
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Evaluasi 

2.1.1. Pengertian Evaluasi 

Menurut Husein Umar (2003: 36) evaluasi adalah: 

“ Suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu 
kegiatan  tertentu  telah  dicapai,  bagaimana  perbedaan  pencapaian  itu 
dengan  suatu  standar  tertentu  untuk mengetahui  apakah  ada  selisih  di 
antara keduanya serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila 
dibandingkan dengan harapanharapan yang ingin diperoleh” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a.  “Suatu  proses  untuk  menyediakan  informasi…”,  berarti  bahwa  kegiatan 

evaluasi  membutuhkan  data  untuk  dianalisis  dengan  alatalat  yang  relevan 

untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. 

b.  “…sejauh  mana  suatu  kegiatan  tertentu  telah  dicapai,  bagaimana  perbedaan 

pencapaian  itu  dengan  suatu  standar  tertentu  untuk  mengetahui  apakah  ada 

selisih  di  antara  keduanya…”,  berarti  bahwa  evaluasi  dimaksudkan  untuk 

membandingkan  suatu  kegiatan  yang  telah  diselesaikan  dengan  yang 

seharusnya diselesaikan. Hasilnya apakah sesuai, dibawah standar, atau diatas 

standar yang telah ditentukan. 

2.2. Kinerja 

Menurut Hansen danMowen (2006:6) : 

“Kinerja adalah tingkat konsistensi dan kebaikan fungsifungsi produk”. 

Penilaian  kinerja  dilakukan  untuk  menekan  perilaku  yang  tidak  semestinya 

dan untuk merangsang perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik 

hasil kinerja pada waktunya. Menurut  Mulyadi (2001:415416) : 

“Penilaian  kinerja  adalah  penentuan  secara  periodik  efektivitas 
operasional  suatu  organisasi,  bagian  organisasi  dan  karyawan 
berdasarkan  sasaran,  standar  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan 
sebelumnya”.



2.2.1. Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan 

Manfaat penilaian kinerja perusahaan menurut Mulyadi (2001:416) : 

“1.  Mengelola  operasi  organisasi  secara  efektif  dan  efisien  melalui 
pemotivasian karyawan secara maksimal 
2.Membantu  pengambilan  keputusan  yang  bersangkutan  dengan 
karyawan seperti : promosi, transfer dan pemberhentian 
3.Mengidentifikasi  kebutuhan  pelatihan  dan  pengembangan  karyawan 
dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 
karyawan 
4.Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 
mereka menilai kinerja mereka 
5.Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan” 

Jadi,  pengukuran  kinerja  sangat  penting  untuk  dilakukan  supaya  perusahaan 

dapat  menilai  bagaimana  kinerja  dari  suatu  perusahaan  dalam  melaksanakan 

program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dalam suatu periode dimana hasil 

dari  penilaian  kinerja  tersebut  dapat  dijadikan  masukan  bagi  perusahaan  untuk 

pengambilan keputusan. 

2.2.2. Prosedur Evaluasi 

Proses  suatu  evaluasi  pada  umumnya  memiliki  tahapan  sendiri,  walaupun 

tidak  selalu  sama  tetapi  yang  lebih  penting  bahwa  prosesnya  sejalan  dengan 

fungsi  evaluasi  itu  sendiri.  Husein  Umar  (2003:  39)  memaparkan  salah  satu 

tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan: 

a.  Menentukan apa yang akan dievaluasi 

Dalam bisnis, apa saja yang mungkin dievaluasi dapat mengacu pada program 

kerja perusahaan. Disana terdapat banyak aspekaspek yang kiranya dapat dan 

perlu dievaluasi. Tetapi biasanya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah 

halhal yang menjadi key success factornya. 

b.  Merancang (design) kegiatan evaluasi 

Sebelum evaluasi dilakukan, tentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar 

data yang dibutuhkan, tahapan kerja yang dilalui, orangorang yang dilibatkan, 

serta halhal yang dihasilkan menjadi jelas.



c.  Pengumpulan data 

Berdasarkan desain  yang  telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan 

secara  efektif  dan  efisien,  yaitu  sesuai  dengan  kaidahkaidah  ilmiah  yang 

berlaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. 

d.  Pengolahan dan analisis data 

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah 

dianalisis dengan alatalat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan 

fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya bandingkan antara fakta dan harapan 

untuk  menghasilkan  gap.  Besar  gap  akan  disesuaikan  dengan  tolak  ukur 

tertentu sebagai hasil evaluasinya. 

e.  Pelaporan hasil evaluasi 

Agar  hasil  evaluasi  dapat  dimanfaatkan  bagi  pihakpihak  yang 

berkepentingan,  hendaknya  hasil  evaluasi  didokumentasikan  secara  tertulis 

dan diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan. 

f.  Tindak lanjut hasil evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu 

hasil  evaluasi  hendaknya  dimanfaatkan  oleh  manajemen  untuk  mengambil 

keputusan dalam rangka menghadapi masalah manajemen. 

2.2.3. Halhal yang Perlu Dievaluasi 

Proses  evaluasi  dapat  dilakukan  dengan  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif biasanya menggunakan 

metode  statistika,  sedangkan  metode  kuantitatif  memanfaatkan  banyak  model 

matematika, baik yang sederhana maupun yang kompleks sesuai dengan apa yang 

dievaluasi. 

Beberapa  aspek  bisnis  yang  dapat  dievaluasi  dan  alat  ukurnya  mennurut 

Husein Umar (2003: 43): 

1.  Aspek Strategi Perusahaan 

Evaluasi  untuk  aspek  strategi  perusahaan  bermanfaat  untuk  mengetahui 

bagaimana  implementasi  dari  strategi  perusahaan  yang  telah  ditetapkan  itu. 

Memang, implementasi strategi biasanya akan dievaluasi dalam jangka waktu



agak  lama,  tapi  bisa  saja  strategi  segera  diubah  jika  kondisi  menyatakan 

demikian. 

2.  Aspek Pemasaran 

Pada  umumnya  evaluasi  untuk  aspek  pemasaran  akan  diarahkan  untuk 

mendapatkan  informasi  mengenai  fakta  tertentu  dibandingkan  dengan  target 

atau  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  misalnya  mengenai 

segmentasi,  target,  dan  posisi  produk  di  pasar,  strategi  bersaing  yang 

ditetapkan,  kegiatan  pemasaran  melalui  bauran  pemasaran,  nilai  penjualan, 

market share, perilaku konsumen, dan kepuasan konsumen. 

3.  Aspek Operasional 

Beberapa  hal  penting  yang  perlu  dievaluasi  berkaitan  dengan  aspek 

operasional  perusahaan,  misalnya  pada  industri  manufaktur,  yaitu  kualitas 

produk, kinerja teknologi yang dipakai, kapasitas produksi, persediaan bahan 

baku dan barang jadi. 

4.  Aspek Sumber Daya Manusia 

Beberapa hal penting dari sumber daya manusia yang perlu dievaluasi antara 

lain  mengenai  produktivitas  kerja,  motivasi  kerja,  kepuasan  kerja,  pelatihan 

dan pengembangan,  serta kepemimpinan. Program pelatihan ditujukan untuk 

memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu untuk kebutuhan sekarang, sedangkan pengembangan bertujuan untuk 

menyiapkan  pegawainya  mampu  memangku  jabatan  tertentu  di  masa  yang 

akan  datang.  Pengembangan  bersifat  lebih  luas  karena  menyangkut  banyak 

aspek  seperti  peningkatan  keilmuan,  pengetahuan  kemampuan,  sikap,  dan 

kebijakan. Program pelatihan dan pengembangan bertujuan antara  lain untuk 

menutupi gap  antara kecakapan karyawan dengan permintaan  jabatan,  selain 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai 

sasaran kerja.



5.  Aspek Keuangan 

Tujuan  mengevaluasi  bisnis  dari  aspek  keuangan  adalah  untuk  mengetahui 

apakah  realisasi  investasi  telah  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Analisis 

analisisnya  dapat  ditinjau  dari  laba  dengan  membandingkan  antara 

pengeluaran  dan  pendapatan,  ketersediaan  dana,  biaya  modal,  kemampuan 

proyek untuk membayar utang, dan meniali apakah proyek dapat berkembang 

terus. 

Aspekaspek  yang  telah  dijabarkan  di  atas  dapat  terus  dikembangkan  sesuai 

dengan kebutuhan evaluasi di perusahaan. 

2.3. Bank 

2.3.1. Pengertian Bank 

Pengetian bank menurut Kasmir (2002:2): 

“Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  usahanya  adalah 

menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana 

tersebut ke masyarakat serta memberikan jasajasa bank lainnya” 

Pengertian lembaga keuangan menurut Kasmir (2002:2): 

“Lembaga  keuangan  adalah  setiap  perusahaan  keuangan  dimana 

kegiatannya apakah hanya  menghimpun dana atau hanya menyalurkan 

dana atau keduaduanya” 

Pengertian bank menurut Undangundang nomor 10 tahun 1998: 

“Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat 
dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  ke  masyarakat  dalam 
bentuk  kredit  dan  atau  bentukbentuk  lainnya  dalam  rangka 
meningkatkan taraf hidup orang banyak” 

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  investasi  bagi 

masyarakat.  Tujuan  utama  masyarakat  menyimpan  uang  biasanya  adalah 

untuk  keamanan uangnya.  Sedangkan  tujuan  kedua  adalah  untuk melakukan



investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan 

lainnya adalah untuk memudahkan transaksi    pembayaran. Untuk memenuhi 

tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang atau melakukan investasi, bank 

menyediakan sarana nyang disebut simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan 

sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis 

simpanan  yang  ada  di  bank  terdiri  dari  simpanan  giro  (demand  deposit), 

simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit). 

2.  Menyalurkan  dana  ke  masyarakat,  maksudnya  adalah  bank  memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan 

kata  lain  bank  menyediakan  pinjaman  dana  bagi  masyarakat  yang 

membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai 

jenis  sesuai  dengan  keinginan  nasabah.  Tentu  saja  sebelum  kredit  tersebut 

diberikan  bank  terlebih  dulu  akan  menilai  apakah  kredit  tersebut  layak 

diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian 

akibat  tidak  dapat  dikembalikannya  pinjaman  yang  disalurkan  oleh  bank 

dengan berbagai  sebab.  Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua 

bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. 

3.  Memberikan  jasajasa  bank  lainnya,  seperti  pengiriman  uang  (transfer), 

penagihan  suratsurat  berharga  yang  berasal  dari  dalam  kota  (clearing), 

penagihan  suratsurat  berharga  yang  berasal  dari  luar  kota  dan  luar  negeri 

(inkaso),  letter  of  credit  (L/C),  safe  deposit  box,  bank  garansi,  bank  notes, 

travelers  cheque  dan  jasa  lainnya.  Jasajasa  bank  lainnya  inimerupakan  jasa 

pendukung  dari  kegiatan  pokok  bank  yaitu  menghimpun  dan  menyalurkan 

dana. 

Bank  merupakan  lembaga  perantara  keuangan  antara  masyarakat  yang 

kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan 

dana maksudnya adalah masyarakat  yang memiliki dana yang disimpan di  bank 

atau  masyarakat  yang  memiliki  dana  dan  diinvestasikan  di  bank.  Dana  yang 

disimpan  di  bank  aman  karena  terhindar  dari    kehilangan  atau  kerusakan. 

Penyimpanan uang di bank disamping aman  juga menghasilkan bunga dari uang



yang disimpan tersebut. Oleh bank dana simpanan dari masyarakat ini disalurkan 

kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. 

Bagi  masyarakat  yang  kekurangan  dana  atau  membutuhkan  dana  untuk 

membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat mengajukan pinjaman 

ke  bank.  Kepada  masyarakat  yang  akan  diberikan  pinjaman  diberikan  berbagai 

persyaratan  yang  harus  dipenuhi.  Masyarakat  peminjam  juga  dikenakan  bunga 

dan biaya administrasi yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. 

Arus perputaran uang yang ada di bank, dimana bank sebagai perantara dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Nasabah  (masyarakat)  yang  kelebihan  dana  menyimpan  uangnya  di  bank 

dalam  bentuk  simpanan giro,  tabungan,  atau deposito. Bagi  bank  dana  yang 

disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam 

hal  ini  nasabah  sebagai  penyimpan  dana  dan  bank  sebagai  penerima  titipan 

simpanan.  Nasabah  dapat  memilih  sendiri  untuk  menyimpan  dana  apakah 

dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito. 

2.  Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi 

bank  konvensional  dan  bagi  hasil  bagi  bank  yang  menggunakan  prinsip 

syariah. Besarnya  jasa  bunga dan  bagi  hasil  tergantung    besar kecilnya dana 

yang disimpan di bank. 

3.  Kemudian  oleh  bank  dana  yang  disimpan  oleh  nasabah  akan  disalurkan 

kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dalam 

bentuk pinjaman/kredit. 

4.  Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan 

untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan 

sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. 

Sebagai  perantara  keuangan  bank  akan memperoleh  keuntungan  dari  selisih 

bunga  yang diberikan  kepada penyimpan  (bunga  simpanan)  dengan  bunga  yang 

diterima dari peminjam (bunga pinjaman). Keuntungan ini dikenal dengan istilah 

spread  based.  Jenis  keuntungan  ini  diperoleh  dari  jenis  bank  konvensional. 

Sedangkan bagi bank jenis syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga. Dalam



bank  syariah  keuntungan  yang  diperoleh  dikenal  dengan  istilah  bagi  hasil  atau 

profit sharing. 

Disamping  keuntungan  yang  diperoleh  dari  spread  based,  bank  juga 

memperoleh  keuntungan  dari  kegiatan  jasajasa  bank  lainnya.  Jasajasa  bank 

lainnya memiliki  pungutan  biaya  yang  besarnya  tergantung  dari  jenis  jasa  yang 

diberikan bank. Biaya yang dipungut bisa berupa biaya kirim, biaya tagih, biaya 

administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa, dan biaya lainnya. 

Keuntungan dari pungutan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 

2.3.2. JenisJenis Bank 
Dalam  praktik  perbankan  di  Indonesia  saat  ini  terdapat  beberapa  jenis 

perbankan seperti yang diatur dalam UndangUndang Perbankan. Perbedaan jenis 

perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Perbedaan lainnya 

adalah  dilihat  dari  segi  siapa  nasabah  yang  dilayani,  dan  juga  dilihat  dari  cara 

menetukan  harga  jual  dan  harga  beli  atau  dengan  kata  lain  cara  mencari 

keuntungan. 

Jenis perbankan dilihat dari berbagai segi: 

1.  Dilihat dari segi fungsinya 

a.  Bank Umum 

Bank  umum  adalah  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara 

konvensional  dan  atau  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam 

kegiatannya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Sifat  jasa 

yang  diberikan  adalah  umum,  dalam  arti  dapat memberikan  seluruh  jasa 

perbankan  yang  ada.  Begitu  pula  dengan  wilayah  operasinya  dapat 

dilakukan diseluruh wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri. Bank umum 

sering disebut bank komersial (commercial bank). 

b.  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha  secara  konvensional  atau berdasarkan  prinsip  syariah    yang  dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya 

jasajasa  perbankan  yang  ditawarkan  BPR  jauh  lebih  sempit  jika 

dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.



2.  Dilihat dari segi kepemilikannya 

a.  Bank milik pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki  oleh  pemerintah  pula.  Termasuk  di  dalamnya  Bank  Pemerintah 

Daerah  (BPD)  yang  terdapat  di  daerah  tingkat  I  dan  tingkat  II  masing 

masing propinsi di Indonesia. 

b.  Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

swasta  nasional. Kemudian  akte  pendiriannya pun  didirikan  oleh  swasta, 

begitu  pula  dengan  pembagian  keuntungannya  unruk  keuntungan  swasta 

pula. 

c.  Bank milik koperasi 

Merupakan  bank  yang  kepemilikan  sahamnya  dimiliki  oleh  perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi. 

d.  Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yangberada di luar negeri, baik 

milik  swasta  maupun milik  pemerintah  asing.  Kepemilikannya  pun  jelas 

dimiliki oleh pihak asing. 

e.  Bank milik campuran 

Kepemilikan  saham  bank  campuran  dimiliki  oleh  pihak  asing  dan  pihak 

swasta  nasional.  Kepemilikan  sahamnya  secara  mayoritas  dimiliki  oleh 

warganegara Indonesia. 

3.  Dilihat dari segi status 

a.  Bank devisa 

Merupakan  bank  yang  dapat  melaksanakan  transaksi  ke  luar  negeri  atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

transfer  ke  luar  negeri,  inkaso  ke  luar  negeri,  travellers  cheque, 

pembukaan  dan  pembayaran  Letter  of  Credit  dan  transaksi  lainnya. 

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.



b.  Bank nondevisa 

Merupakan  bank  yang  belum  mempunyai  izin  untuk  melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi 

seperti  halnya  bank  devisa.  Jadi  bank  nondevisa  merupakan  kebalikan 

daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas 

batas negara. 

4.  Dilihat dari segi cara menentukan harga 

a.  Bank konvensional 

Mayoritas  bank  yang  berkembang  di  Indonesia  dewasa  ini  adalah  bank 

yang berorientasi kepada prinsip konvensional. Hal  ini  tidak terlepas dari 

sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indoneia dibawa oleh 

kolonial  Belanda.  Dalam  mencari  keuntungan  dan  menentukan  harga 

kepada  nasabahnya,  bank  yang  berdasarkan  prinsip  konvensional 

menggunakan  dua  metode.  Pertama  yaitu  menetapkan  bunga  sebagau 

harga,  untuk  produk  simpanan  seperti  giro,  tabungan  maupun  deposito. 

Demikian pula  harga untuk produk pinjamannya  (kredit)  juga ditentukan 

berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Kedua yaitu untuk jasajasa bank 

lainnya  pihak  perbankan  konvensional  menggunakan  atau  menerapkan 

berbagai  biayabiaya dalam nominal atau persentasi tertetnu. 

b.  Bank syariah 

Bank  berdasarkan  prinsip  syariah  belum  lama  berkembang  di  Indonesia. 

Namun  di  luar  negeri  terutama  di  negaranegara  Timur  tengah  seperti 

Mesir  atau  Pakistan  bank  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  sudah 

berkembang  pesat  sejak  lama.  Bagi  bank  syariah  penentuan  harga 

produknya  sangat  berbeda  dengan  bank  konvensional.  Prinsip  Syariah 

adalah aturan perjanjian berdasrkan berdasarkan hukum Islam antara bank 

dengan  pihak  lain  untuk  menyimpan  dana  atau  pembiayaan  usaha  atau 

kegiatan perbankan lainnya. Penentuan biayabiaya jasa bank lainnya juga 

didasarkan  kepada  prinsip  Islam.  Sumber  penentuan  harga  atau 

pelaksanaan  kegiatan  bank  syariah  lainnya  dasar  hukumnya  adalah



Alquran dan sunah rasul. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga 

produknya dengan bunga tertentu. 

2.3.3. Kegiatan Bank Umum 

Bank umum atau yang  lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan 

bank  yang  paling  banyak  berkembang  di  Indonesia.  Bank  umum  juga memiliki 

berbagai  keunggulan  jika  dibanding  dengan  BPR,  baik  dalam  bidang  ragam 

pelayanan maupun  jamkauan wilayah  operasinya. Artinya  bank umum memiliki 

kegiatan  pemberian  jasa  yang  palinglengkap  dan  dapat  beroperasi  di  seluruh 

wilayah Indonesia. 

Dalam  praktiknya  ragam  produk  tergantung  dari  status  bank  yang 

bersangkutan. Menurut satusnya bank umum dibagi kedalam dua jenis yaitu bank 

devisa  dan  bank  nondevisa. Masingmasing  status memberikan  pelayanan  yang 

berbeda.  Bank  umum  devisa  misalnya  memiliki  jumlah  layanan  jasa  paling 

lengkap  seperti  dapat  melakukan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  jasa  luar 

negeri.  Sedangkan bank umum  nondevisa  sebaliknya  tidak dapat melayani  jasa 

yang berhubungan dengan luar negeri. 

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1.  Menghimpun Dana (Funding) 

Kegiatan  menghimpun  dana  merupakan  kegiatan  membeli  dana  dari 

masyarakat.  Kegiatan  ini  juga  dikenal  dengan  kegiatan  funding.  Kegiatan 

membeli  dana  dapat  dilakukan  dengan  cara  menawarkan  berbagai  jenis 

simpanan.  Simpanan  sering  disebut  dengan  nama  rekening  atau  account. 

Jenisjenis simpanan yang ada dewasa ini adalah: 

a.  Simpanan Giro (Demand Deposit) 

Simpanan giro merupakan simpanan pada  bank yang penarikannya dapat 

dilakukan  dengan  menggunakan  cek  atau  bilyet  giro.  Kepada  setiap 

pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama 

jasa  giro.  Besarnya  jasa  giro  tergantung  kebijakan  bank  yang 

bersangkutan.  Rekening  giro  biasa  digunakan  oleh  para  usahawan,  baik 

bentuk  perorangan  maupunp  erusahaan.  Bagi  bank  jasa  giro  merupakan



dana  murah  karena  bunga  yang  diberikan  kepada  nasabah  relatif  lebih 

rendah dari bunga simpanan lainnya. 

b.  Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

Merupakan  simpanan  pada  bank  yang  penarikannya  sesuai  dengan 

persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  bank.  Penarikan  tabungan  dilakukan 

dengan menggunakan  buku  tabungan,  slip  penarikan,  kuitansi  atas  kartu 

Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM).  Kepada  pemegang  rekening  tabungan 

akan  diberikan  bunga  tabungan  yang  merupakan  jasa  atas  tabungannya. 

Sama  halnya dengan  rekening  giro,  besarnya  bunga  tabungan  tergantung 

dari  bank  yang  bersangkutan.  Dalam  praktiknya  bunga  tabungan  lebih 

besar dari bunga jasa giro. 

c.  Simpanan Deposito (Time Deposit) 

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh 

tempo).  Penarikannya  dilakukan  sesuai  dengan  jangka  waktu  tersebut, 

namun pada  saat  ini  sudah  ada  bank  yang memberikan  fasilitas  deposito 

yang  penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat.  Jenis  deposito  pun 

beragam  sesuai  dengan  keinginan  nasabah.  Dalam  praktiknya  jenis 

deposito  terdiri  dari  deposito  berjangka,  deposit  on  call,dan  sertifikat 

deposito. 

2.  Menyalurkan Dana (Lending) 

Menyalurkan  dana  merupakan  kegiatan  menjual  dana  yang  berhasil 

dihimpun  dari  masyarakat.  Kegiatan  ini  dikenal  dengan  nama  lending. 

Penyaluran  dana  yang  dilakukan  oleh  bank  dilakukan  melalui  pemberian 

pinjaman  yang  dalam  masyarakat  lebih  dikenal  dengan  nama  kredit.  Kredit 

yang  diberikan  oleh  bank  terdiri  dari  beragam  jenis,  tergantung  dari 

kemampuan  bank  yang  menyalurkannya.  Begitu  pula  dengan  jumlah  serta 

tingkat suku bunga yang ditawarkan. 

Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit 

yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. 

Penerima kredit  akan  dikenakan  bunga kredit  yang  besarnya  tergantung dari 

bank yang menyalurkan kredit.



Secara umum jenisjenis kredit yang ditawarkan bank meliputi: 

a.  Kredit Investasi 

Merupakan  kredit  yang  diberikan  kepada  pengusaha  yang  melakukan 

investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka 

waktu yang relatif panjang atau di atas 1 (satu) tahun. 

b.  Kredit Modal Kerja 

Merupakan  kredit  yang  digunakan  sebagai modal  usaha. Biasanya  kredit 

ini berjangka waktu relatif pendek yaitu di bawah 1 (satu) tahun. 

c.  Kredit Perdagangan 

Merupakan  kredit  yang  diberikan  kepada  para  pedagang  dalam  rangka 

memperlancar atau emmeperluas kegiatan perdagangannya. 

d.  Kredit Produktif 

Merupakan  kredit  yang  dapat  berupa  investasi,  modal  kerja,  atau 

perdagangan. Dalalm artian kredit  ini diberikan untuk dusahakan kembali 

sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. 

e.  Kredit Konsumtif 

Merupakan  kredit  yang  digunakan  untuk  keperluan  pribadi  misalnya 

keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. 

f.  Kredit Profesi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalanhan prfesional seperti 

dosen, dokter, atau pengacara. 

3.  Memberikan Jasajasa Bank lainnya (Services) 

Jasajasa  bank  lainnya merupakan  kegiatan  peninjang  untuk mendukung 

kelancaran  kegiatan  menghimpun  dan menyalurkan  dana.  Sekalipun  sebagai 

kegiatan penunjang,  kegiatan  ini  memberikan  banyak  keuntungan  bagi  bank 

dan  nasabah,  bahkan  dewasa  ini  kegiatan  ini  memeberikan  kontribusi 

keuntungan yang tidak sedikit bagi bank. 

Semakin lengkap jasajasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maja 

akan  semakin  baik.  Kelengkapan  ini  ditentukan  dari  permodalan  bank  serta 

kesiapan  bank  dalam  menyediakan  SDM  yang  handal.  Disamping  itu  juga 

perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya.



Dalam praktiknya jasajasa yang ditawarkan bank meliputi: 

a.  Kiriman uang (Transfer) 

Merupakan  jasa  pengiriman  uang  lewat  bank.  Pengiriman  uang  dapat 

dilakukan  pada  bank  yang  sama  atau  bank  yang  berlainan.  Pengiriman 

uang  juga dapat dilakukan dengan  tujuan dalam kota,  luar kota atau  luar 

negeri.  Khusus  untuk  pengiriman  uang  ke  luar  negeri  dilakukan melalui 

bank  devisa.  Kepada  nasabah  pengirim  dikenakan  biaya  kirim  yang 

besarnya  tergantung  bank  yang  bersangkutan.  Pertimbangannya  adalah 

nasabah  bank  (yang memiliki  rekening  di  bank  yang  bersangkutan)  atau 

bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut. 

b.  Kliring (Clearing) 

Merupakan  penagihan  warkat  (Suratsurat  berharga  seperti  sek,  bilyet 

giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan  lewat kliring hanya 

memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung bank 

yang bersangkutan. 

c.  Inkaso (Collecting) 

Merupakan  penagihan  warkat  (Suratsurat  berharga  seperti  sek,  bilyet 

giro) yang berasal dari  luar kota atau luar negeri. Proses penagihan  lewat 

inkaso  tergantung  dari  jarak  lokasi  penagihan  dan  biasanya  memakan 

waktu  1  (satu) minggu  sampai  1  (satu)  bulan. Besarnya  biaya penagihan 

tergantung dari  bank  yang  bersangkutan  dengan  pertimbangan  arak  serta 

pertimbangan lainnya. 

d.  Safe Deposit Box 

Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini 

memeberikan  layanan  penyewaan  box  atau  kotak  pengaman  tempat 

menyimpan  suratsurat  berharga  atau  barangbarang  milik  nasabah. 

Biasanya  suratsurat  atau  barangbarang  berharga  yang  disimpan  dalam 

box    tersebut  akan  aman dari  pencurian  dan  kebakaran. Kepada  nasabah 

penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran 

box serta jangka waktu penyewaan.



e.  Bank Card (Kartu Kredit) 

Bank Card atau lebih popular dengan sebutan kartu kredit atau juga uang 

plastik. Kartu  ini dapat dibelanjakan diberbagai  tempat perbelanjaan atau 

tempat hiburan. Kartu ini uga dapat digunakan untuk menarik uang tunai 

melalui  ATM.  Kepada  pemegang  kartu  kredit  ini  dikenakan  biaya  iuran 

yang  besarnya  tergantung  dari  bank  yang  bersangkutan.  Setiap 

pembelanjaan memiliki  tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan 

bunga dari  jumlah yang telah dibelanjakan  jika melewati  tenggang waktu 

yang ditetapkan. 

f.  Bank Notes 

Merupakan  jasa penukaran valuta asing. Dalam  jual beli bank notes bank 

menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing). 

g.  Bank Garansi 

Merupakan  jaminan  bank  yang  diberikan  kepada  nasabah  dalam  rangka 

membiayai  suatu  usaha.  Dengan  jaminan  ini  si  pengusaha memeperoleh 

fasilitas  untuk  melaksanakan  kegiatannya  dengan  pihak  lain.  Tetntu 

sebelum  jaminan  bank  dikeluarkan  bank  terlebih  dahulu  mempelajari 

kredibilitas nasabahnya. 

h.  Bank Draft 

Merupakan  wesel  yang  dikeluarkan  oleh  bank  kepada  para  nasabahnya. 

Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah memerlukannya. 

i.  Letter of Credit (L/C) 

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir 

yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi eksporimpor 

yang mereka  lakukan. Dalam transaksi  ini  terdapat berbagai macam  jenis 

L/C,sehingga  nasabah  dapat  meminta  sesuai  dengan  kondisi  yang 

diinginkannya. 

j.  Cek Wisata (Travellers Cheque) 

Merupakan  cek  perjalanan  yang  biasa  digunakan  oleh  turis  atau 

wisatawan.  Cek  wisata  dapat  digunakan  debagai  alat  pembayaran  di 

berbagai tempat perbelanjaan atau hiburan seperti hotel atau supermarket.



k.  Menerima setoransetoran 

Dalam hal ini bank membantu para nasabahnya dalam rangka menampung 

setoran  dari  berbagai  tempat  antara  lain  pembayaran  pajak,  pembayaran 

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

lainlain. 

l.  Melayani pembayaranpembayaran 

Sama  halnya  seperti  dalam  hal  menerima  setoran,  bank  juga  melakukan 

pembayaran  sesuai  perintah  nasabahnya  antara  lain  membayar  pensiun, 

membayar deviden, membayar kupon,membayar bonus, dan lainlain. 

m.  Bermain di dalam pasar modal 

Kegiatan bank dapat berupa bermain suratsurat berharga di pasar modal, 

bank  dapat  berperan  dalam  berbagai  kegiatan  seperti  menjadi  penjamin 

emisi  (underwriter),  penjamin  (guarantor),  wali  amanat  (trustee), 

perantara perdagangan efek (pialang/broker), pedagang efek(dealer), atau 

perusahaan pengelola dana (investment company). 

n.  dan jasajasa lainnya. 

2.4. Laporan Keuangan 

Mereka  yang  berkepentingan  terhadap  perkembangan  suatu  perusahaan 

sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kondisi 

keuangan  perusahaan  dapat  diketahui  dari  laporan  keuangan  perusahaan  yang 

bersangkutan,  yang  terdiri  dari  neraca,  laporan  laba  rugi,  serta  laporanlaporan 

keuangan  lainnya.  Dengan  mengadakan  analisa  terhadap  pospos  neraca  akan 

dapat  diketahui  atau  akan  diperoleh  gambaran  tentang  posisi  keuangan 

perusahaan.  Sedangkan  analisa  terhadap  laporan  laba  rugi  akan  memberikan 

gambaran tentang hasil atau pekembangan usaha perusahaan yang bersangkutan. 

Pada mulanya  laporan keuangan  bagi  suatu perusahaan  hanyalah  sebagai alat 

penguji  dari  pekerjaan  bagian  pembukuan,  tetapi  untuk  selanjutnya  laporan 

keuangan  tidak  hanya  digunakan  sebagai  alat  penguji  saja  tetapi  juga  sebagai 

dasar  untuk menentukan  atau menilai  posisi  keuangan  perusahaan,  dimana  dari 

hasil  penilaian  tersebut  pihakpihak  yang  berkepentingan  terhadap  perusahaan



akan  mengambil  keputusan.  Laporan  keuangan  pada  dasarnya  adalah  hasil  dari 

proses akuntansi  yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data  keuangan  atau  aktivitas  suatu  perusahaan  dengan  pihakpihak  yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2004:5): 

“Akuntansi  adalah  seni  daripada  pencatatan,  penggolongan,  dan 
peringkasan  daripada  peristiwaperistiwa  dan  kejadiankejadian  yang 
setidaktidaknya  sebagian  bersifat  keuangan  dengan  cara  yang  setepat 
tepatnya  dan  dengan  petunjuk  atau  dinyatakan  dalam  uang,  serta 
penafsiran terhadap halhal yang timbul daripadanya.” 

Dari  definisi  akuntansi  tersebut  diketahui  bahwa  peringkasan  dalam  hal  ini 

dimaksudkan  adalah  pelaporan  dari  peristiwaperistiwa  keuangan  perusahaan 

yang dapat diartikan sebagai laporan keuangan. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan 

Penyajian Laporan Keuangan  dalam  Standar Akuntansi Keuangan (2007:2): 

”07  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. Disamping  itu 
juga  termasuk  skedul  dan  informasi  tambahan  yang  berkaitan  dengan 
laporan  tersebut,  misalnya,  informasi  keuangan  segmen  industri  dan 
geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.” 

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 
yang  sesungguhnya,  termasuk  kelemahan  dan  kekuatan  yang  dimiliki. 
Laporan  ini  juga  menunjukkan  kinerja  manajemen  bank  selama  satu 
periode.”



2.4.2. Tujuan Laporan Keuangan Bank 

Setiap  perusahaan  baik  bank  maupun  non  bank  pada  setiap  periode  akan 

melaporkan seluruh kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk 

memberikan  informasi  keuangan  suatu  perusahaan  baik  informasi  mengenai 

jumlah dan  jenis aktiva, kewajiban serta modal, yang kesemuanya  ini  tergambar 

dalam  neraca.  Laporan  keuangan  juga  memberikan  gambaran  hasil  usaha 

perusahaan dalam suatu periode tertentu yang tergambar dalam laporan laba rugi. 

Kemudian  laporan  keuangan  juga  memberikan  gambaran  arus  kas  suatu 

perusahaan  dalam  laporan  arus  kas. Masingmasing  laporan  keuangan memiliki 

tujuan  tersendiri.  Secara  umum  tujuan  pembuatan  laporan  keuangan  suatu  bank 

adalah: 

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

bank pada waktu tertentu. 

2.  Memberikan  informasi  tentang  hasil  usaha  yang  tercermin  dari  pendapatan 

yang diperoleh dari biayabiaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

3.  Memberikan  informasi  tentang  perubahanperubahan  yang  terjadi  dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank. 

4.  Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode. 

Menurut Kasmir (2003:240) secara umum tujuan pembuatan laporan 

keuangan suatu bank adalah sebagai berikut: 

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

yang dimiliki. 

2.  Memberikan  informasi  keuangan  tentang  jumlah  kewajiban  dan  jenisjenis 

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3.  Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenisjenis modal 

bank pada waktu tertentu. 

4.  Memberikan  informasi  tentang  hasil  usaha  yang  tercermin  dari  jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumbersumber pendapatan bank tersebut. 

5.  Memberikan  informasi  keuangan  tentang  jumlah  biayabiaya  yang 

dikeluarkan dalam periode tertentu.



6.  Memberikan  informasi  tentang  perubahanperubahan  yang  terjadi  dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank. 

7.  Memberikan  informasi  tentang  kinerja  manajemen  dalam  suatu  periode  dari 

hasil laporan keuangan yang disajikan. 

Menurut  IAI  dalam  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan 

Keuangan dalam SAK (2007:4): 

“12  Tujuan  laporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang 
menyangkut posisi  keuangan, kinerja,  serta perubahan posisi  keuangan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. 
13  Laporan  keuangan  yang  disusun  untuk  tujuan  ini  memenuhi 
kebutuhan bersama  sebagian besar pemakai. Namun demikian,  laporan 
keuangan  tidak  menyediakan  semua  informasi  yang  mungkin 
dibutuhkan  pemakai  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  karena 
secara  umum  menggambarkan  pengaruh  keuangan  dari  kejadian  di 
masa  lalu  dan  tidak  diwajibkan  untuk  menyediakan  informasi 
nonkeuangan. 
14  Laporan  keuangan  juga  menunjukkan  apa  yang  telah  dilakukan 
manajemen  (stewardship),  atau  pertanggungjawaban  manajemen  atas 
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai 
apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat 
demikian  agar  mereka  membuat  keputusan  ekonomi;  keputusan  ini 
mungkin mencakup, misalnya,  keputusan untuk menahan atau menjual 
investasi mereka  dalam  perusahaan  atau  keputusan  untuk mengangkat 
kembali atau mengganti manajemen.” 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:133) tujuan laporan keuangan terbagi 

atas : 

“1.  Tujuan  umum  :  menyajikan  laporan  posisi  keuangan,  hasil 
usaha  dan  perubahan  posisi  keuangan  secara  wajar  sesuai  prinsip 
akuntansi yang diterima; 
2.  Tujuan  khusus  :  memberikan  informasi  tentang  kekayaan, 
kewajiban,  kekayaan  bersih,  proyeksi  laba,  perubahan  kekayaan  dan 
kewajiban serta informasi tertentu yang relevan; 
3.  Tujuan  kualitatif  :  relevan,  dapat  dimengerti,  dapat  diperiksa, 
netral, tepat waktu, dapat dibandingkan dan lengkap”. 

Dengan  demikian  laporan  keuangan  disamping  menggambarkan  kondisi 

keuangan  suatu  perusahaan  juga  menilai  kinerja  manajemen  perusahaan  yang 

bersangkutan.  Penilaian  kinerja  manajemen  akan  menjadi  patokan  apakah 

manajemen  berhasil  atau  tidak  dalam  menjalankan  kebijakan  yang  telah



ditentukan perusahaan dalam bidang manajemen keuangan khususnya dan hal  ini 

akan tergambar dalam laporan keuangan yang disusun pihak manajemen. 

2.4.3. Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai  laporan  keuangan meliputi manajemen,  pemegang  saham,  investor, 

kreditor,  pemerintah,  dan  pihak  atau  lembaga  tertentu.  Mereka  menggunakan 

laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda. 

Menurut  Sofyan  Syafri  Harahap  (2004:120122)  bahwa  para  pemakai 

laporan keuangan beserta kegunaannya : 

“1.  Manajer : manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan 
yang  dipimpinnya.  Seorang  manajer  selalu  dihadapkan  kepada  1001 
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 
(asset,  utang  dan  modal),  laba  atau  rugi,  likuiditas,  rentabilitas, 
solvabilitas, break even, laba kotor; 
2.  Pemegang  saham  :  pemegang  saham  ingin  mengetahui  kondisi 
keuangan  perusahaan,  asset,  utang,  modal,  hasil,  biaya  dan  laba.  Ia 
juga  ingin  melihat  prestasi  perusahaan  dalam  pengelolaan  manajer 
yang diberikan amanah. Ia juga ingin mengetahui jumlah deviden yang 
akan  diterima,  jumlah  pendapatan  per  saham,  jumlah  laba  ditahan. 
Begitu  juga  mengetahui  perkembangan  perusahaan  dari  waktu  ke 
waktu,  perbandingan  dengan  usaha  sejenis  dan  perusahaan  tertentu. 
Dari  informasi  ini,  pemegang  saham  dapat  mengambil  keputusan 
apakah  ia  akan  mempertahankan  sahamnya,  menjual  atau 
menambahnya.  Semua  tergantung  pada  simpulan  yang  diambil  dari 
informasi  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  atau  informasi 
tambahan tertentu; 
3.  Investor  :  investor  dalam  hal  tertentu  juga  sama  seperti 
pemegang  saham.  Bagi  investor  potensial,  ia  akan  melihat 
kemungkinan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan 
yang dilaporkan 
4.  Manajer : manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan 
yang  dipimpinnya.  Seorang  manajer  selalu  dihadapkan  kepada  1001 
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 
(asset,  utang  dan  modal),  laba  atau  rugi,  likuiditas,  rentabilitas, 
solvabilitas, break ever, laba kotor;”.



Menurut  IAI  (2007:3)  bahwa  kreditor  atau  pemberi  pinjaman  dan 

pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan 

informasi yang berbeda dapat dilihat dari penjelasan berikut : 

“1.  Pemberi  pinjaman  :  pemberi  pinjaman  tertentu  dengan  informasi 
keuangan  yang  memungkinkan  mereka  untuk  memutuskan  apakah 
pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo; 
2.  Pemerintah  :  pemerintah  dan  berbagai  lembaga  yang  berada 
dibawah  kekuasaannya  berkepentingan  dengan  alokasi  sumber  daya 
dan  karena  itu  berkepentingan  dengan  aktivitas  perusahaan. Mereka 
juga  membutuhkan  informasi  untuk  mengatur  aktivitas  perusahaan, 
menetapkan  kebijakan  pajak  dan  sebagai  dasar  untuk  menyusun 
statistik pendapatan nasional dan statistik tertentu”. 

2.4.4.  Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik  kualitatif  adalah  ciri  khas  yang  membuat  informasi  dalam 

laporan keuangan  bersama bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif 

pokok  yaitu  dapat  dipahami,  relevan,  keandalan,  dan  dapat  diperbandingkan. 

Keempat karakteristik kualitatif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Dapat dipahami 

Kualitas  penting  informasi  yang  ditampung  dalam  laporan  keuangan  adalah 

kemudahannya  untuk  dapat  dipahami  oleh  pemakainya.  Untuk  maksud  ini 

pemakai  diasumsikan memiliki  kemampuan  yang memadai  tentang  aktivitas 

ekonomi  dan  bisnis,  akuntansi,  serta  kemauan  untuk  mempelajari  informasi 

dengan tekun. 

2.  Relevan 

Agar  bermanfaat,  informasi  harus  relevan  untuk  memenuhi  kebutuhan 

pemakai  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Informasi  memiliki  kualitas 

relevan  kalau  dapat  mempengaruhi  keputusan  ekonomi  pemakai  dengan 

membantu  mereka  untuk mengevaluasi  peristiwa masa  lalu,  masa  kini,  atau 

masa  depan,  menegaskan,  atau  mengkoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di  masa 

lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam 

beberapa  kasus,  hakikat  informasi  saja  sudah  cukup  untuk  menentukan 

relevansinya. Dalam kasus  lain,  baik  hakikat maupun materialitas dipandang 

penting.  Informasi  dipandang  material  jika  kelalaian  untuk  mencantumkan



atau  kesalahan  dalam  mencatat  informasi  tersebut  dapat  mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan. 

3.  Keandalan 

Agar  bermanfaat,  informasi  juga  harus  andal.  Informasi  memiliki  kualitas 

andal  jika  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan,  kesalahan material,  dan 

dapat  diandalkan  pemakainya  sebagai  suatu  penyajian  yang  jujur  dari  yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar 

dapat  diandalkan,  informasi  harus  menggambarkan  dengan  jujur  transaksi 

serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. Jika informasi dimaksudkan 

untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya 

disajikan,  maka  peristiwa  tersebut  perlu  dicatat  dan  disajikan  sesuai  dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Informasi 

yang  disajikan  juga  hrus  bersifat  netral.  Informasi  harus  diarahkan  pada 

kebutuhan  umum  pemakai  dan  tidak  bergantung  pada  kebutuhan  dan 

keinginan  pihak  tertentu.  Adanya  ketidakpastian  peristiwa  yang  mungkin 

dihadapi  oleh  penyusun  laporan  keuangan  harus  diakui  dengan 

mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan 

sehat dalam penyusunan  laporan keuangan. Selain  itu agar dapat diandalkan, 

informasi  dalam  laporan  keuangan  harus  lengkap  dalam  batasan materialitas 

dan biaya. 

4.  Dapat diperbandingkan 

Pemakai  harus dapat memperbandingkan  laporan keuangan perusahaan  antar 

periode  untuk  mengidentifikasi  kecenderungan  posisi  dan  kinerja  keuangan 

perusahaan. Pemakai  juga harus dapat memperbandingkan  laporan keuangan 

antar  perusahaan  untuk  mengevaluasi  posisi  keuangan,  kinerja,  serta 

perubahan  posisi  keuangan  secara  relatif.  Oleh  karena  itu  pengukuran  dan 

penyajian  dampak keuangan dan  peristiwa  lain  yang  serupa  harus dilakukan 

secara  konsisten  untuk  perusahaan  tersebut,  antar  periode  perusahaan  yang 

sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Perusahaan juga perlu menyajikan 

informasi  dari  periode  sebelumnya  dalam  laporan  keuangan  agar  pemakai



dapat  memperbandingkan  posisi  keuangan,  kinerja,  serta  perubahan  posisi 

keuangan antar periode. 

2.4.5.Keterbatasan Laporan Keuangan 

Untuk  tidak  salah  dalam  menggunakan  laporan  keuangan  dalam  kegiatan 

bisnis  dan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  perlu  diketahui  keterbatasan 

laporan  keuangan.  Keterbatasan  laporan  keuangan  menurut  Sofyan  Syafri 

Harahap (2004:1618) : 

“1.  Laporan  keuangan  bersifat  historis  ;  laporan  keuangan 
berdasarkan  kejadian  yang  telah  lewat  bukan  masa  kini.  Karenanya 
laporan  keuangan  tidak  dapat  dianggap  sebagai  satusatunya  sumber 
informasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan  ekonomi  khususnya 
untuk  meramalkan  masa  depan  atau  menentukan  nilai  (harga) 
perusahaan saat ini; 
2.  Laporan  keuangan umum  ; bukan dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan  pihak  tertentu  atau  pihak  khusus  saja,  misalnya  untuk 
pihak yang akan membeli perusahaan; 
3.  Proses penyusunan laporan keuangan ; tidak luput dari penggunaan 
taksiran dan sebagai pertimbangan; 
4.  Laporan keuangan disusun dengan istilah teknis ; pemakai  laporan 
keuangan  diasumsikan  memahami  istilah  teknis  akuntansi  dan  sifat 
dari informasi yang dilaporkan; 
5.Adanya  berbagai  alternatif  metode  akuntansi  ;  dapat menimbulkan 
variasi  dalam  pengukuran  sumbersumber  ekonomis  dan  tingkat 
kesuksesan  antar  perusahaan.  Metode  penilaian  persediaan  boleh 
menggunakan  metode  LIFO,  FIFO  dan  average  yang  hasilnya  pasti 
berbeda.  Demikian  juga  metode  penyusutan,    garis  lurus,  saldo 
menurun, sum of years digit”. 

Laporan  keuangan  yang  disusun  dan  disajikan  berdasarkan  prinsipprinsip 

akuntansi  yang  berlaku  memiliki  sifat  dan  keterbatasan.  Sifat  dan  keterbatasan 

laporan keuangan adalah: 

a.  Laporan  keuangan  bersifat  historis,  yakni  merupakan  kejadian  yang  telah 

lewat. Karena itu laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satusatunya 

sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. 

b.  Laporan keuangan bersifat umum dan bukandimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu.



c.  Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan 

berbagai pertimbangan. 

d.  Akuntansi  hanya  melaporkan  informasi  yang  material.  Demikian  pula, 

penerapan  prinsip  akuntansi  terhadap  suatu  fakta  atau  pos  tertentu mungkin 

tidak  dilaksanakan  jika  hal  ini  tidak  menimbulkan  pengaruh  yang  material 

terhadap kelayakan laporan keuangan. 

e.  Laporan  keuangan  bersifat  konservatif  dalam  menghadapi  ketidakpastian. 

Apabila  terhadap  beberapa  kemungkinan  kesimpulan  yang  tidak  pasti 

mengenai  penilaian  suatu  pos,  maka  lazimnya  dipilih  alternatif  yang 

menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

f.  Laporan  keuangan  lebih  menekankan  pada  makna  ekonomis  suatu  peristiwa 

atau transaksi daripada bentuk hukumnya atau formalitasnya. 

g.  Laporan  keuangan  disusun  dengan  menggunakan  istilahistilah  teknis  dan 

pemakai  laporan  dianggap memahami  bahasa  teknis  akuntansi  dan  sifat  dari 

informasi yang dilaporkan. 

h.  Adanya  berbagai  alternatif  metode  akuntansi  yang  dapat  digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumbersumber ekonomis dan tingkat 

kesuksesan antar perusahaan. 

2.4.6. Sifat Laporan Keuangan 

Laporan  keuangan  dipersiapkan  atau  disusun  dengan  maksud  untuk 

memberikan gambaran atau  laporan kemajuan (Progress Report) secara periodik 

yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  dari  perusahan  yang  bersangkutan.  Jadi 

laporan keuangan bersifat histories  serta menyeluruh dan sebagai suatu progress 

report  laporan  keuangan  terdiri  dari  datadata  yang  merupakan  hasil  dari  suatu 

kombinasi antara: 

1. Faktafakta yang telah dicatat (recorded facts) 

Berarti  bahwa  laporan  keuangan  disusun  atas  dasar  fakta  dari  catatan 

akuntansi.  Pencatatan  dari  pospos  dalam  laporan  keuangan  didasarkan  atas 

catatan historis dari peristiwaperistiwa yang telah terjadi pada masa  lampau, 

dan  jumlahjumlah  uang  yang  tercatat  dalam  pospos  tersebut  dinyatakan



dalam hargaharga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (at original cost). 

Kita tidak mencoba menaksir berapa jumlah yang harus dikorbankan jika kita 

akan menggantikan  aktiva  tersebut atau dengan kata  lain kita  tidak mencoba 

untuk menaksir nilai realisasi atau nilai ganti aktiva tersebut (current market 

value atau replacement value). 

2.  Prinsipprinsip  dan  kebiasaankebiasaan  di  dalam  akuntansi  (accounting 

convention and postulate) 

Berarti  data  yang  dicatat  itu  didasarkan  pada  prosedur  maupun  anggapan 

tertentu  yang  merupakan  prinsipprinsip  akuntansi  yang  diterima  umum 

(General  Accepted  Accounting  Principles).  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan 

untuk memudahkan pencatatan dan untuk keseragaman. 

3. Pendapat pribadi (personal judgement) 

Dimaksudkan  bahwa  walaupun  pencatatan  transaksi  telah  diatur  oleh 

konvensikonvensi  atau  dalildalil  dasar  yang  sudah  ditetapkan  namun 

penggunaan  dari  konvensikonvensi  tersebut  tergantung  pada  akuntan  atau 

manajemen dari perusahaan yang bersangkutan. Judgement atau pendapat  ini 

tergantung  pada  kemampuan  atau  integritas  penyusunnya  yang 

dikombinasikan  dengan  fakta  yang  tercatat  dan  kebiasaan  serta  dalildalil 

dasar akuntansi yang telah ditetapkan. 

2.4.7. Komponen Laporan Keuangan 

Menurut IAI dalam PSAK No.31 tentang Akuntasi Perbankan (2007:15): 

“80 Laporan keuangan bank terdiri atas: 
(a)neraca; 
(b)laporan laba rugi; 
(c)laporan arus kas; 
(d)laporan perubahan ekuitas; 
(e)catatan atas laporan keuangan.” 

Bank  diwajibkan  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  tahunan  dan  laporan 

keuangan  antarwaktu  (interim)  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  masyarakat 

pengguna  jasa  bank  dan  pihakpihak  lain  yang  terkait.  Elemenelemen  laporan 

keuangan pada dasarnya terdiri atas neraca,  laporan laba rugi,  laporan perubahan



ekuitas  pemilik  (untuk  jenis  perusahaan  perseroan  digunakan  laporan  laba 

ditahan), dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan laporan keuangan. Semua 

elemen laporan keuangan pokok tersebut harus diberikan identifikasi berupa nama 

perusahaan,  judul  laporan  keuangan,  dan  tangal  atau  periode  laporan  keuangan. 

Pengidentifikasian  ini  penting  agar  pembaca  laporan  keuangan  lebih  mudah 

mengidentifikasi dan memahami laporan keuangan yang diterimanya. 

2.4.7.1. Neraca 

Neraca merupakan salah satu  laporan keuangan  yang menggambarkan posisi 

keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Komponen neraca terdiri atas 

aktiva,  kewajiban,  dan  modal.  Di  dalam  penyajiannya,  bank  harus  menyajikan 

aktiva  dan  kewajiban  dalam  neraca  berdasarkan  karakteristiknya,  dan  disusun 

berdasarkan urutan likuiditasnya. Urutan penyajian neraca menurut PSAK No.31 

adalah sebagai berikut: 

1.  Aktiva, terdiri atas: 

a.  Kas; 

b.  Giro pada Bank Indonesia; 

c.  Giro pada Bank lain; 

d.  Penempatan pada Bank lain; 

e.  Efekefek; 

f.  Efek yang dibeli dengan janji jual kembali; 

g.  Tagihan derivatif; 

h.  Kredit; 

i.  Tagihan akseptasi; 

j.  Penyertaan saham; 

k.  Aktiva tetap; 

l.  Aktiva lainlain.



2.  Kewajiban, terdiri atas: 

a.  Kewajiban segera; 

b.  Simpanan; 

c.  Simpanan dari Bank lain; 

d.  Efekefek 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 kontijensi; 

j.  Kewajiban lainlain; 

k.  Pinjaman subordinasi. 

3.  Ekuitas, terdiri atas: 

a.  Modal disetor; 

b.  Tambahan modal disetor; 

c.  Saldo laba (rugi). 

2.4.7.2. Laporan Laba Rugi 

Laporan  Laba  Rugi  merupakan  salah  satu  elemen  laporan  keuangan  yang 

menggambarkan  posisi  hasil  usaha  suatu  perusahaan  dalam  jangka  waktu  atau 

periode tertentu. Komponen  laporan  laba rugi  terdiri  atas pendapatan dan beban. 

Di  dalam  penyajiannya,  bank  harus  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, atau dengan kata 

lain laporan laba rugi harus membedakan antar unsur pendapatan dan beban yang 

berasal dari kegiatan operasional dan  nonoperasional. Urutan penyajian  laporan 

laba rugi menurut PSAK No.31 adalah sebagai berikut: 

a.  Pendapatan bunga; 

b.  Beban bunga; 

c.  Pendapatan provisi dan 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 dan umum; 

l.  Beban operasional lain. 

2.4.7.3. Laporan Perubahan Ekuitas Pemilik/Laporan Laba Ditahan 

Laporan  perubahan  ekuitas  pemilik  atau  laporan  laba  ditahan  merupakan 

laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan 

bank selama periode bersangkutan, berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang 

dianut dan harus diungkapkan dlaam laporan keuangan. 

2.4.7.4. Laporan Arus Kas 

Laporan  arus  kas  (cash  flow  statement)  disusun  untuk  menunjukkan 

perubahan  kas  selama  satu  periode,  dan  memberikan  penjelasan  tentang  alasan 

perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas, dan 

untuk apa pengunaannya. Laporan arus kas berguna sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  kas  dan  setara  kas,  dan  menilai 

kemampuan  perusahaan  untuk  menggunakan  arus  kas  tersebut.  jadi  dengan 

demikian  komponen  utama  laporan  arus  kas  adalah  sumbersumber  penerimaan 

kas dan penggunaan kas. 

2.4.7.5. Catatan atas Laporan Keuangan 

Dalam  PSAK No.31  ditetapkan  bahwa  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  lainnya,  catatan  atas  laporan  keuangan  bank  mengungkapkan  antara 

lain: 

a.  Analisis jatuh tempo aktiva dan kewajiban 

Bank  diharuskan  mengungkapkan  analisis  aktiva  dan  kewajiban  menurut 

kelompok  jatuh  temponya  berdasarkan  periode  yang  tersisa,  sejak  tanggal 

neraca sampai dengan tanggal jatuh tempo. 

b.  Komitmen, kontijensi, dan unsurunsur di luar neraca 

Bank  harus  mengungkapkan  karakteristik  dan  jumlah  komitmen  untuk 

menerima dan memberikan kredit yang tidak bisa dibatalkan oleh bank tanpa 

menimbulkan sanksi atau beban yang signifikan pada pihak bank, karakteristik 

dan  jumlah  komitmen  atas  penerbitan L/C  yang  tidak dapat  dibatalkan  yang 

masih  berjalan,  dan  fasilitas  penerbitan  efek  atau  komitmen  lainnya,  serta 

karakteristik dan jumlah substitusi kredit  langsung dan transaksi tertentu, dan 

sebagainya. 

c.  Konsentrasi aktiva, kewajiban, dan unsurunsur di luar neraca 

Bank  diharuskan  mengungkapkan  konsentrasi  yang  signifikan  dari  aktiva, 

kewajiban,  dan  unsurunsur  di  luar  neraca.  Pengungkapan  tersebut  dapat 

berdasarkan  daerah,  kelompok  nasabah  atau  industri,  atau  konsentrasi  risiko 

lainnya. Bank  juga diharuskan mengungkapkan  risiko mata uang asing  yang 

signifikan. 

d.  Perkreditan 

Bank diharuskan mengungkapkan jenis kredit menurut sektor ekonomi beserta 

jumlah kredit masingmasing, jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang 

mempunyai  hubungan  istimewa,  porsi  yang  dibiayai  dalam  kredit  bersama, 

jumlah  kredit  yang  telah  direstrukturisasi,  klasifikasi  kredit  menurut  jangka 

waktu, dan sebagainya. 

e.  Aktiva yang dijaminkan 

Bank  diharuskan  mengungkapkan  jumlah  keseluruhan  kewajiban  yang 

dijamin, karakteristik, dan nilai aktiva yang dijadikan jaminan.



f.  Instrumen derivatif 

Bank  diharuskan  mengungkapkan  halhal  yang  berkaitan  dengan  instrumen 

derivatif, baik berupa tagihan derivatif maupun kewajiban derivatif. 

g.  Kegiatan wali amanat (trustee) 

Bank diharuskan mengungkapkan gambaran mengenai kegiatan wali amanat. 

Apabila  bank  bertindak  sebagai  wali  amanat,  karena  risiko  kewajiban 

mungkin timbul apabila bank gagal dalam kegiatan amanatnya. 

h.  Pengungkapan tambahan untuk pos tertentu 

Bank diharuskan mengungkapkan posisi devisa neto menurut jenis mata uang, 

penyaluran  kredit  kelolaan,  rasio  kecukupan  modal,  rasio  kativa  produktif, 

risiko umum yang dihadapi, dan sebagainya. 

2.5. Analisis Laporan Keuangan 

2.5.1.Pengertian Analisis 

Secara umum, analisis diketahui  sebagai  suatu proses memilahmilah  bagian 

dari  keseluruhan  suatu  kesatuan.  Proses  memilahmilah  itu  dilakukan  untuk 

mengetahui  hubungan  bagianbagian  tertentu  terhadap  keseluruhannya  dan 

menginterpretasikan  juga  menjelaskan  suatu  hal.  Menurut  Sofyan  Syafri 

Harahap (2004:189) : 

“Analisis  adalah  memecahkan  atau  menguraikan  sesuatu  unit  menjadi 

berbagai unit terkecil”. 

2.5.2.Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Dengan  melakukan  analisis  laporan  keuangan,  informasi  yang  dibaca  dari 

laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Menganalisis laporan 

keuangan berarti  menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan 

keuangan.  Laporan  keuangan  adalah  media  informasi  yang  merangkum  semua 

aktivitas  perusahaan.  Apabila  informasi  ini  disajikan  dengan  benar  maka 

informasi itu akan berguna bagi pengambilan keputusan.



Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:190) : 

“Analisis  laporan  keuangan  adalah  menguraikan  pospos  laporan 
keuangan  menjadi  unit  informasi  yang  lebih  kecil  dan  melihat 
hubungannya  yang  bersifat  signifikan  atau  juga  mempunyai  makna 
antara  data  kuantitatif  maupun  data  non  kuantitatif  dengan  tujuan 
untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dan 
proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

Kegunaan analisis laporan keuangan ini berfungsi untuk memproses data yang 

berasal dari  laporan keuangan sebagai bahan mentahnya menjadi  informasi yang 

lebih berguna, lebih mendalam, dan lebih tajam dengan analisis tertentu. 

Gambar 2.1. Gambaran sederhana proses data menjadi informasi: 

Input 

Laporan Keuangan 

____________________________ 

Metode / Teknik 

Analisis Laporan Keuangan 

____________________________ 

Output 

Informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan 

Sofyan Syafri Harahap (2004:191) 

2.5.3.Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari hubungan 

hubungan dan kecenderungan atau trend untuk menentukan posisi keuangan dan 

hasil  operasi  serta  perkembangan  usaha  perusahaan  yang  bersangkutan. Metode 

dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara 

pospos yang ada dalam  laporan keuangan,  sehingga dapat diketahui perubahan 

perubahan  dari  masingmasing  pos  tersebut  bila  dibandingkan  dengan  pospos 

dalam  laporan keuangan dari  beberapa periode yang berbeda. Tujuan dari  setiap 

metode  dan  teknik  analisis  adalah  untuk menyederhanakan  data  sehingga  dapat



lebih dimengerti. Penganalisis harus mengorganisir atau mengumpulkan data yang 

diperlukan,  mengukur,  dan  kemudian  menganalisis  dan  mene  interpretasikan 

sehingga data yang ada menjadi lebih berarti. 

Ada  dua metode  analisis  yang  digunakan  oleh  setiap  penganalisis  laporan 

keuangan,  yaitu  analisis  horizontal  dan  analisis  vertikal.  Analisis  horizontal 

adalah analisis dengan melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa 

periode  sehingga  dapat  diketahui  perubahan  atau  perkembangannya.  Analisis 

horizontal  ini  disebut  pula  sebagai  metode  analisa  dinamis.  Analisis  vertikal 

adalah  analisis  terhadap  laporan  keuangan  dalam  satu  periode  saja,  dimana 

analisis  dilakukan  dengan  cara membandingkan  pos  yang  satu  dengan  pos  yang 

lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui kondisi 

keuangan  pada  periode  tertentu  saja.  Analisis  vertikal  ini  disebut  juga  sebagai 

metode  analisis  statis  karena  kesimpulan  yang  diperoleh  hanya  untuk  periode 

tertentu saja tanpa mengetahui perubahan atau perkembangannya. 

Teknik  analisis  yang  biasa  digunakan  dalam  analisis  laporan  keuangan 

menurut Munawir (2004:3637) adalah sebagai berikut: 

1.  Analisis  perbandingan  laporan  keuangan,  adalah  metode  dan  teknik  analisis 

dengan  cara  memperbandingkan  laporan  keuangan  untuk  dua  periode  atau 

lebih, dengan menunjukan: 

a.  Data absolut atau jumlahjumlah dalam rupiah 

b.  Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

c.  Kenaikan atau penurunan dalam persentase 

d.  Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio 

e.  Persentase dari total. 

2.  Trend  atau  tendensi  posisi  dan  kemajuan  keuangan  perusahaan  yang 

dinyatakan dalam persentase (trend percentage analysis), adalah suatu metode 

atau  teknik  analisis  untuk  mengetahui  tendensi  daripada  keadaan  keuangan, 

apakan menunjukan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun.



3.  Laporan dengan persentase per komponen atau commonsize statement, adalah 

suatu  metode  analisis  untuk  mengetahui  persentase  investasi  pada  masing 

masing  aktiva  terhadap  total  aktivanya,  juga  untuk  mengetahui  struktur 

permodalannya dan komposisi biaya yang terjadi dihubungkan dengan jumlah 

penjualannya. 

4.  Analisis  sumber  dan  penggunaan  modal  kerja,  adalah  suatu  analisis  untuk 

mengetahui  sumbersumber  serta  penggunaan  modal  kerja  atau  untuk 

mengetahui sebabsebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. 

5.  Analisis  sumber  dan  penggunaan  kas  (cashflow  statement  analysis),  adalah 

suatu  analisis  untuk  mengetahui  sebabsebab  berubahnya  jumlah  uang  kas 

atau  untuk  mengetahui  sumbersumber  serta  penggunaan  uang  kas  selama 

periode tertentu. 

6.  Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari 

pospos  tertentu  dalam  neraca  atau  lapran  laba  rugi  secara  individu  atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

7.  Analisis  perubahan  laba  kotor  (gross  profit  analysis),  adalah  suatu  analisis 

untuk  mengetahui  sebabsebab  perubahan  laba  kotor  suatu  perusahaan  dari 

satu  periode  ke  periode  yang  lain  atau  perubahan  laba  kotor  suatu  periode 

dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. 

8.  Analisis breakeven, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan 

yang  harus  dicapai  oleh  suatu  perusahaan  agar  perusahaan  tidak mengalami 

kerugian,  tetapi  juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis break 

even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk 

berbagai tingkat penjualan. 

Metode  atau  teknik  analisis  manapun  yang  digunakan,  seluruhnya  adalah 

merupakan  permulaan  dari  poses  analisis  yang  diperlukan  untuk  menganalisis 

laporan  keuangan.  Setiap  metode  analisis  mempunyai  tujuan  yang  sama  yaitu 

untuk membuat  informasi yang ada dalam laporan keuangan menjadi  lebih dapat 

dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi 

pihakpihak yang berkepentingan.



2.5.4.Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2004:195197) : 

“1. Dapat memberikan  informasi  yang  lebih  luas,  lebih dalam daripada 
yang terdapat dari laporan keuangan biasa 
2.  Dapat  menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari 
suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan 
3.  Dapat  mengetahui  kesalahan  yang  terkandung  dalam  laporan 
keuangan 
4.  Dapat memberikan  informasi  yang  diinginkan  oleh  para  pengambil 
keputusan 
5.  Dapat menilai prestasi perusahaan 
6.  Dapat menilai  kondisi  keuangan masa  lalu  dan masa  sekarang  dari 
aspek tertentu, yaitu : posisi keuangan (asset, neraca, modal), hasil usaha 
perusahaan (pendapatan dan biaya), likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 
rentabilitas atau profitabilitas 
7.  Menilai perkembangan dari waktu ke waktu 
8.  Dapat menentukan  peringkat  perusahaan menurut  kriteria  tertentu 
yang sudah dikenal dalam dunia bisnis 
9.  Dapat  membandingkan  situasi  perusahaan  dengan  perusahaan 
tertentu dengan periode sebelumnya 
10. Dapat memahami, situasi kondisi keuangan yang dialami perusahaan, 
baik posisi keuangan, hasil usaha dan sebagainya 
11. Dapat  juga  memprediksi  potensi  apa  yang  mugkin  dialami 
perusahaan dimasa depan” 

2.5.5.Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan 

Keterbatasan laporan keuangan menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:201 

202) : 

“1. Laporan keuangan bersifat histories : laporan keuangan berdasarkan 
kejadian  yang  telah  lewat.  Karenanya  laporan  keuangan  tidak  dapat 
dilanggar sehingga laporan mengenai keadaan saat ini 
2.  Laporan  keuangan  bersifat  umum  :  bukan  dimaksudkan  untuk 
memenuhi  kebutuhan  pihak  tertentu.  Informasiinformasi  ini  disajikan 
untuk  dapat  digunakan  semua  pihak.  Sehingga  terpaksa  selalu 
memperhatikan  semua  pihak  pemakai  yang  sebenarnya  mempunyai 
perbedaan kepentingan 
3.  Laporan  keuangan  disusun  dengan  istilah  teknis  :  pemakai  laporan 
keuangan diasumsikan memahami bahwa teknik akuntansi dan sifat dari 
informasi yang dilaporkan.”



Kelemahan  analisis  laporan  keuangan  menurut  Sofyan  Syafri  Harahap 

(2004:203204) : 

“1. Analisis  laporan keuangan didasarkan pada  laporan keuangan, oleh 
karenanya  kelemahan  laporan  keuangan  harus  selalu  diingat  agar 
simpulan dari analisis itu tidak salah. 
2.  Objek  analisis  laporan  keuangan  hanya  laporan  keuangan.  Untuk 
menilai  suatu  laporan keuangan  tidak  cukup hanya dari  angka  laporan 
keuangan.  Kita  juga  harus  melihat  aspek  tertentu,  misalnya  tentang 
perusahaan,  situasi  ekonomi,  situasi  industri,  gaya  manajer,  budaya 
perusahaan dan budaya masyarakat. 
3.  Objek analisis adalah data histories yang menggambarkan masa  lalu 
dan kondisi ini dapat berbeda  dengan kondisi masa depan. 
4.  Jika  kita  melakukan  perbandingan  dengan  perusahaan  tertentu, 
perlu dilihat beberapa perbedaan prinsip yang dapat menjadi penyebab 
perbedaan  angka,  misalnya  prinsip  akuntansi,  jenis  industri,  periode 
laporan dan jenis perusahaan aspek profit motive. 
5.  Laporan  keuangan  hasil  konsolidasi  atau  hasil  konversi  mata  uang 
asing  perlu  mendapat  perhatian  tersendiri  karena  perbedaan  bisa  saja 
timbul karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi.” 

2.5.6.Sebelum Melakukan Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:223224) bahwa sebelum melakukan 

analisis terhadap laporan keuangan, seorang analis keuangan biasanya perlu untuk 

mengetahui  terlebih  dahulu  akan  beberapa  hal  pokok  keteraturan  tahaptahap 

prosedur yang mungkin dilakukan dalam analisis laporan keuangan ini : 

“Meyakini  akurasi  laporan  keuangan,  tujuan  analisis  yang  diperlukan, 
memahami  jenis  bisnis  perusahaan  yang  dianalisis,  memahami  konsep 
dasar  laporan  keuangan,  mengetahui  perekonomian  yang  sedang 
berlangsung saat ini (nasional dan global), memahami regulasi dari pihak 
pemerintah, mengenal perusahaan (lokasi operasi, manajer atau pemilik 
dan  sejarah  perusahaan)  dan  membaca  informasi  laporan  keuangan 
(asset, utang, modal, pendapatan, biaya)”. 

2. 6. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

2.6.1. Pengertian Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2004:36): 

“Analisis  perbandingan  laporan  keuangan  adalah  metode  atau  teknik 

analisis  dengan  cara  membandingkan  laporan  keuangan  untuk  dua 

periode atau lebih.”



Analisis  dengan  menggunakan  metode  ini  akan  dapat  bermanfaat  untuk 

mengetahui  perubahanperubahan  yang  terjadi  pada  pospos  dalam  laporan 

keuangan dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

2.6.2. Analisis Trend dalam Persentase (Trend Percentage Analysis) 

Menurut Munawir (2004:37): 

“Trend  Percentage  Analysis  adalah  suatu  metode  atau  teknik  analisa 

untuk  mengetahui  tendensi  daripada  keadaan  keuangan  perusahaan, 

apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun.” 

Dengan  teknik  analisis  dengan  cara  memperbandingkan  laporan  keuangan 

dalam  beberapa periode  yang  berbeda  akan  diketahui  perubahan masingmasing 

pos  dalam  laporan  keuangan  dan  dapat  diketahui  perubahan  mana  yang  cukup 

penting untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk menganalisis laporan keuangan untuk 

periode lebih dari tiga tahun adalah dengan menggunakan angka indeks, dan data 

dalam  laporan  keuangan  yang  dianalisis  dihubungkan  dengan  angka  indeks 

tersebit  dinyatakan  dalam  persentase.  Dengan  menganalisis  laporan  keuangan 

untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun akan diketahui kecenderungan atau arah 

atau  trend  dari  posisi  keuangan  ataupun  hasilhasil  yang  telah  dicapai  oleh 

perusahaan yang bersangkutan, apakah menunjukkan arah yang tetap, meningkat, 

atau bahkan menurun. 

Untuk  dapat  menghitung  trend  yang  dinyatakan  dalam  persentase  ini 

diperlukan  dasar  pengukurnya  atau  tahun  dasarnya.  Biasanya  data  atau  laporan 

keuangan  dari  tahun  yang  paling  awal  dalam  deretan  laporan  keuangan  yang 

dianalisis tersebut dianggap sebagai tahun dasar. Pospos dalamlaporan keuangan 

yang ditentukan sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100, sedangkan pos 

pos yang sama di periode berikutnya dihubungkan dengan pospos dalam laporan 

keuangan tahun dasar dengan cara membagi  jumlah rupiah setiap pos yang sama 

dalam laporan keuangan yang dianalisis dengan jumlah rupiah dari pos yang sama 

dalam  laporan  keuangan  tahun  dasar.  Jadi  trend  yang  dimaksud  adalah 

menunjukkan  hubungan  antara    pospos  satu  periode  dengan    tahun  dasarnya. 

Trend dalam persentase ini biasanya tidak dihitung untuk semua pos yang terdapat 

dalam  laporan  keuangan  dan  dalam  perhitungan  angka  indeks  karena  yang



menjadi  tujuan  utamanya  adalah  mencari  hubungan  yang  logis  antara  pos  yang 

satu dengan pos yang lainnya. 

2.6.3. Prosedur Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

2.6.3.1. Perbandingan Neraca 

Neraca menunjukan  aktiva,  utang,  dan modal  perusahaan  pada  suatu  periode 

tertentu. Neraca yang diperbandingkan (comparative balance sheet) menunjukan 

posisi  aktiva, utang, dan modal perusahaan pada  dua periode yang berbeda atau 

lebih. Dengan memperbandingkan neraca pada dua periode atau lebih maka akan 

diketahui perubahan yang terjadi pada setiap pos dalam neraca. 

Perubahanperubahan  ini  penting  untuk  diketahui    sebab  akan  menunjukan 

sampai  seberapa  jauh  perkembangan  keadaan  keuangan  perusahaan,  di  mana 

perubahanperubahan  di  dalam  neraca  dalam  suatu  periode mungkin  disebabkan 

karena: 

a.  Laba atau rugi yang bersifat operasionil maupun yang bersifat insidentil. 

b.  Diperolehnya aktiva baru maupun adanya perubahan bentuk aktiva. 

c.  Timbulnya atau lunasnya utang maupun adanya perubahan bentuk utang yang 

satu ke bentuk utang yang lain. 

d.  Pengeluaran  atau pembayaran  atau penarikan  kembali modal  saham  (adanya 

penambahan atau pengurangan modal). 

2.6.3.2. Perbandingan Laporan Laba Rugi 

Laporan  laba  rugi  menunjukan  pendapatan  yang  diperoleh  perusahaan,  biaya 

yang terjadi, serta laba atau rugi netto sebagai hasil dari operasi perusahaan pada 

suatu  periode  tertentu.  Dengan  memperbandingkan  laporan  laba  rugi  pada  dua 

periode  atau  lebih  maka  akan  diperoleh  informasi  mengenai  perubahan 

pendapatan, biaya, laba atau rugi yang diperoleh perusahaan.



2.6.3.3. Perbandingan Rasio Keuangan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:297) rasio keuangan adalah: 

“Angka  yang  diperoleh  dari  hasil  perbandingan  dari  satu  pos  laporan 

keuangan dengan pos  lainnya yang mempunyai  hubungan  yang  relevan 

dan signifikan (berarti).” 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah 

tertentu  dengan  angka  lain.  Analisis  ini  dapat  menjelaskan  atau  memberikan 

gambaran  kepada  penganalisis  baik  buruknya  keadaan  keuangan  perusahaan 

terutama  apabila  angka  rasio  tersebut  dibandingkan  rasio  pembanding.  Karena 

suatu ukuran keuangan apabila berdiri sendiri tidaklah banyak berarti, tetapi untuk 

mendapatkan gambaran  yang baik dari analisis  rasio  ini maka dalam melakukan 

perbandingan  diantara  pospos  yang  saling  berhubungan  haruslah  dilakukan 

dengan  tepat  dan  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang  ada  di  dalam 

perusahaan tersebut. 

Analisis  rasio  merupakan  alat  analisis  yang  bersifat  future  oriented,  oleh 

karena  itu  seorang  analis  harus mampu untuk  dapat menyesuaikan  faktorfaktor 

yang  ada  pada  periode  berjalan  dengan  yang  ada  di  masa  akan  datang,  yang 

mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan 

sehingga  dengan  demikian  manfaat  suatu  analisis  rasio  tergantung  pada 

kemampuan  interpretasi  analisis.  Analisis  rasio  juga  merupakan  salah  satu  alat 

pokok  yang  diergunakan  dalam menilai  suatu  keadaan  operasi  perusahaan  yang 

ditunjukkan oleh pospos atau sekelompok pos dari  suatu daftar neraca dan  laba 

rugi  perusahaan  disuatu  saat  tertentu.  Adapun  perlu  diingat  bahwa  rasiorasio 

bukanlah merupakan alat yang pasti untuk memberikan jalan keluar dari masalah 

masalah finansial yang sedang dihadapi perusahaan. 

Efektifitas  penggunaan  rasio  keuangan  bergantung  pada  tolak  ukur  untuk 

menyatakan  sehat  atau  tidaknya  perusahaan.  Pada  dasarnya  dalam  melakukan 

analisis rasio bisa digunakan dua macam pembanding, yaitu: 

1.  Membandingkan rasio sekarang  (present ratio) dengan rasio waktu yang  lalu 

(historical  ratio)  atau  dengan  yang  dapat  diperkirakan  untuk  waktuwaktu



yang akan datang dari perusahaan yang sama. Dengan cara ini dapat diketahui 

perubahanperubahan dari rasio tersebut dari tahunke tahun. 

2.  Membandingkan  rasio  dari  suatu  perusahaan  (company  ratio)  dengan  rasio 

perusahaan yang sama dengan perusahaan lain yang sejenis atau rasio standar 

untuk waktu yang sama. Dengan cara  ini dapat diketahui apakah perusahaan 

yang  bersangkutan  dalam  aspek  finansial  tertentu  berada  diatas  ratarata 

industri atau berada dibawahnya. 

Ditinjau  dari  sumbernya  suatu  rasio  dibuat  maka  di  golongkan  kedalam  3 

golongan yaitu: 

1.  Balance  sheet  ratio  yaitu  rasio  yang  disusun  dari  data  yang  berasal  dari 

neraca. 

2.  Income  statement  ratio  yaitu  rasio  yang  disusun  dari  data  yang  berasal  dari 

laporan laba rugi. 

3.  Inter  statement  ratio  yaitu  rasio  yang  disusun  dari  data  yang  berasal  dari 

neraca dan laporan laba rugi. 

Jenisjenis rasio keuangan bank adalah sebagai berikut: 

1.  Rasio Profitabilitas 

Rasio  profitabilitas  atau  rasio  rentabilitas  yaitu  rasio  yang  digunakan  untuk 

mengukur  tingkat  efisiensi  usaha  dan  profitabilitas  yang  dicapai  oleh  bank 

yang bersangkutan. Profitabilitas disebut pula dengan rentabilitas. Rentabilitas 

adalah  kemampuan  suatu  perusahaan  untuk  menghasilkan  keuntungan 

dibandingkan  dengan  modal  yang  digunakan  dan  dinyatakan  dalam 

persentase.  Rasio ini sangat dibutuhkan dalam menilai suatu perusahaan yaitu 

sebagai  indikator  dari  tingkat  efsisiensi  manajemen  disamping  profitabilitas 

yang dicapai oleh perusahaan. 

Rasio profitabilitas bank yang diperbandingkan yaitu: 

a.  Return on Average Assets (ROA) 

Besarnya nilai Return on Average Asset  (ROA) dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

ROA = Laba Sebelum Pajak  x    100% 

Total Aktiva



Besarnya  nilai  (angka)  untuk  laba  sebelum  pajak  dapat  dibaca  pada  laporan 

laba rugi yang disusun perusahaan,  sedangkan total aktiva dapat dilihat pada 

neraca. 

Return  on  Average  Asset  (ROA)  sering  juga  disebut  sebagai  Return  on 

Investment  (ROI),  mengukur  keseluruhan  efektivitas  bank  dalam 

menghasilkan  profit  dengan  asset  yang  tersedia.  Semakin  tinggi  ROA, 

semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. 

b.  Return on Equity (ROE) 

Besarnya nilai Return on Equity (ROE) dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

ROE  =  Laba Sebelum Pajak  x   100% 

Total Ekuitas 

Besarnya  nilai  (angka)  untuk  laba  sebelum  pajak  dapat  dibaca  pada  laporan 

laba rugi yang disusun perusahaan, sedangkan total ekuitas dapat dilihat pada 

neraca. 

Return  on  Equity  (ROE)  mengukur  keseluruhan  efektivitas  bank  dalam 

menghasilkan profit dengan modal sendiri bank (ekuitas) yang tersedia. 

c.  Net Interest Margin (NIM) 

Besarnya  nilai  Net  Interest  Margin  (NIM)  dapat  dihitung  dengan  rumus 

sebagai berikut: 

NIM  =  Pendapatan Bunga Bersih  x  100% 

Ratarata Asset Produktif 

Maksud  dari  perhitungan  NIM  adalah  untuk  mengukur  kemampuan 

manajemen  dalam  mengendalikan  aktiva  produktifnya  untuk  menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. 

d.  BOPO (Beban Operasional:Pendapatan Operasional) 

Besarnya nilai BOPO dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

BOPO  =  Beban Operasional  x   100% 

Pendapatan operasional 

Besarnya  nilai  (angka)  untuk  beban  operasional  maupun  pendapatan 

operasional dapat dibaca di laporan laba rugi.



2.  Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban  jangka pendek saat ditagih.Rasio  likuiditas bank 

yang diperbandingkan yaitu: 

a.  Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Besarnya  nilai  Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR)  dapat  dihitung  dengan  rumus 

sebagai berikut: 

LDR  =  Jumlah kredit yang diberikan  x  100% 

Dana pihak ketiga 

Jumlah  kredit  yang  diberikan  dalam  rumus  di  atas  adalah  kredit  yang 

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

meliputi  simpanan  masyarakat  berupa  giro,  tabungan,  dan  berbagai  jenis 

deposito. 

3.  Rasio Solvabilitas 

Rasio  solvabilitas  yaitu  rasio  yang  digunaan  untuk  mengukur  kemampuan 

bank  dalam  mencari  sumber  dana  untuk  membiayai  kegiatannya.  Berbicara 

solvabilitas  bank  berarti  berbicara  mengenai  permodalan  bank. Modal  bank 

adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian  badan 

usaha  yang  dimaksudkan  untuk  membiayai  kegiatan  usaha  bank  disamping 

memenuhi  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  perkembangan  kegiatan 

operasi  perusahaan,  modal  tersebut  dapat  berkurang  akibat  terjadinya 

kegagalan  atau kerugian  usaha.  Pertambahan modal  berasal  dari  keuntungan 

usaha atau sumber lainnya yang diperoleh bank. Rasio solvabilitas bank yang 

diperbandingkan yaitu: 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Besarnya  nilai  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR)  suatu  bank  dapat  dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

CAR  =  Modal inti + Modal Pelengkap  x    100% 

ATMR 

Modal  bank  terdiri  atas  modal  inti  dan  modal  pelengkap. Modal  inti  terdiri 

dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan



tujuan,  saldo  laba,  laba  tahun  lalu,  dan  laba  tahun  berjalan  yang  dikurangi 

dengan  goodwill  dan  kekurangan  penyisihan  penghapusan  aktiva  produktif 

dari jumlah yang seharusnya. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi 

aktiva  tetap,  penyisihan  penghapusan  aktiva  produktif, modal  pinjaman,  dan 

pinjaman subordinasi. 

4.  Rasio Kualitas Asset 

Rasio kualitas asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank  dalam  mengelola  seluruh  asset  yang  dimilikinya.  Rasio  kualitas  asset 

bank yang diperbandingkan yaitu: 

a. Non Performing Loan (NPL) 

Besarnya  nilai  Non  Performing  Loan  (NPL)  dapat  dihitung  dengan  rumus 

sebagai berikut: 

NPL  =  Kredit bermasalah  x  100% 

Total kredit 

Merupakan  kualifikasi  mengenai  kredit  yang  tergolong  non  lancar,  kurang 

lancar, diragukan, atau macet berdasarkan ketentuan Bank  Indonesia  tentang 

kualitas  aktiva  produktif.  NPL  mempunyai  pengaruh  yang  negatif  terhadap 

penawaran  perbankan,  karema  semakin  tinggi  NPL  maka  perbankan  akan 

cenderung semakin enggan untuk memberikan kredit. 

2.6.4. Keuntungan Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Apabila  laporan  keuangan  dianalisis  dengan  melakukan  pembandingan  dari 

laporan  keuangan  selama  beberapa  periode,  maka  analisis  tersebut  merupakan 

analisis  horizontal  atau  analisis  dinamis.  Dengan  melakukan  analisis  dinamis 

maka akan diperoleh hasil analisis yang  lebih memuaskan karena akan diketahui 

sifat  dan  tendensi  perubahan  yang  terjadi  dalam  perusahaan  yang  bersangkutan. 

Keuntungan  utama  dapat  diketahuinya  pertambahan  atau  pengurangan  tersebut 

adalah bahwa perubahan yang besar akan terlihat dengan  jelas, dan dapat segera 

diadakan penyelidikan atau analisis lebih lanjut dan menunjukan sampai seberapa 

jauh perkembangan keadaan keuangan serta kinerja yang dicapai oleh perusahaan 

yang bersangkutan.



2.7.Hubungan antara Analisis Laporan Keuangan dengan Penilaian Kinerja 

Perusahaan 

Dari  laporan  keuangan  dapat  dilihat  performa  suatu  perusahaan,  kondisi 

keuangan dan  hasilhasil  yang dicapai  selama periode  tertentu. Halhal  itu dapat 

diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan. Dari hasil analisis laporan 

keuangan dapat dilihat prestasi dan kelemahan yang dimiliki perusahaan sehingga 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Kinerja  suatu  perusahaan  yang  tergambar  dalam  laporan  keuangan  menjadi 

salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemakai  laporan keuangan. Oleh karena 

itu  manajer  harus  berusaha  meningkatkan  kinerjanya.  Dengan  analisis  laporan 

keuangan dapat dinilai  sejauh mana kinerja perusahaan.  Informasi  tersebut akan 

berguna  untuk  pengambilan  keputusan.  Kinerja  keuangan  perusahaan  yang 

tergambar  dalam  laporan  keuangan  menjadi  perhatian  utama  bagi  para 

stakeholders.  Oleh  karena  itu  manajemen  harus  selalu  berusaha  untuk 

meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Kinerja  perusahaan  dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan  dengan  cara 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan. 

2.  Kinerja perusahaan merupakan informasi yang dibutuhkan stakeholders untuk 

pengambilan keputusan. 

3.  Dari  hasil  analisis  laporan  keuangan  maka  manajemen  juga  akan  terbantu 

untuk memutuskan  langkah apa yang harus diambil untuk perbaikan di masa 

yang akan datang.


