduga). 

 

Pengukuran Likuiditas 

a) Cash ratio adalah rasio alat likuid (terdiri dari Saldo 

kas dan Giro pada BI) terhadap dana pihak ketiga 

yang dihimpun bank yang harus segera dibayar (terdiri 

dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 

tabungan, dan kewajiban pendek lainnya).  Menurut 

Sinungan (1994:61) rumus cash ratio adalah : 

      Cash Ratio     =      Saldo Kas + Giro pada BI 

       Kewajiban segera dibayar          

  Likuiditas bank biasa disebut Reserve 

Requirement atau lebih dikenal dengan likuiditas wajib 

bank minimum adalah suatu simpanan minimum yang 

wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia 

bagi semua bank. Berdasarkan surat Edaran Bank 

Indonesia No.23/17/13PPP tanggal 28 Februari 1992, 

besarnya Reserve Requirement (RR) adalah 2%. 
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Terhitung sejak tanggal Februari 1996 besarnya RR 

3% dan sejak tahun 1997 menjadi 5%. RR merupakan 

ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyisihkan 

dari total dana pihak ketiga rupiah yang dihitung rata-

rata harian dalam satu minggu. Jika nilai cash ratio 

lebih besar dar 5%, maka akan dikenakan denda 3% 

sebulan yang dihitung atas dasar kekurangan jumlah 

alat likuid yang seharusnya dipelihara dalam satu 

periode laporan keuangan. 

  Tujuan BI menetapkan cash ratio minimum 

yaitu agar semua bank posisi likuiditas hariannya 

dengan kewajiban pelaporan mingguan setiap tanggal 

7, 15, 22, dan setiap akhir bulan yang harus dilaporkan 

oleh bank kepada BI. Dalam menetukan besarnya 

aktiva lancar dan pasiva lancar, terlebih dahulu 

digolongkan berdasarkan sisa waktu jatuh temponya 

dan saat pengukuran dilakukan. Bank menetapkan 

batasan waktu jangka pendek adalah 7 hari, yang 

termasuk ke dalam aktiva lancar maupun pasiva lancar 

adalah seluruh komponen aktiva dan pasiva neraca 

yang akan jatuh tempo dalam satu minggu mendatang. 

2. Manajemen Gap (Gap Management) 

 Menurut Imam Rusyamsi (1999:53) Gap management 

adalah suatu aktivitas untuk mengatur atau menata Assets 

Liabilities yang sensitive terhadap gejolak tingkat bunga 

sehingga terhindar atau meminimumkan pengaruhnya yang 
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pada akhirnya akan didapat keuntungan yang stabil dan 

berkembang. 

 Dalam neraca bank ada beberapa items yang peka 

terhadap perubahan tingkat bunga. Item-item tersebut berada 

di sisi assets dan liability, jika tidak dikelola dengan baik 

maka akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat Net 

Interest Margin, yang diartikan sebagai selisih pendapatan 

bunga (interest income) dengan beban bunga (interest 

expense) dibagi dengan total aset produktif. 

 Menurut Imam Rusyamsi (1999:61) mengukur gap 

manajemen dengan rumus : 

  x 100 % 

 Keberhasilan dalam pencapaian NIM yang optimal 

tergantung kepada keberhasilan asset liability bank yang peka 

terhadap perubahan tingkat bunga. Dengan adanya fluktuasi 

tingkat bunga maka pengelola bank harus dapat melakukan 

portofolio bank secara efektif dan efisien. Dengan demikian 

Manajemen gap adalah : 

1. Manajemen pengaturan gap yang disebabkan naik 

turunnya asset yield dan liability cost rates yang 

dipengaruhi oleh naik turunnya market rates yang 

pada gilirannya dapat mempengaruhi keadaan. 

2. Manajemen gap disebabkan tingkat (degree of) dari 

masing-masing pos asset dan pos liabilities yang 

berbeda.  
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 Tujuan dari gap management itu sendiri adalah 

mengelola net interest margin untuk meningkatkan 

keuntungan dalam kaitannya dengan perubahan suku bunga 

(interest rate). Gap Management terfokus pada hubungan 

antara variabel Rate Sensitive Assets (RSA) dengan Rate 

Sensitive Liabilities (RSL).  

 Sensitive assets adalah aktiva berbunga yang bunganya 

dapat berubah, setelah : 

a. Tanggal jatuh tempo aktiva yang bersangkutan, 

contohnya surat berharga dan pinjaman yang tingkat 

bunganya tetap. 

b. Tanggal jatuh tempo peninjauan bunganya (repricing 

date) contohnya surat berharga yang tingkat bunganya 

mengambang. 

Penggolongan atas jangka waktu penempatan yang 

relatif pendek, perubahan suku bunga, akan berpengaruh 

langsung terhadap asset yang termasuk dalam kelompok ini. 

Jika penempatan tersebut jangka waktunya melebihi 1 (satu) 

tahun dan menggunakan fixed rate, dikelompokan ke dalam 

Fixed Rate Asset. 

Yang termasuk komponen RSA, adalah: 

1) Secondary reserve, yaitu : 

a. Call money placement. 

b. Surat berharga pasar uang. 
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c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

d. Saham atau obligasi 

e. Short terms loan, yaitu kredit yang diberikan 

yang berjangka waktu kurang lebih satu tahun, 

seperti Kredit Modal Kerja (KMK). 

2) Fixed Rate Assets 

a. Long term loans, yaitu kredit yang diberikan 

yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, 

biasanya berupa kredit investasi (KI). 

b. Investment Participation, yaitu penyertaan baik 

langsung maupun tidak langsung, dimana surat 

berharga dalam investasi ini tidak untuk 

diperdagangkan, tetapi digunakan untuk tujuan 

investasi jangka panjang.  

Giro pada BI walaupun merupakan aktiva lancar yang 

menghasilkan pendapatan bunga, tetapi tidak dihitung sebagai 

sensitive assets, karena merupakan cadangan likuiditas 

minimum yang diwajibkan oleh BI. 

Penggolongan RSL didasarkan atas kriteria penarikan 

dan jangka waktunya (jangka pendek biasanya maksimal satu 

tahun) 

RSL adalah pasiva yang bunganya dapat berubah 

setelah : 
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a. Tanggal jatuh tempo pasiva yang bersangkutan, 

misalnya deposito berjangka. 

b. Tanggal tertentu sesuai dengan perjanjian, misalnya 

dana yang bunganya dikaitkan dengan SIBOR/LIBOR. 

c. Tanggal tertentu sesuai dengan keinginan bank, 

misalnya jasa giro. 

Yang termasuk sensitive liabilities, adalah : 

1) Variable Rate Liabilities, terdiri dari : 

a. Giro 

b. DOC 

c. Tabungan 

d. Simpanan berjangka sampai dengan 12 bulan. 

e. Kewajiban yang segera lainnya. 

f. Call money atau SBPU. 

2) Fixed Rate Liabilities 

a. Simpanan berjangka lebih dari 12 bulan. 

b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) 

c. Dana sendiri.    

Manajemen gap mengusahakan pengaturan struktur 

RSA dan RSL berdasarkan jatuh tempo bunganya dengan 

tujuan : 

Pengaruh Manajemen likuiditas dan Manajemen Gap  
terhadap Net Profit Margin   56 
 



a. Menghindari kerugian dari gejolak tingkat bunga. 

b. Mengusahakan pendapatan dalam batas risiko tertentu. 

c. Menunjang kebutuhan likuiditas. 

Perbahan tingkat suku bunga (naik atau turun) 

mempengaruhi pendapatan.Hubungan antara posisi gap, 

tingkat suku bunga dan pengaruhnya pada pendapatan 

dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.2. Hubungan posisi gap, tingkat bunga, 

dan pendapatan 

 

Posisi Tingkat bunga Pendapatan 

Naik Naik  Positive Gap 

Turun Turun 

Naik Tetap Zero Gap 

Turun Tetap 

Naik Turun Negative Gap 

Turun Naik 

   Sumber : Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002:288) 

Bila kondisi suku bunga cenderung naik, maka bank 

akan menetapkan positive gap strategy dengan cara 

meningkatkan RSA dan mengurangi RSL atau melakukan 

kombinasi keduanya. 
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Sedangkan untuk menetapkan positive gap dapat 

dilakukan dengan cara menstimular borrower atau debitur 

untuk membayar bunga dengan cara floating rate, sedangkan 

tingkat bunga deposito berjangka bunganya adalah fixed rate, 

dalam kondisi seperti ini, bila nasabah atau borrower juga 

mengetahui bahwa tingkat bunga cenderung naik tentu saja 

tidak akan mau melakukan pembayaran bunga pinjamannya 

secara floating rate dan menerima hasil bunga deposito secara 

fixed rate. 

 

 

3. Manajemen valuta asing (Foreign Exchange Management) 

Bank yang mempunyai aset dan kewajiban dalam 

berbagai jenis mata uang akan lebih sukar pengelolaanya 

dibandingkan dengan bank yang memiliki aset dan kewajiban 

dalam satu mata uang saja. Ini dikarenakan adanya resiko 

yang terdapat pada perubahan nilai tukar masing-masing mata 

uang. Dengan demikian, bank yang memilki asset dan 

kewajiban dalam berbagai mata uang harus senantiasa 

mengatisipasi resiko yang dapat timbul dari resiko nilai tukar 

mata uang tersebut. 

Upaya untuk menghindari resiko tersebut dapat 

dilakukan dengan menata struktur mata uang yang dimiliki 

oleh suatu bank untuk mengoptimalkan pendapatan karena 

adanya perubahan nilai mata uang. Struktur asset dan 

kewajiban dalam berbagai mata uang dalam suatu bank 
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disebut Net Open Posisition (NOP) atau Posisi Devisa Neto 

(PDN). 

Menurut Imam Rusyamsi (1999:69) ada empat resiko 

yang dapat mempengaruhi pendapatan valuta asing, yaitu : 

a. Economic Exposure 

Resiko pendapatan valuta asing yang timbul 

karena perubahan nilai tukar sebagai akibat perubahan 

ekonomi keuangan baik internal maupun eksternal, 

seperti peraturan pemerintah, tingkat inflasi, tingkat 

bunga, perubahan nilai tukar negara lain, neraca 

perdagangan, dan lain-lain. 

 

 

b. Translation Exposure 

Resiko pendapatan valuta asing yang timbul 

karena perubahan nilai tukar sebagai akibat perbedaan 

nilai mata uang antara saat terjadi transaksi 

dihadapkan dengan nilai mata uang pada saat 

pembukuan dan dalam neraca disebut perbedaan kurs 

revaluasi.  

c. Transaction Risk  

Resiko pedapatan valuta asing yang timbul 

karena perubahan nilai tukar akibat transaksi yang 

dilakukan. 
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Secara umum tujuan pengelolaan aktiva adalah 

mengelola risiko fluktuasi nilai tukar secara menyeluruh 

(economic exposure, translation risk, and transaction risk) 

yang dikaitkan dengan PDN yang dimiliki. 

PDN adalah angka yang merupakan penjumlahan dari 

nilai absolut untuk jumlah dari : 

a. Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca setiap 

valuta asing. 

b. Selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang 

merupakan komitmen atau kontingensi dalam rekening 

administratif untuk setiap valuta asing. 

 Rekening administratif dalam valuta asing adalah 

rekening yang dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban di 

masa mendatang yang merupakan komitmen ataupun 

kontingensi yang mencakup spot,  forward, option yang 

diterbitkan oleh bank , future, margin tradding, bank garansi, 

L/C dan produk-produk sejenis lainnya. 

4. Manaje

men Investasi dan Pendapatan ( Earning and Investment 

Management) 

 Dalam mengukur keberhasilan bank bisa dilihat 

dengan sejauh mana bank dapat mengarahkan dan 

mengendalikan antara rekening di sisi aktiva dan rekening di 

sisi pasiva sehingga dapat menghasilkan keuntungan dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 
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 Tujuan manajemen adalah mempertahankan 

profitabilitas yang tinggi, menata pertumbuhan profit yang 

stabil, memberi arah kombinasi dan perkembangannya, 

menata porsi (komposisi) investasi dalam portofolio bank 

untuk mencapai hasil di atas rata-rata melalui pemiilihan 

kombinasi efek, obligasi, serta instrumen pasar uang dan 

menghindari resiko yang tinggi dalam melakukan spekulasi 

investasi. 

 

2.6. Analisis Rasio Keuangan 

2.6.1. Tinjauan Umum Rasio Keuangan 

Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan 

menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang 

sulit untuk dideteksi dengan masing-masing komponen yang 

membentuk rasio. 

Analisis rasio (ratio analysis) digunakan untuk 

membandingkan risk and return perusahaan yang berbeda, sehingga 

dapat membantu investor dan kreditor selaku stakeholders utama 

membuat keputusan investasi dan pemberian kredit secara tepat. 

Keputusan tersebut memerlukan evaluasi perubahan kinerja selama 

janghka waktu investasi dan perbandingan antara perusahaan sejenis 

menurut periode waktu yang diperbandingkan. 

Rasio menunjukan profil perusahaan, karakteristik ekonomi, 

strategi kompetitif, keunikan operasional, karakteristik investasi 

keuangannya. Selain itu, sebuah rasio juga menyatakan hubungan 

matematis antara dua kuantitas. Meskipun perhitungan rasio 
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merupakan operasi aritmetika sederhana, interpretasinya lebih 

kompleks. Agar bermakna suatu rasio harus mengacu pada hubungan 

ekonomis yang penting. Ada dua alasan mengapa rasio harus 

diintrepretasikan dengan hati-hati, yaitu : 

1. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebut. Misalnya 

kebijakan perusahaan yang baik untuk peningkatan 

profitabilitas, tetapi belum tentu baik utnuk masa depan 

perusahaan.  

2. Banyak 

rasio yang memiliki variabel penting yang sama dengan rasio 

lainnya. Maka tidaklah penting untuk menghitung semua rasio 

yang mungkin untuk menganalisis sebuah situasi. 

Analisis rasio yang pada umumnya digunakan ada beberapa 

macam, sebagai berikut : 

a. Analisi

s Aktivitas adalah rasio untuk mengevaluasi revenue dan 

output yang dihasilkan oleh asset perusahaan. 

b. Analisi

s Likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan sumber 

daya kas perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang segera 

jatuh tempo. 

c. Analisi

s Solvabilitas dan Utang Jangka Panjang adalah rasio untuk 

mengevaluasi struktur modal perusahaan termasuk sumber 
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daya pembiayaan dan kemampuan perusahaan melunasi 

kewajiban utang jangka panjang dan kewajiban yang terkait 

dengan investasi. 

d. Analisi

s Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur income 

perusahaan dengan modal yang diinvestasikan dan 

pendapatan. 

e. Analisi

s Penilaian adalah rasio untuk mengestimasi nilai intrinsik 

perusahaan (saham). 

 

2.6.2 Pengu

kuran  Profitabilitas Bank 

Menurut Susan Irawati (2006:58) rasio keuntungan adalah : 

“Profitability ratios adalah rasio yang digunakan untuk 
mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau 
merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya 
semesteran, triwulanan, dan lain-lain) untuk melihat 
kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien”. 

Bagi perusahaan pada umumnya (termasuk bank) masalah 

profitabilitas adalah hal yang sangat penting disamping masalah laba, 

karena laba yang besar belumlah tentu merupakan ukuran bahwa 

perusahaan tersebut telah bekerja secara efisien. Efisien baru dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal 

atau kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, atau 

dengan kata lain menghitung profitabilitas. 
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Dengan menghitung profitabilitas dapat diketahui sampai 

sejauh mana kemampuan suatu bank di dalam menghasilkan 

keuntungan baik yang berasal dari kegiatan operasional bank yang 

bersangkutan maupun dari hasil-hasil non operasionalnya. Di dalam 

perbankan profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan untuk menilai sehat atau tidaknya suatu bank, selain 

faktor-faktor modal, kualitas aktiva, manajemen dan likuiditas. Untuk 

melakukan analisis profitabilitas maka teknik yang dipergunakan 

adalah analisis rasio.  

Menurut Agnes Sawir (2003:31) rasio-rasio yang pada 

umumnya digunakan  dalam menghitung profitabilitas biasa disebut 

juga rasio rentabilitas adalah sebagai berikut: 

1. Gross profit margin, untuk mengetahui persen laba atas kegiatan 

usaha yang murni dari bank bersangkutan sebelum dikurangi 

biaya-biaya personil, biaya kantor, dan biaya overhead lainnya. 

  

2. Net Profit Margin, digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

yang bersangkutan dalam menghasilkan Net Income dari kegiatan 

operasi pokok bagi bank yang bersangkutan. 

  x 100 % 

3. Return 

on Equity capital (ROE), untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan net 

income. Kenaikan ROE biasanya diikuti dengan kenaikan harga 
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saham-saham bank yang bersangkutan di pasar. Rumus ROE 

adalah : 

  x 100 % 

4. Return on Assets (ROA) adalah mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola aktiva yang dikuasainya untuk 

menghasilkan berbagai income. Rasio- rasio Return on Spesific 

Assets, terdiri dari : 

a. Interest Margin on Earning Assets, Rasio ini mengukur 

kemampuan earning assets atau hasil pendapatannya. Semakin 

tinggi rasio menunjukkan hasil yang semakin baik. 

 

   

b.  Interest Margin on Loans, Rasio ini mengukur kemampuan 

perkreditan yang dimiliki oleh suatu bank untuk menhasilkan 

pendapatannya. Semakin tinggi rasio menunjukkan hasil yang 

semakin baik. 

   

c. Return on Investment (ROI), rasio ini mengukur kemampuan 

bank untuk mengelola aktivanya untuk menghasilkan laba 

bersih setelah pajak (EAT). 
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d. Operating Profit Margin Ratio adalah untuk mengukur 

kemampuan bank dalam mengelola laba kotor dari pendapatan 

usaha bank tersebut. 

 

e. Earning Per Share (EPS) adalah untuk mengetahui 

berapa besar laba bersih per lembar saham.  

 

 

 

BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari Manajemen likuiditas, 

Manajemen gap, dan Net Profit Margin (NPM) PT. BPD “JB”. Penelitian 

akan difokuskan pada laporan keuangan bank triwulanan periode Desember 

2005 – September 2008 dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan harta 

serta kewajiban bank tersebut. 

 3.1.1 Sejarah singkat PT. BPD “JB” 

PT. BPD “JB” merupakan bank milik pemerintah propinsi Jawa 

Barat dan pemerintah propinsi Banten  bersama-sama dengan 
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