
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Bank  

Pengertian bank menurut Kasmir (2006;2) mengemukakan bahwa: 

 “Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah

 menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana 

 tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya”. 

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 

tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 1 ayat 2 yaitu: 

 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
 bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
 kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
 hidup orang banyak.” 
 
 Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya adalah: 

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

 maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

 berinvestasi bagi masyarakat. 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

 kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. 

3. Memberikan jasa-jasa lain, seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat  

 berharga yang berasal dari dalam kota, dan lain-lain. 

 

 



 

 

2.1.1 Fungsi dan Peranan Bank 

 Adapun dapat dijelaskan fungsi-fungsi bank seperti yang diuraikan di 

bawah ini menunjukkan pentingnya keberadaan bank dalam perekonomian. 

Fungsi bank menurut Taswan (2006;135) menyatakan sebagai berikut: 

1. Penciptaan uang. 

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. 

3. Penghimpun dana simpanan. 

4. Mendukung kelancaran transaksi internasional. 

5. Penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga. 

6. Pemberian jasa-jasa lainnya. 

 Sedangkan fungsi masing-masing dari suatu bank dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Penciptaan uang. 

 Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat 

 pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan 

 bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya 

 dalam pelaksanaan kebijakan moneter. 

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran. 

 Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum 

 adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa 

 jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-

 setoran, pemberian fasilitas pembayaran tunai atau kredit, fasilitas-fasilitas 



 

 

 pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti sistem pembayaran 

 elektronik. 

3. Penghimpun Dana Simpanan. 

 Di Indonesia dana simpanan terdiri dari giro, deposit berjangka, sertifikat 

 deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan 

 itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar 

 dibanding  dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. 

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional. 

 Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan 

 memudahkan penyelesaian transaksi internasional, baik transaksi 

 barang/jasa maupun transaksi modal. Sehingga,dengan adanya bank umum 

 kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat 

 ditangani dengan lebih mudah, cepat dan murah. 

5. Penyimpanan Barang-barang dan Surat-surat Berharga. 

 Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimiliki 

 seperti perhiasan, uang dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja 

 disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). 

6. Pemberian Jasa-jasa Lainnya. 

 Saat ini kita dapat membayar listrik, telepon, membeli pulsa telepon 

 selular (handphone), mengirim uang melalui ATM dan membayar gaji 

 pegawai dengan menggunakan jasa bank. 



 

 

 Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa peranan dari suatu bank sangat 

penting bagi masyarakat. Fungsi yang terpenting dari suatu bank yaitu 

menghimpun dana simpanan dan mendukung mekanisme pembayaran. 

 

2.2 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007;1) menjelaskan bahwa: 

 “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
 Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
 rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
 berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), 
 catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 
 integral dari laporan keuangan”. 
 
 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004;105) menerangkan bahwa: 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. 

 

2.2.1 Pemakai Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para 

pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. 

 Dengan membaca laporan keuangan dengan tepat, seseorang dapat 

melakukan tindakan ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan 

dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya. 

 Laporan keuangan juga berguna untuk mengkomunikasikan informasi 

keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan beserta 

penggunaannya dapat dilihat sebagai berikut: 



 

 

1. Pemegang Saham (Stock Holders) 

 Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, assets, 

utang, modal, hasil, biaya dan laba. Ia juga ingin melihat prestasi perusahaan 

dalam pengelolaan manajemen yang diberikan amanah. Ia juga ingin 

mengetahui jumlah deviden yang akan diterima, jumlah pendapatan per saham, 

jumlah laba ditahan. Dari informasi ini pemegang saham dapat mengambil 

keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, menjual, atau 

menambahnya. Semua tergantung pada kesimpulan yang diambil dari 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan atau informasi tambahan 

lainnya. 

2. Investor 

 Investor dalam hal tertentu sama juga seperti pemegang saham. Bagi 

investor potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan 

diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. 

3. Analis Pasar Modal 

 Analis pasar modal selalu melakukan baik analisis tajam dan lengkap 

terhadap laporan keuangan perusahaan yang go public maupun yang berpotensi 

masuk pasar modal. Ia ingin mengetahui nilai perusahaan, kekuatan dan posisi 

keuangan perusahaan. 

4. Manajer 

 Manajer ingin mengetahui situasi ekonomi perusahaan yang dipimpinnya. 

Seorang manajer selalu dihadapkan kepada seribu satu masalah yang 

memerlukan keputusan cepat dan setiap saat. Untuk sampai pada keputusan 



 

 

yang tepat, ia harus mengetahui selengkap-lengkapnya kondisi keuangan 

perusahaan baik posisi semua pos neraca, (harta, utang, modal), laba/rugi, 

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, break event, laba kotor, dan sebagainya. 

Karena beragamnya informasi yang dibutuhkan ini, laporan keuangan yang 

disusun dengan norma akuntansi yang bersifat umum terasa sangat sedikit 

sehingga ia harus mengharapkan informasi yang didesain dari akuntansi 

manajemen. 

5. Karyawan dan Serikat Pekerja 

 Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk 

menetapkan apakah ia masih terus bekerja atau pindah. Ia juga perlu 

mengetahui hasil usaha perusahaan supaya ia bisa menilai apakah penghasilan 

yang diterimanya adil atau tidak. 

6. Instansi Pajak 

 Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak baik Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pembangunan, dan lain-lain. 

Semua kewajiban pajak ini mestinya akan tergambar dalam laporan keuangan, 

dengan demikian instansi pajak (fiskus) dapat menggunakan laporan keuangan 

sebagai dasar menentukan kebenaran perhitungan pajak, pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, restitusi, dan juga untuk dasar penindakan. 

7. Supplier 

 Supplier hampir sama dengan kreditur. Laporan keuangan bisa menjadi 

informasi untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, 



 

 

seberapa lama akan diberikan dan sejauh mana potensi resiko yang dimiliki 

perusahaan. 

8. Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi 

 Pemerintah atau lembaga pengatur sangat membutuhkan laporan 

keuangan. Karena ia ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti 

peraturan yang telah ia tetapkan. Misalnya, Bank Indonesia telah menetapkan 

beberapa peraturan yang harus dilaksanakan bank misalnya tentang Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), dan sebagainya. Demikian juga Bapepam yang memiliki 

aturan laporan perusahaan asuransi. Laporan Keuangan dapat memberikan 

informasi apakah perusahaan telah mentaati standar laporan yang ditetapkan 

atau belum. Jika belum maka lembaga ini dapat memberikan teguran atau 

sanksinya. 

9. Langganan atau Lembaga Konsumen 

 Langganan dalam era modern seperti sekarang ini khususnya di negara 

maju benar-benar raja. Dengan konsep ekonomi pasar dan ekonomi persaingan, 

konsumen sangat diuntungkan. Ia berhak mendapat layanan memuaskan 

dengan harga equilibrium, dalam kondisi ini konsumen terlindungi dari 

kemungkinan praktik yang merugikan baik dari segi kualitas, kuantitas, harga 

dan lain sebagainya. 

10. Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Sekarang ini sudah banyak terdapat jenis Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Untuk LSM tertentu bisa saja memerlukan laporan keuangan, misalnya 



 

 

LSM yang bergerak melindungi konsumen, lingkungan, serikat pekerja. LSM 

seperti ini membutuhkan laporan keuangan untuk menilai sejauh mana 

perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindunginya. 

11. Peneliti/Akademis/Lembaga Peringkat 

 Bagi peneliti maupun akademis laporan keuangan sangat penting, sebagai 

data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan 

dengan laporan keuangan atau perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan 

dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesis atau 

penelitian yang dilakukan. 

 

2.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan 

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004;132) tujuan pelaporan keuangan 

adalah: 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

 aktiva  dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

 perubahan dalam Aktiva Netto (Aktiva dikurangi Kewajiban) suatu 

 perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh 

 laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

 laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 



 

 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

 aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktiva 

 pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

 dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

 seperti informasi kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

2.2.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2007;1) meliputi: 

1. Neraca 
2. Laporan Laba Rugi 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
 

 Komponen-komponen dari laporan keuangan diatas dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Neraca 

 Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat 

tertentu, neraca mempunyai tiga unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, 

dan ekuitas. Masing-masing unsur ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan dapat di 

 sub-klasifikasi lebih jauh menjadi lima sub-klasifikasi aktiva, yaitu: 

• Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan akan 

 diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang (atau siklus operasi 



 

 

 normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan, piutang,  dan persekot 

 biaya. 

• Investasi jangka panjang, yaitu penanaman modal yang biasanya 

 dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau untuk 

 menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari satu tahun, 

 misalnya investasi saham, investasi obligasi. 

• Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi (wujud) fisik, 

 digunakan dalam operasi normal perusahaan (tidak dimaksudkan untuk 

 dijual) dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun. 

 Termasuk dalam sub-klasifikasi ini antara lain tanah, gedung, 

 kendaraan dan mesin, serta peralatan. 

• Aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak mempunyai 

 substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

 memberikan  manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu 

 lebih dari satu tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini 

 misalnya patent, goodwill royalties, copyright (hak cipta), trade 

 name/trademark (merk/nama dagang), franchise and license (lisensi). 

• Aktiva lain-lain, yaitu aktiva yang tidak dapat dimasukkan ke dalam 

 salah satu dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya beban 

 ditangguhkan, piutang kepada direksi, deposito, pinjaman  karyawan. 

b. Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa kini dapat di sub-

 klasifikasi lebih jauh menjadi tiga sub-klasifikasi, yaitu: 



 

 

• Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya diharapkan 

 akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang 

 memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu satu tahun atau kurang 

(atau siklus operasi normal). Termasuk dalam kategori kewajiban ini 

misalnya utang usaha, utang wesel, utang gaji dan upah, utang pajak, dan 

utang biaya atau beban lainnya yang belum dibayar. 

• Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang penyelesaiannya 

 diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan 

 (yang memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu lebih dari satu 

 tahun. Termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya utang 

 obligasi, utang hipotik, dan utang bank atau kredit investasi. 

• Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak dapat dikategorikan 

 ke dalam salah satu sub-klasifikasi kewajiban tersebut, misalnya utang 

 pada direksi, utang pada pemegang saham. 

c. Ekuitas, yaitu merupakan bagian hak pemilik perusahaan yang merupakan 

 selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Unsur ekuitas ini dapat di 

 sub-klasifikasi lebih jauh menjadi dua sub-klasifikasi, yaitu: 

• Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham 

 (termasuk agio saham bila ada). 

• Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang tidak 

 dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk dividen 

 (ditahan). 

 



 

 

2. Laporan Laba Rugi 

 Untuk dapat menggambarkan informasi mengenai potensi (kemampuan) 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, Laporan Laba Rugi 

mempunyai dua unsur, yaitu Penghasilan dan Beban, yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Penghasilan (income) yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

 dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan 

 kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari 

 kontribusi pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat di sub-

 klasifikasikan menjadi: 

• Pendapatan (revenue), yaitu penghasilan yang timbul dalam 

 pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan 

 berbeda, seperti misalnya penjualan barang dagang, penghasilan jasa 

 (fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalties, dan sewa. 

• Keuntungan (gains), yaitu pos lain yang memenuhi definisi 

 penghasilan dan mungkin timbul atau tidak dalam pelaksanaan 

 aktivitas perusahaan yang rutin misalnya pos yang timbul dalam 

 pengalihan aktiva lancar, revaluasi sekuritas, kenaikan jumlah aktiva 

 jangka panjang. 

b. Beban (expense), yang diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi 

 dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang 

 menyebabkan penurunan ekonomis yang tidak menyangkut pembagian 



 

 

 kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat di sub-

 klasifikasikan menjadi: 

• Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa 

 (yang biasa berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas, 

persediaan aktiva tetap), yang meliputi misalnya harga pokok penjualan, 

gaji dan upah, penyusutan. 

• Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

 yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang 

 terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana kebakaran, banjir, atau 

 pelepasan aktiva tidak lancar. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Perusahaan harus menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai 

komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan: 

a. Rugi atau laba bersih periode yang bersangkutan. 

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta 

 jumlahnya yang berdasarkan SAK terkait diakui secara langsung dalam 

 ekuitas. 

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

 terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam SAK terkait. 

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, 

e. Saldo akumulasi rugi dan laba pada awal dan akhir periode serta 

 perubahannya. 



 

 

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis model saham, 

 agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan 

 secara terpisah setiap perubahan. 

4. Laporan Arus Kas 

 Perusahaan harus menyusun Laporan Arus Kas sesuai dengan persyaratan 

dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang 

tak terpisah (integral) dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian 

laporan keuangan. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan 

dengan informasi yang terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan 

Atas Laporan Keuangan mengungkapkan: 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

 akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

 yang penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan tetapi 

 tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan 

 Laporan Perubahan Ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

 diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

 



 

 

2.3 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 di atas dapat diketahui 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.   

 Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 tentang 

akuntansi perbankan (2007;31.15-31.26) menjelaskan bahwa laporan keuangan 

bank terdiri atas: 

1. Neraca 
2. Laporan Laba Rugi 
3. Laporan Arus kas 
4. Laporan Perubahan Ekuitas 
5. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
 
1. Neraca 

 Neraca bank adalah suatu daftar yang menggambarkan kekayaan, 

kewajiban, dan modal bank pada suatu periode tertentu. Bank menyajikan aktiva 

dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun 

berdasarkan urutan likuiditasnya. 



 

 

 Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, 

penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuanagn 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

berikut: 

A. Aktiva 

a. Kas 

b. Giro pada Bank Indonesia 

c. Giro pada bank lain 

d. Penempatan pada bank lain 

e. Efek-efek 

f. Efek yang dibeli dengan janji jual kembali 

g. Tagihan derivatif 

h. Kredit 

i. Tagihan akseptasi 

j. Penyertaan saham 

k. Aktiva tetap 

l. Aktiva lain-lain 

B. Kewajiban 

a. Kewajiban segera 

b. Simpanan 

c. Simpanan dari bank lain 

d. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 

e. Kewajiban derivatif 



 

 

f. Kewajiban akseptasi 

g. Surat berharga yang diterbitkan 

h. Pinjaman diterima 

i. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi 

j. Kewajiban lain-lain 

k. Pinjaman sub-ordinasi 

C. Ekuitas 

a. Modal disetor 

b. Tambahan modal disetor 

c. Saldo laba (rugi) 

 Pos-pos dengan nilai material yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos 

aktiva dan kewajiban diatas disajikan dalam pos tersendiri. 

2. Laporan Laba Rugi 

 Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan 

dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang 

(multiple step) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari 

kegiatan utama bank dan kegiatan lain. 

 Laporan laba rugi bank menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan 

beban, serta membedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal 

dari kegiatan operasional dan non-operasional. 

 Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, 

penyajian pada laporan laba rugi atau pengungkapan pada catatan atas laporan 



 

 

keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur pendapatan dan beban 

berikut: 

a. Pendapatan bunga 

b. Beban bunga 

c. Pendapatan komisi 

d. Beban provisi dan komisi 

e. Keuntungan atau kerugian penjualan efek 

f. Keuntungan atau kerugian investasi efek 

g. Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing 

h. Pendapatan deviden 

i. Pendapatan operasional lainnya 

j. Beban penyisihan kerugian kredit dan aktiva produktif lainnya 

k. Beban administrasi umum 

l. Dan beban operasional lainnya 

 Jenis-jenis pendapatan utama dari operasi suatu bank, antara lain adalah 

pendapatan bunga, pendapatan komisi dan provisi, serta pendapatan jasa lainnya. 

Setiap jenis pendapatan diungkapkan secara terpisah agar para pengguna dapat 

menilai kinerja bank. Jenis-jenis beban utama dari operasi suatu bank, antara lain 

adalah beban bunga, beban komisi, beban penyisihan kerugian aktiva produktif, 

beban yang terkait dengan penurunan nilai tercatat investasi dan beban 

administrasi umum. Setiap jenis beban diungkapkan secara terpisah agar dapat 

digunakan para pemakai untuk menilai kinerja bank.  

 



 

 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 atau 

dalam hal ini laporan perubahan ekuitas bank sama seperti halnya dengan laporan 

perubahan ekuitas pada perusahaan lainnya. 

 Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva 

bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip 

pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 

4. Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas perbankan disajikan sesuai dengan PSAK No. 2 tentang 

laporan arus kas dan harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan. Kas 

dan setara kas perbankan terdiri atas: 

a. Kas 

b. Giro pada Bank Indonesia 

c. Giro pada bank lain 

 Mengingat bank mempunyai likuiditas yang sangat ketat jika 

dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya maka penempatan yang segera 

akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya 

tidak termasuk dalam penghitungan ini. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 Catatan atas laporan keuangan harus  disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang perlu penjelasan 

harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan 



 

 

keuangan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya, catatan atas 

laporan keuangan mengungkapkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini: 

a. Analisis jatuh tempo aktiva dan kewajiban 

 Bank harus mengungkapkan analisis aktiva dan kewajiban menurut 

 kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa, terhitung 

 sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal jatuh tempo. 

b. Komitmen, kontinjensi, dan unsur-unsur di luar neraca (off balance sheet 

 items). 

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Bank 

 Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. 

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

bank 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 

 dikeluarkan 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.  

 Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan, 

disamping menggambarkan kondisi keuangan suatu bank juga untuk menilai 

kinerja manajemen bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan 

menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan 

kebijakan yang telah digariskan perusahaan. 

 

2.4 Analisis Laporan Keuangan 

 Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta 

dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat 

kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang 

dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang) 

serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui 

jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama 

periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba 

atau rugi) yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang 

disajikan. 

 Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang 

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui 

kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan 



 

 

tersebut. Kemudian, kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau 

bahkan ditingkatkan Kekuatan ini dapat dijadikan modal selanjutnya ke depan. 

 

2.4.1 Tujuan Analisis Laporan Keuangan   

 Menurut Kasmir (2008;68) tujuan analisis laporan keuangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode 

 tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah 

 dicapai untuk beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

 kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

 dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan 

 saat ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

 penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

 tentang hasil yang mereka capai. 

 

2.5 Analisis Rasio Keuangan Perbankan 

 Rasio keuangan yang digunakan oleh bank dengan perusahaan nonbank 

sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaannya terutama terletak pada jenis 



 

 

rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak. Hal 

ini wajar karena komponen neraca dan laporan laba rugi yang dimiliki bank 

berbeda dengan laporan neraca dan laba rugi perusahaan nonbank. Bank 

merupakan perusahaan keuangan yang bergerak dalam memberikan layanan 

keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola 

dananya. Resiko yang dihadapi bank jauh lebih besar ketimbang perusahaan 

nonbank sehingga beberapa rasio dikhususkan untuk memerhatikan rasio ini. 

 Menurut Lukman Dendawijaya (2005;114) rasio keuangan yang terdapat 

pada perbankan terdiri dari: 

1. Analisis Rasio Likuiditas 

 Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau 

kewajiban yang sudah jatuh tempo. 

Rasio likuiditas terdiri dari: 

1. Cash Ratio 

 Cash ratio adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang 

dihimpun bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah (deposan) pada 

saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Menurut ketentuan 

Bank Indonesia, alat likuid terdiri atas uang kas ditambah dengan rekening giro 

bank yang disimpan pada Bank Indonesia. 



 Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan, namun dalam praktik akan dapat mempengaruhi 

profitabilitasnya. Cash ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
Dibayar Segera Harus yangPinjaman 

LikuidAlat  x 100% 

 

2. Reserve Requirement 

 Reserve Requirement atau lebih dikenal juga dengan likuiditas wajib 

minimum adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk 

giro di Bank Indonesia bagi semua bank. Untuk mengetahui besarnya reserve 

requirement dapat menggunakan perbandingan berikut: 

= 
KetigaPihak  (Simpanan) DanaJumlah 

LikuidAlat Jumlah  x 100% 

 Pengertian alat likuid dalam rasio di atas terdiri atas dua hal sebagai 

berikut: 

1. Kas 

 Pos ini pada neraca bank terdiri atas uang kertas dan uang logam yang 

 dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

2. Giro pada Bank Indonesia 

 Pos ini adalah giro milik bank pelapor pada Bank Indonesia. Jumlah 

 tersebut tidak boleh dikurangi dengan kredit yang diberikan oleh Bank 

 Indonesia kepada bank pelapor dan tidak boleh ditambah dengan fasilitas 

 kredit yang sudah disetujui BI, tetapi belum digunakan. 

Komponen dana pihak ketiga terdiri atas: 

 

 



1. Giro, 

2. Deposito berjangka, 

3. Sertifikat deposito, 

4. Tabungan, 

5. Kewajiban jangka pendek lainnya. 

 Reserve Requirement merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk 

menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam 

bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang bersangkutan 

pada Bank Indonesia. 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank 

dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian 

likuiditas bank dan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
Inti Modal  KLBI  KetigaPihak  Dana Total

Diberikan yangKredit Jumlah 
++

 x 100% 

 Loan to deposit ratio tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata 

lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi 

kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik 

kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. 

 Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. 
 

 



4. Loan to Asset Ratio 

 Loan to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan 

kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Dengan kata lain, 

rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang diberikan bank 

dibandingkan dengan besarnya total asset yang dimiliki bank. 

 Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah 

aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar. Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
AsetJumlah 

100%x Diberikan  yangKredit Jumlah  x 100% 

5. Rasio Kewajiban Bersih Call Money 

 Persentase dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call 

money terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Jika rasio 

ini semakin kecil nilainya, likuiditas bank dikatakan cukup baik karena bank dapat 

segera menutup kewajiban dalam kegiatan pasar uang antarbank dengan alat 

likuid yang dimilikinya. 

 Aktiva lancar adalah berupa uang kas, giro pada BI, Sertifikat Bank 

Indonesia, dan surat berharga pasar uang (SBPU). Rasio ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

= 
LancarAktiva

100% x BersihKewajiban y Call Mone  x 100% 

 

 

 

 



2. Analisis Rasio Rentabilitas 

 Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan 

untuk mengukur tingkat kesehatan bank. 

 Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan 

timbal balik antarpos, yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun hubungan 

timbal balik antarpos, yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos 

pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. 

Analisis rasio rentabilitas ini terdiri dari: 

1. Return on Assets (ROA) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

= 
AktivaTotal

100%Bersih x  Laba  x 100% 

2. Return on Equity (ROE) 

 ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan ROE modal 

sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
SendiriModal

100%Bersih x  Laba  x 100% 

 

 



 Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank (baik pemegang 

saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor di pasar modal 

yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go 

public). 

 Dalam praktiknya, para investor di pasar modal mempunyai beberapa 

motif atau tujuan dalam membeli saham bank yang telah melakukan emisi 

sahamnya. Motif-motif tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS. 

b. Mengejar capital gain jika bermain di bursa efek. 

c. Menguasai perusahaan melalui pencapaian mayoritas saham. 

 Dengan demikian, rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting 

bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. 

Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang 

bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga 

saham bank. 

3. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional  dan 

pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
lOperasiona Pendapatan

lOperasiona (Beban) Biaya  x 100% 

 Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan 

utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu 
 

 



menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan 

pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. 

4. Net Profit Margin (NPM) Ratio 

 Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan 

(laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari 

kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
lOperasiona Pendapatan

Bersih Laba  x 100% 

 Sebagaimana halnya dengan perhitungan rasio sebelumnya, rasio NPM 

pun mengacu kepada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari 

kegiatan pemberian kredit yang dalam praktiknya memiliki berbagai resiko, 

seperti resiko kredit, (kredit bermasalah dan kredit macet), bunga (negative 

spread), kurs valas (jika kredit diberikan dalam valas), dan lain-lain. 

3. Analisis Rasio Solvabilitas 

 Analisis rasio solvabilitas adalah analisis analisis yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi 

bank. Di samping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara  

volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan 

jangka panjang) serta sumber-sumber lain di luar modal bank sendiri dengan 

volume penanaman dana tersebut  pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. 

Beberapa rasio solvabilitas antara lain sebagai berikut: 

 

 
 

 



1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-

dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), 

dan lain-lain. Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
ResikoMenurut  Tertimbang Aktiva

Bank Modal  x 100% 

 CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan 

oleh aktiva yang beresiko. 

2. Debt to Equity Ratio 

 Debt to equity ratio adalah rasio  yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik 

jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal 

bank sendiri. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva 

yang terdiri atas persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya 

utang. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
SendiriModalJumlah 
ngJumlah Uta x 100% 

 

 

 



3. Long Term Debt to Assets Ratio 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva 

bank dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber-sumber utang jangka panjang. 

Dalam bisnis perbankan, utang jangka panjang ini biasanya diperoleh dari 

simpanan masyarakat dengan jatuh tempo di atas satu tahun, dana pinjaman dari 

bank lain dalam rangka kerja sama antarbank, pinjaman luar negeri (biasanya 

dalam valuta asing), pinjaman dari Bank Indonesia serta pinjaman dari pemegang 

saham. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

=
AktivaTotal

Panjang Jangka Utang  x 100% 

 

2.6 Rasio CAMEL 

 Untuk melakukan penilaian kesehatan suatu bank dapat dilihat dari 

berbagai aspek. Penilaian bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut 

dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga 

Bank Indonesia sebagai pengawas serta pembina bank-bank dapat memberikan 

arahan bagaimana bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan 

dihentikan operasinya. 

 Ukuran untuk penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank 

Indonesia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 

tentang Perbankan pasal 29, disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

 tentang kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 
 

 



 rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

 bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

 hatian. 

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

 dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 

 yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

 mempercayakan dananya kepada bank. 

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai 

 kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi 

 nasabah yang dilakukan melalui bank. 

 Untuk menilai kesehatan perusahaan perbankan umumnya digunakan lima 

aspek penilaian, yaitu : 1) Capital, 2) Assets, 3) Management, 4) Earnings, 5) 

Liquidity, yang biasa disebut CAMEL. Menurut Kasmir (2003;26) rasio CAMEL 

terdiri dari: 

1. Aspek Capital 

 Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. Dalam 

aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan 

kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut 

didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan BI. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
(ATMR) ResikoMenurut  Tertimbang Aktiva

Modal  x 100% 

 Modal inti bank terdiri atas modal disetor, agio saham, cadangan umum 

dan laba ditahan. Yang termasuk modal pelengkap antara lain adalah cadangan 
 

 



revaluasi aktiva tetap. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) adalah aktiva 

bank yang mengandung resiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, dan 

tagihan pada bank lain. 

2. Aspek Assets 

 Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini 

upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh 

bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada Bad Debt Ratio (BDR). Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

=
ProduktifAktivaTotal

asikanDiklasifik yang Produktif Aktiva  x 100% 

 Aktiva produktif terdiri atas kredit yang diberikan bank dan telah 

dicairkan, surat-surat berharga (baik surat berharga pasar uang maupun surat 

berharga pasar modal), penyertaan saham, dan tagihan pada bank lain. 

3. Aspek Management 

 Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk 

menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam 

mengelola bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, 

manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan 

manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepada jawaban dari 250 pertanyaan 

yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan. 

4. Aspek Earnings 

 Merupakan aspek yang digunakan  untuk mengukur kemampuan bank 

dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. 

Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas 
 

 



yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur 

secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. 

Penilaian ini meliputi: 

1) Return on Assets (ROA) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
AktivaTotal

Pajak Sebelum Laba  x 100% 

2) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional   

 (BOPO) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

= 
lOperasiona Pendapatan

lOperasionaBeban  x 100% 

5. Aspek Liquidity 

 Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank 

dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua 

hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah 

simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan 

likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus 

dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian 

dalam aspek ini meliputi: 

1) Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dapat dirumuskan sebagai   

 berikut: 

= 
Inti Modal  KLBI  KetigaPihak  Dana

Diberikan yangKredit Jumlah 
++

 x 100% 

 

 

 



 Jumlah kredit yang diberikan dalam rumus tersebut adalah kredit yang 

diberikan bank yang sudah direalisir/ditarik/dicairkan. Dana pihak ketiga meliputi 

simpanan masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan berbagai jenis deposito. 

KLBI adalah volume pemberian pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia 

kepada bank yang bersangkutan. Sedangkan modal inti bank terdiri atas modal 

yang telah disetor pemilik bank, agio saham (terutama untuk bank yang telah go 

public), berbagai cadangan, laba ditahan (setelah diputuskan oleh RUPS bank), 

serta laba tahun berjalan. 

2) Rasio kewajiban bersih Call Money yang dapat dirumuskan   

 sebagai berikut: 

= 
LancarAktiva

100% x bersih kewajiban  Rasio Call Money  x 100% 

 Net Call Money merupakan selisih absolut antara volume transaksi call 

money yang diberikan oleh suatu bank umum kepada bank lain dengan volume 

transaksi call money yang diterima oleh bentuk tersebut dari bank lain. Sedangkan 

aktiva lancar bank terdiri atas kas, giro di Bank Indonesia, serta piutang jangka 

pendek lainnya yang dapat segera dicairkan bila diperlukan. 

 

2.7 Pengertian Pertumbuhan 

 Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Wahyu Baskoro 

(2005;866) pengertian pertumbuhan adalah: “Hal keadaan tumbuh, 

perkembangan, kemajuan dan sebagainya”. 

 

 
 

 



2.8 Pengertian Laba 

 Laba merupakan tujuan akhir semua perusahaan, namun perhitungan laba 

untuk suatu waktu tertentu hanya dapat mewakili tepat atau layak saja, hal 

tersebut karena perhitungan yang tetap baru dapat terjadi jika perusahaan 

mengakhiri kegiatan usahanya serta menjual semua aktiva yang dimiliknya. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 25 Tahun 2007 

pengertian laba adalah sebagai berikut: 

 “Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu 
 perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu 
 perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil 
 keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu 
 perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga seringkali 
 digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu perusahaan untuk 
 menghasilkan kas dan aktiva yang disamakan dengan kas di masa yang 
 akan datang. Informasi tentang kemungkinan perubahan kinerja juga 
 penting dalam hal ini.” 
 
 Laba sebagai indikator kinerja perusahaan merupakan fokus utama dari 

laporan keuangan modern. Laba diartikan sebagai suatu peningkatan dalam 

ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan, 

sedangkan penurunan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi 

perusahaan yang tidak menguntungkan disebut sebagai rugi. Laba merupakan 

bottom line dari suatu laporan laba rugi. Disebut bottom line karena posisi laba 

merupakan yang paling bawah di dalam suatu laporan laba rugi. 

 Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pertumbuhan dalam 

penelitian ini adalah tingkat keadaan atau kondisi pertumbuhan laba perusahaan 

perbankan. Pertumbuhan laba dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Pertumbuhan Laba = 
LaluTahun Laba

LaluTahun  Laba - IniTahun  Laba  

 

 



 

 

2.8.1 Pendekatan Laba 

    Laba dibedakan ke dalam dua pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Transaksi pada Pengukuran Laba 

 Pendekatan transaksi pada pengukuran laba adalah pendekatan lebih 

 konvensional yang digunakan oleh akuntan. Ini melibatkan pencatatan 

 perubahan dalam penilaian aktiva dan kewajiban yang merupakan hasil 

 dari transaksi. Istilah transaksi digunakan dalam pengertian luas untuk 

 mencakup baik transaksi internal maupun eksternal. Transaksi eksternal 

 berasal dari adanya hubungan bisnis dengan pihak luar dan transfer aktiva 

 atau kewajiban dari atau ke perusahaan tersebut. Sedangkan transaksi 

 internal berasal dari penggunaan atau konversi aktiva di dalam perusahaan. 

Manfaat utama dari pendekatan transaksi adalah: 

a. Komponen laba bersih dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, 

 seperti menurut produk atau golongan pelanggan, untuk 

 mendapatkan informasi yang lebih berguna bagi manajemen. 

b. Laba yang berasal dari berbagai sumber seperti dari operasi dan 

 dari penyebab eksternal dapat dilaporkan secara terpisah sejauh hal 

 itu dapat diukur. 

c. Hal itu memberikan dasar untuk menentukan jenis dan kuantitas 

 aktiva dan kewajiban yang ada pada akhir periode. 

d. Efisien bisnis mengharuskan pencatatan transaksi eksternal untuk 

 alasan-alasan lain. 

e. Berbagai laporan dapat dibuat untuk saling berhubungan satu sama 



 

 

 lain, yang diasumsikan memungkinkan pemahaman yang lebih 

 baik atas data yang mendasari. 

2. Pendekatan Aktivitas pada Pengukuran Laba 

 Pendekatan aktivitas pada pengukuran laba memusatkan pada  deskripsi 

 aktivitas sebuah perusahaan, yaitu laba diasumsikan timbul bila aktivitas-

 aktivitas atau kejadian-kejadian tertentu terjadi, tidak hanya sebagai hasil 

 dari transaksi spesifik. Sebagai contoh, laba aktivitas akan dicatat selama 

 proses perencanaan, pembelian, produksi, dan penjualan, termasuk selama 

 proses penagihan. Dalam penerapannya, hal tersebut merupakan perluasan 

 dari pendekatan transaksi, karena dimulai dengan transaksi sebagai dasar 

 untuk pengukuran. Perbedaan utama antara pendekatan transaksi dengan 

 pendekatan aktivitas adalah bahwa pendekatan transaksi didasarkan pada 

 proses pelaporan yang mengukur suatu kejadian eksternal, yaitu transaksi, 

 sedangkan pendekatan aktivitas didasarkan pada konsep aktivitas atau 

 kejadian dunia nyata dalam pengertian luas. Salah satu manfaat yang 

 diasumsikan dari pendekatan aktivitas adalah bahwa hal tersebut 

 pengukuran beberapa konsep yang berbeda dari laba, yang dapat 

 digunakan untuk tujuan berbeda 

 

2.8.2 Tujuan Pelaporan Laba 

 Tujuan utama pelaporan laba adalah memberikan informasi yang berguna 

bagi mereka yang paling berkepentingan dalam laporan keuangan. Tetapi, lebih 

banyak tujuan spesifik harus dinyatakan untuk mendapatkan pemahaman yang 



lebih jelas atas pelaporan laba. Tujuan tersebut mencakup: 

1. Penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen. 

2. Penggunaan laba historis untuk membantu meramalkan arah masa depan 

 dari perusahaan atau pembagian dividen masa depan. 

3. Penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai pedoman 

 atau keputusan manajerial masa depan. 

 

2.9 Laba pada Perbankan 

2.9.1 Pendapatan Operasional  Bank 

 Pendapatan operasional bank adalah semua pendapatan bank yang berasal 

dari kegiatan yang lazim dilakukan oleh suatu bank. Yang termasuk dalam 

pendapatan operasional bank antara lain: 

1. Pendapatan bunga (giro, deposito, penanaman surat-surat berharga, dan 

 pendapatan bunga lainnya). 

2. Penerimaan penggantian kerugian kredit dari lembaga penjamin. 

3. Pendapatan dari transaksi valuta asing. 

4. Provisi dan komisi (pemberian kredit, jasa transfer, jasa ekspor dan impor, 

 garansi bank, pembelian dan penjualan efek-efek, jasa penagihan, dan 

 lainnya). 

5. Deviden atas saham-saham. 

6. Pendapatan operasional lainnya. 

 

 

 

 



 

 

2.9.2 Pendapatan Non Operasional Bank 

 Pendapatan non operasional bank adalah semua pendapatan yang berasal 

dari kegiatan yang tidak lazim sebagai usaha bank. Yang termasuk dalam 

pendapatan non operasional bank antara lain: 

1. Sewa 

2. Keuntungan karena penjualan aktiva tetap dan inventaris 

3. Bunga antar kantor 

4. Pendapatan non operasional lainnya 

 

2.9.3 Biaya Operasional Bank 

 Biaya operasional bank adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai 

kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank. Yang termasuk dalam biaya operasional 

bank antara lain: 

1. Biaya bunga 

2. Pengeluaran karena transaksi valuta asing 

3. Premi asuransi 

4. Biaya transaksi pasar modal 

5. Biaya tenaga kerja (gaji dan upah, honorarium atau dewan pengawas, dan 

 lainnya) 

6. Biaya pelatihan dan pendidikan 

7. Biaya penelitian dan pengembangan 

8. Sewa (sewa kantor, sewa rumah, sewa alat-alat, dan sewa perabot) 

9. Biaya promosi 



 

 

10. Pajak-pajak 

11. Pemeliharaan dan perbaikan 

12. Penyusutan 

13. Penurunan nilai surat berharga 

14. Barang dan jasa (biaya  penerangan, air, telepon, telegram, biaya 

 percetakan, biaya perjalanan, dan lainnya) 

15. Biaya operasional lainnya. 

 

2.9.4 Biaya Non Operasional Bank 

 Biaya non operasional bank adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atas 

kegiatan yang tidak lazim sebagai usaha bank. Yang termasuk dalam biaya non 

operasioal bank antara lain: 

1. Kerugian karena penjualan atau kehilangan aktiva tetap dan inventaris 

2. Transfer payment 

3. Bunga antar kantor 

4. Denda-denda 

5. Biaya non operasional lainnya. 

 

2.9.5 Laba Operasional  

 Yang dimaksud dengan laba operasional adalah selisih positif dari 

pendapatan operasional dikurangi dengan biaya operasional. 

 

 



 

 

2.9.6 Laba Non Operasional 

 Yang dimaksud dengan laba non operasional adalah selisih positif dari 

pendapatan non operasional dikurangi dengan biaya non operasional.  

 

2.10 Hubungan Rasio CAMEL terhadap Tingkat Pertumbuhan  

 Laba  Operasional Perusahaan Perbankan 

 Kondisi keuangan suatu perusahaan perbankan dapat diketahui dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Menurut Kasmir (2008;66) 

“Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan 

dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan 

yang dimiliki, akan tergambar kinerja perusahaan selama ini.”  

 Salah satu cara analisis laporan keuangan dalam rangka evaluasi kinerja 

yaitu analisis rasio keuangan, kategori analisis rasio yang tercakup adalah: 

1. Aspek Capital 

 Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu bank. Dalam 

aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan 

kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut 

didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan BI. 

2. Aspek Assets 

 Aspek yang kedua adalah mengukur kualitas aset bank. Dalam hal ini 

upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh 

bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada Bad Debt Ratio (BDR). 

 



 

 

3. Aspek Management 

 Penilaian yang ketiga meliputi penilaian kualitas manajemen bank. Untuk 

menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam 

mengelola bank. Dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, 

manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan 

manajemen likuiditas. Penilaian didasarkan kepada jawaban dari 250 pertanyaan 

yang diajukan mengenai manajemen bank yang bersangkutan. 

4. Aspek Earnings 

 Merupakan aspek yang digunakan  untuk mengukur kemampuan bank 

dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. 

Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas 

yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur 

secara rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. 

Penilaian ini meliputi: 

a. Return on Assets (ROA) 

b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO). 

5. Aspek Liquidity 

 Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank 

dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua 

hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan hutang-hutang jangka pendek yang ada di bank antara lain adalah 

simpanan masyarakat seperti simpanan tabungan, giro dan deposito. Dikatakan 



 

 

likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus 

dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian 

dalam aspek ini meliputi: 

a. Loan to Deposit Ratio (LDR). 

b. Rasio kewajiban bersih Call Money. 

 Kinerja perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai 

perusahaan. Dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang 

dicapai suatu perusahaan. Menurut Zainuddin dan Hartono dalam Jurnal Riset 

Akuntansi Indonesia (Vol 2, No. 1, 1999;70) kondisi permodalan, kualitas 

aktiva, profitabilitas, dan likuiditas mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan 

laba yang akan dicapai suatu perusahaan perbankan. Kondisi permodalan (yang 

diukur dengan capital ratios) adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri 

yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari 

penanaman dana dalam aktiva produktif yang mengandung resiko. Kualitas aktiva 

(yang diukur dengan assets ratios) berkaitan dengan kelangsungan usaha bank. 

Pengelolaan aktiva diarahkan kepada pengelolaan aktiva produktif (earnings 

assets) dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Kemampuan perusahaan 

perbankan memperoleh laba (yang diukur dengan earnings ratios) dan kondisi 

likuiditas (yang diukur dengan liquidity ratios) akan menentukan kredibilitas 

suatu perusahaan perbankan dan akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan laba 

yang akan dicapai. 

 Kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dari hasil penganalisisan 

rasio CAMEL menjadi perhatian utama bagi para pemakai laporan keuangan. Dari 



 

 

keseluruhan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan: 

1. Rasio CAMEL merupakan salah satu cara untuk menganalisis laporan 

 keuangan. 

2. Melalui analisis rasio CAMEL dapat menilai kelemahan dan kekuatan 

 perusahaan sehingga dapat menilai kinerja perusahaan dengan 

 menggunakan ukuran tingkat pertumbuhan laba perusahaan. 

3. Dari hasil analisis rasio CAMEL terhadap tingkat pertumbuhan laba, dapat 

 diketahui tingkat pertumbuhan laba yang diperoleh dalam suatu periode,  

 sehingga dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan 

 untuk mengatasi kondisi keuangan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


