
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Perbankan di Indonesia 

 Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan 

kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

berbagai bentuk. Pengertian perbankan menurut UU No. 10 tahun 1998 Bab I 

pasal 1 adalah sebagai berikut: 

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.” 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Defenisi bank menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 menyebutkan 

bahwa: 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”.  

 



Sedangkan dalam PSAK No.31 tahun 2004 pengertian bank adalah 

sebagai berikut: 

“Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara 
keuangan (financial Intermediary) anta pihak-pihak yang memiliki 
kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang 
memerlukan dana (defisit unit), serta lembaga yang berfungsi 
memperlancar lalu lintas pembayaran.”  

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya 

bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

peredaran lalu lintas uang. 

2.1.2 Karakteristik Usaha Perbankan. 

 Perbankan merupakan suatu industri yang berbeda dengan industri lainnya, 

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

mengenai Akuntansi Perbankan sebagai berikut: 

Akuntansi Perbankan, dijelaskan mengenai karakteristik perbankan sebagai 

berikut: 

1. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 
(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan 
dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga 
yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang 
mendasari kegitan usaha perbankan adalah kepercayaan masyarakat. Hal 
ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari 
masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta 
deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang 
memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya 
memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah 
menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Bank 
juga tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas 
kredit yang diberikan kepada debiturnya yang telah memiliki reputasi 



baik. Disamping itu, sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam 
reputasinya lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan 
dengan modal pemilik dan pemegang saham. 
 

2. Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya menggandalkan 
kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu 
dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan 
tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban 
kepada semua pihak yang menarik simpanannya sewaktu-waktu. 
Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini menjadi semakin penting 
artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi 
memperlancar lalu lintas pembayaran. Di samping faktor likuiditas, 
keberhasilan usaha bank juga ditentukan oleh kesanggupan para 
pengelola dalam menjaga rahasia keuangan nasabah yang dipercayakan 
serta keamanan atas uang atau asset lainnya yang dititipkan pada bank. 
 

3. Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga 
keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan 
pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal 
yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut 
diperlukan karena dalam operasinya bank selain melakukan penanaman 
dalam aktiva produktif, seperti kredit dan surat-surat berharga, juga 
memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai “fee 
based income” atau “off balance sheet activities”. Disamping itu 
pengelola bank dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dihadapkan pada 
berbagai kemungkinan yang harus diperhitungkan, yakni masalah 
perpencaran (spreading) dari simpanan masyarakat, komitmen kredit 
yang masih berjalan serta kondisi eksternal yang mempengaruhinya. 
 

4. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem 
moneter yang memiliki kedudukan yang strategis sebagai penunujang 
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan 
persyaratan atau ketentuan operasional yang berdasarkan prinsip kehati-
hatian (prudential approach) dalam melakukan kegiatan usaha bank. 
Kesemuanya itu dimaksudkan agar bank dapat memelihara kepercayaan 
masyarakat menunjang pemeliharaan stabilitas moneter. 
 
 
 
 



2.1.3 Jenis dan Usaha Bank  

2.1.3.1 Jenis-jenis Bank  

 Bank dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu berdasarkan fungsi, 

kepemilikan, dan pencetakan uang giral. Berikut ini adalah uraian singkat 

mengenai bank berdasarkan jenisnya: 

 Berdasarkan fungsinya : 

a) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, yang fungsi utamanya adalah 

mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong 

kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan 

kerja guna meningkatkan taraf hidup. 

b) Bank Umum/Komersial, yaitu bank yang pengumpulan dana terutama 

menerima simpanan dalam bentuk deposito atau giro. Tugas utama bank 

ini adalah memberikan kredit jangka pendek. 

c) Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 

menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Tugas utama bank ini adalah 

menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Tugas utama bank ini adalah 

menanam kembali dana yang dihimpun tersebut dalam bentuk kertas 

berharga. 

d) Bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya 

terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan 

kertas berharga jangka menengah atau jangka panjang. 



Sedangkan uraian singkat mengenai jenis bank berdasarkan kepemilikannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Bank Pemerintah 

2) Bank Swasta 

3) Bank Asing 

Klasifikasi bank lain yang berdasarkan segi penciptaan uang giral 

memiliki jenis-jenis sebagai berikut: 

1) Bank Primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral. 

2) Bank Sekunder, yaitu bank yang bertugas sebagai perantara 

penyaluran kredit. 

Selain pengelompokan bank berdasarkan tiga jenis di atas, pengelompokan 

bank dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang 

mengelompokkan bank dalam dua jenis, yaitu: 

1) Bank Umum 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 

 

 

 

 

 



2.1.3.2 Usaha Bank  

 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kegiatan usaha bank 

umum meliputi : 

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu. 

b) Memberikan kredit. 
c) Memberikan surat pengakuan utang. 
d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan 

atas dasar perintah nasabahnya : 
a. Surat-surat wesel 
b. Surat pengakuaan utang 
c. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah. 
d. Sertifikat Bank Indonesia 
e. Obligasi 
f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun. 
g. Surat berharga lain berjangka waktu sampai satu tahun. 

e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan nasabah. 

f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 
kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 
maupun dengan wesel unjuk atau sarana lainnya. 

g) Menerima pembayaran dari tagiahan atas surat berharga dan melakukan 
perhitungan dengan antar pihak ketiga. 

h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 
i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak. 
j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 
k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali 

amanat. 
l) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 



Usaha-usaha bank di atas dapat dilihat dalam pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998  

Selain usaha-usaha yang diuraikan di atas, usaha bank juga dapat meliputi : 

a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan menambah ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain 
di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, 
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank 
Indonesia. 

c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 
prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pension 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
 

2.1.4 Peran Bank Indonesia dalam Industri Perbankan 

 Bank dalam menjalankan usahanya adalah atas dasar kepercayaan, karena 

itu setiap bank harus berupaya menjaga kesehatannya dan tetap memelihara 

kepercaya masyarakat yang diberikan kepadanya. Agar bank-bank dapat bekerja 

dengan baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Sejalan 

dengan tersebut, tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perbankan 

No. 7 tahun 1992 yang berbunyi : 

”Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.” 

 Dalam menjalankan tugasnya Bank Indonesia menggunakan upaya-upaya 

yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasehat dan 

pengarahan. Bank Indonesia juga melakukan tindakan represif dalam bentuk 



pemeriksaan dengan tindakan perbaikan. Dalam melakukan pembinaan bank, 

Bank Indonesia berwewenang untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan 

bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas 

manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha bank. Hal ini terlihat dari pasal 30 UU No. 13 tahun 1998 tentang 

Bank Sentral : 

“Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan menetapkan ketentuan-

ketentuan tentang solvabilitas dan likuiditas bank serta memberikan 

bimbingan kepada bank mengenai praktek tatalaksana secara sehat.” 

Kemudian dalam rangka melakukan tugas pengawasan bank, Bank 

Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala maupun setiap 

waktu apabila diperlukan. Lebih jauh dalam pasal 31 UU No. 13 tahun 1968 

disebutkan bahwa bank sentral dapat meminta laporan yang dianggap perlu dan 

mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank dalam rangka 

mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan dibidang perbankan dan 

perkreditan. Salah satu jenis laporan yang dimaksud adalah Laporan Keuangan 

Bank. 

 

2.2 Laporan Keuangan  

 Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana 

dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, 

diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Dalam 



laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dari harta, utang, modal, 

pendapatan, dan biaya-biaya dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi laporan 

keuangan suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pimpinan perusahaan yang berupa ikhtisar keuangan. Laporan keuangan ini 

disusun oleh manajemen perusahaan sebagai alat komunikasi yang dimaksud 

diatas untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

 Dalam buku Finance and Accounting for Nonfinancial Management, 

Droms mengatakan bahwa sebutan akuntansi sebagai bahasa dunia adalah untuk 

alasan tepat, yakni mengingat bahwa proses akuntansi merupakan sistem 

informasi keuangan yang didesain untuk mencatat, mengelompokkan, melaporkan 

dan menginterprestasikan data-data keuangan perusahaan sehingga berbagai 

organisasi yang berkepentingan dapat menggunakannya dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 Kieso ang Weygandt (2001;3) memberikan defenisi untuk laporan 

keuangan sebagai berikut : 

“Financial statement are the principal means through which financial 

information is communicated to those outside an enterprise. These 

statements provide the firm’s history quantified in money terms.” 

Sedangkan Imdieke dan Smith (1996;168) memberikan defenisi untuk 

laporan keuangan sebagai laporan yang terdiri dari dua bagian, yakni laporan 

internal dan laporan eksternal. 



“The final result of the accounting process is the preparation of various 

financial statements that serve as impotant communication devices. These 

financial statements are generally classified into two types : internal 

statements an external statements.” 

Masih dalam buku yang sama, dijelaskan bahwa laporan internal disiapkan 

berdasarkan permintaan manajemen hanya digunakan oleh para manajer dalam 

perusahaan. Biasanya laporan ini adalah laporan mengenai akuntansi manajemen 

yang berhubungan dengan manajemen produksi perusahaan. Konsekuensinya 

adalah bahwa laporan ini tidak dapat digunakan untuk pemakai laporan eksternal. 

Laporan eksternal didesain dan disiapkan secara spesifik untuk penggunaan oleh 

para pengguna eksternal seperti kreditur dan para pemegang saham. 

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan 

merupakan hasil akhir atau produk dari proses akuntansi terdiri dari pencatatan, 

pengelompokanprestasikan yang diisinya merupakan data historis dan masa kini 

dari perusahaan yang dalam satuan uang yang ditujukan kepada kalangan internal 

dan eksternal peruahaan dalam pengambilan keputusan. 

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan mempunyai fungsi untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan dan hasil kegiatan operasional suatu perusahaan kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan baik dari internal maupun eksternal 

perusahaan. 



Statements of Financial Accounting Concept No.1, Kieso and Weygandt 

(2001:5) menyatakan mengenai tujuan laporan keuangan sebagai berikut : 

“The objectives of financial reporting are to provide : 

1) Information that useful to present and potential investors and creditors 
and others users in making rational investment, credit and similar 
decision, 

2) Information that is useful to help present potential investors and 
uncertainty of prospective cash receipt from dividens or interest and 
the proceeds from sale, redemption, or maturity of security or loans, 

3) Information about the  economic resources of an enterprise, the claim 
to those resources, and the effect of transactions, events, and 
circumstances that changes its resources and claims to those 
resources.” 
 

 Sedangkan uraian mengenai tujuan laporan keuangan juga dapat dilihat 

dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu : 

1. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva bersih ( aktiva dikurangi kewajiban ) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi yang membantu para pemakai laporan 

keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai 

aktivitas pembiayaan dan investasi. 



5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

2.2.3 Laporan Keuangan Bank 

 Ketentuan mengenai laporan keuangan baik diatur oleh IAI dalam PSAK 

No. 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan, selain juga tercantum dalam 

SE BI No.333/DPNP tanggal 14 Desember 2001 atau pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia yang tidak lain merupakan tindak lanjut dari Standar Khusus 

Perbankan yang dimuat dalam SAK 2000. 

 Pernyataan Standar Akuntansi nomor 31 ini merupakan hasil revisi tahun 

2000. Berikut ini adalah kutipan mengenai perubahan yang terjadi pada revisi 

PSAK nomor 31 yang tercantum dalam pembukaan PSAK 31 : 

 “PSAK No. 31 (Revisi 2000) tentang AKUNTANSI PERBANKAN telah 

disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 31 Maret 2000. 

 Sebelumnya standar khusus akuntansi untuk industri perbankan ini telah 

dikeluarkan oleh IAI sejak 5 Juni 1992 dalam Pernyataan Prinsip Akuntansi 

Indonesia. Akuntansi No.7 tentang Standar Khusus Akuntansi Perbankan 

Indonesia (SKAPI). Kemudian seiring dengan proses harmonisasi dengan 

International Accounting. SKAPI disesuaikan seperlunya menjadi Pernyataan 

Standar Akuntansi No.31 tentang Akuntansi Perbankan pada 7 September 1994. 



 Selanjutnya dengan semakin menyatunya ekonomi dunia yang ditandai 

dengan pesatnya peningkatan transaksi pasar uang maupun pasar modal yang 

dilakukan melalui perbankan, menuntut kembali untuk disempurnakannya PSAK 

31 dengan lebih menekankan pada keterbukaan dan akuntanbilitas. 

 Dalam PSAK No.31 Revisi mengenai Akuntansi Perbankan disebutkan 

terdapat lima jenis laporan keuangan bank, yakni : 

1. Laporan Neraca; 

2. Laporan Laba rugi; 

3. Laporan Perubahan Ekuitas; 

4. Laporan Arus Kas; dan 

5. Catatan atas Laporan keuangan. 

 Namun seiring dengan perkembangan perbankan yang cukup pesat maka 

diperlukan beberapa tambahan, seperti Laporan Komitmen dan Kontijensi; 

Laporan Kualitas Aktiva Produktif; Kepemilikan dan Pengurus Bank; Transaksi 

Valas dan Derivatif; Perhitungan Rasio Keuangan; dan Perhitungan Kecukupan 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 

 Dengan adanya tambahan tersebut maka laporan keuangan bank memiliki 

beberapa kelebihan. Pertama, menyajikan transaksi off-balance sheet, tidak 

sekedar pos-pos on-balance sheet. Kedua, laporan tersebut tidak hanya memuat 

infomasi finansial, tetapi juga informasi nonfinansial. Ketiga, memuat rincian 



lebih lanjut mengenai komponen modal. Keempat, memuat rasio-rasio penting 

yang langsung indikator kesehatan bank bersangkutan. 

2.2.4 Format Laporan Keuangan Bank 

 Format laporan keuangan bank yang berlaku sekarang adalah sesuai SE BI 

No 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 atau pedoman Akuntansi Perbankan 

Indonesia yang tidak lain merupakan tindak lanjut dari Standar Khusus Akuntansi 

Perbankan Indonesia yang termuat dalam PSAK 2000. 

 Format neraca, adalah bahwa pos-pos dianggap sensitif seperti kredit yang 

diberikan, deposito, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, dan modal 

pinjaman disajikan secara terpisah antara pihak yang terkait dengan bank. Hal ini 

dibutuhkan untuk pengawasan kinerja bank, pemisahan tersebut menunjukkan 

bahwa bank harus lebih transparan, dalam arti deteksi dini adanya bank yang 

memberi kredit untuk anak perusahanya sendiri atau perusahaan lain yang satu 

kelompok dengan bank untuk pihak lain yang terafiliasi. 

 Pada format Laporan Perhitungan Laba Rugi juga tampak bahwa laporan 

tersebut menggunakan bentuk multiple step atau berjenjang. Untuk itu 

mendapatkan laba bersih harus memperhitungkan laba kotornya terlebih dahulu, 

setelah itu memperhitungkan laba bersih dengan menghitung pendapatan dan 

biaya di luar bunga. Cara ini akan lebih mudah dianalisis, terutama dapat langsung 

diketahui besanya spread dengan memperhatikan selisih pendapatan bunga 

dengan biaya bunga (net interest margin), sedangkan fee based income terlihat 

pada pendapatan nonbunga.  



 Format Laporan Komitmen dan Kontinjensi atau dikenal dengan nama 

Rekening Administratif tampak disajikan secara terpisah antara komitmen dan 

kontijensi. Rekening tersebut dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut 

dengan memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi 

bank. Hal ini akan mempermudah deteksi transaksi off balance dan posisinya. 

 Dalam laporan keuangan bank juga harus disajikan para pengurus dan 

pemilik bank tersebut. Masyarakat pengguna laporan ini akan mengetahui para 

pengurus bank, kemudian sejauh mana integritas para pengurus dan pemilik bank 

tersebut. Dari informasi tentang kepengurusan dan kepemilikan, pengguna laporan 

keuangan juga dapat mengetahui apakah bank tersebut telah go public atau belum. 

2.2.5 Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan Bank. 

 Sifat dan keterbatasan laporan keuangan bank pada dasarnya telah dimuat 

dalam Taswan (2005;15) yakni sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yakni kejadian yang telah lewat. Untuk 
itu tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. 

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

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari pengguna taksiran 
dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi material. Penerapan prinsip 
akuntansi terhadap pos tertentu mungkin tidak dilakukan bila hal ini 
menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan 
keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatisme dalam menghadapi 
ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang 
tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif 
yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menekankan makna ekonomi suatu transaksi 
daripada bentuk hukumnya (formalitasnya). 



7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah terkait, dan 
pemakai laporan keuangan dianggap memahami bahasa terkait akuntansi 
dan sifat dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 
menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomi dan 
tingkat kesuksesan antara perusahaan atau bank. 

 

 

2.3 Aktiva Produktif 

2.3.1 Pengertian Aktiva Produktif 

 Menurut Taswan SE (2005;125) : 

“Aktiva produktif atau earning asset adalah asset dalam valuta rupiah 

maupun valuta asing yang dimiliki dan digunakan untuk memperoleh 

pendapatan.” 

Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dan lembaga-lembaga 

keuangan dapat kembali untuk ditanam atau dipergunakan oleh pihak yang 

membutuhkan sebagai suatu penanaman dana baik yang menghasilkan (non 

earning asset). Dalam Undang-Undang No.10 1998, penanaman dana yang 

menghasilkan disebut aktiva produktif, yaitu penanaman dana bank, baik dalam 

rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, 

penempatan dari antara bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada 

transaksi rekening administratif. 

 



2.3.2 Kualitas Aktiva Produktif 

 Kualitas aktiva produktif merupakan penilaian aktiva produktif merupakan 

penilaian aktiva produktif yang didasarkan pada kolektibilitasnya, yang pada 

prinsipnya didasarkan pada keberlanjutan pembayaran kembali pokok dan bunga 

serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan yang bersangkutan. 

Kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dalam menanamkan dana mereka 

adalah pemberian kredit, investasi surat berharga, mendanai transaksi 

perdagangan internasional, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan 

modal saham. 

 Semua kegiatan dana tersebut tidak lepas dari resiko tidak membayar 

kembali, baik sebagian maupun seluruhnya. Singkatnya bahwa sebuah bank harus 

mampu menanamkan dananya pada aktiva produktif dan dapat mengelola aktiva 

produktif tersebut dengan baik sehingga risiko yang muncul akibat penanaman 

dana tersebut dapat ditangani dengan baik pula. Kualitas aktiva produktif  bank 

menunjukkan keberhasilan suatu bank dalam mengelola aktiva produktifnya. 

Rendahnya kualitas aktiva produktif berkaitan langsung dengan kemampuan bank 

untuk memperoleh penghasilan (laba). 

2.3.3 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif 

 Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 23 

Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank, salah satunya komponen 

yang dinilai adalah kualitas aktiva produktif, dengan bobot 30% dari keseluruhan 



tingkat kesehatan bank dan disebutkan bahwa kualitas aktiva produktif bank dapat 

digolongkan menjadi lima, yaitu : 

1. Lancar (L) 

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK) 

3. Kurang Lancar (KL) 

4. Diragukan (D), dan 

5. Macet (M). 

Maksud dilakukan pengklasifikasian ini adalah untuk memudahkan bank 

dalam mengambil tindakan pengamanan dan penyelamatan agar risiko bisa 

kembali ketingkat yang dapat diterima juga untuk memperbaiki kinerja keuangan 

bank. Menurut Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indon esia 

No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, kualitas aktiva produktif 

dinilai berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada 

arus kas debitur dan kemampuan membayar. 

 

2.4 Analisa Laporan Keuangan 

 Pada tahun 1978 FASB (Financial Accounting Standard Board) 

mengeluarkan Konsep No.1 yang berisi : 

“Financial accounting should provide information that is useful to present 
and potential investors and creditors and others user in making rational 
investment, credit, and similar decision. The information should be 



comprehensible to those who have reasonable understanding of business 
and economic activities and willing to study the information.” 

Dari pengertian di atas, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi 

yang berguna dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh investor 

dan kreditur. Untuk menghasilkan informasi yang andal, maka laporan keuangan 

setidaknya dianalisa dahulu. 

 Berikut ini adalah fungsi dari analisa laporan keuangan yang dikemukan 

oleh Bernstein dan Wild (1998;3) : 

“Financial statement analysis applies analytical tools and techniques to 
general purpose financial statements and related data to derive estimate 
ang inferences useful in business decisions. It is a screening tool in 
selecting investment or merger candidates, and is a forecasting tool of 
future financial candidates and consequences. It is diagnostic tool in 
assessing financing, investing, and operating activities, and is an 
evaluation tool for managerial and other business decisions. Financial 
statement analysis reduces our reliance on hunches, guesses, and 
intuition, and in turn it diminishes our uncertainty in decision making.” 

 Dari kedua teori dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan dapat 

menyediakan informasi yang andal bagi para pemakainya baik internal maupun 

eksternal jika telah melalui analisa-analisa terlebih dahulu. Dengan adanya analisa 

laporan keuangan, para pemakainya bisa terlepas dari mengandalkan firasat, 

intuisi, dan tebakan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada 

dalam laporan keuangan. 

 Dengan demikian menganalisis laporan keuangan pada hakekatnya adalah 

untuk mengetahui secara cermat tentang keadaan keuangan serta korelasinya 

dengan kegiatan operasional perusahaan sebagaimana tercermin pada laporan 

keuangannya. Kegitan ini merupakan usaha untuk mencari fakta tentang 



hubungan antara informasi keuangan yang ada dengan pelaksanan operasional 

yang hasilnya diharapkan akan dapat membantu manajemen untuk menyusun 

kebijakan-kebijakan perusahaan. Bagi para penanam modal (investor) analisa atas 

laporan keuangan juga merupakan sesuatu yang sangat membantu di dalam proses 

penilaian dan memproyeksikan keadaan keuangan dan hasil usaha suatu proyek 

atau perusahaan. Jadi analisa keuangan bukanlah merupakan tujuan, tetapi analisa 

dan interprestasi laporan keuangan adalah untuk menilai keadaan (performance) 

perusahaan. 

 Pada umumnya, tujuan analisa laporan keuangan adalah untuk 

mengetahui: 

1. Likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban pada jatuh tempo. 

2. Solvabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban membayar bunga dan pinjaman pokok serta kemampuan 

membayar deviden secara teratur. 

Profitabilitas perusahaan yaitu keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menggunakan kekayaan secara produktif, sehingga mengahasilkan keuntungan 

yang diharapkan. 

 

 

 



2.4.1 Analisis Rasio Keuangan  

 Salah satu cara analisa keuangan yang umum digunakan oleh para analis 

adalah analisis rasio keuangan Munawir (1995:37) memberikan pengertian 

analisis rasio keuangan. 

“Analisis rasio keuangan merupakan suatu metode analisis untuk 

mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba 

rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.” 

Droms (1990,82) mengungkapkan penjelasan mengenai anlisis rasio keuangan : 

“Ratio analysis is one common used tool of financial Statement 
Analysis. In general terms these use of ratio allows the analysist to 
develop a set statistics that reveral key financial characteristics of 
the organization under scrutiny.” 

 

 Van Home dan Wachowics (1992:140) menjelaskan mengenai 

pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan melibatkan dua jenis 

perbandingan, yakni pertama analisis tersebut dapat membandingkan rasio saat ini 

dengan rasio masa lalu dalam perusahaan yang sama. Kedua, analisis rasio ini 

dapat menghubungkan satu pos dengan pos lainnya dalam laporan keuangan dan 

memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antar pos-pos tersebut. Rasio 

keuangan juga dapat dihitung untuk laporan proyeksi dibandingkan dengan rasio 

keuangan sekarang dan masa lalu. 

 



2.4.2 Jenis-jenis Analisis Laporan Keuangan Bank 

Terdapat beberapa jenis analisis laporan keuangan yang dapat 

dilaksanakan, Muljono (1995:39) membagi analisis laporan keuangan bank dalam 

tujuh jenis : 

1. Analisis Komparatif 

 Dalam bentuknya analisis komparatif ini dapat meliputi analisis trend dan 

analisis vertikal 

a. Analisis Trend/Horizontal, yakni membandingkan kegiatan usaha 

suatu bank yang absolute maupun dalam bentuk relative atas bagian 

yang ada dengan kegiatan- kegiatan yang telah dicapai pada periode 

sebelumnya. Dari analisis ini akan diperoleh suatu kesimpulan 

apakah telah terjadi kemajuan atau kemunduran usaha dari masing-

masing bank yang bersangkutan. 

b. Analisis Vertikal/Common Size, yakni analisis yang diajukan untuk 

mengetahui seberapa besar peran serta dari suatu pos terhadap 

kegiatan bank secara keseluruhan. Dengan cara ini maka akan dapat 

diketahui komposisi dari peran masing-masing porsi kegiatan dalam 

suatu bentuk dibandingkan dengan kegiatan totalnya. 

2. Analisis Bank Environment 

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bersaing suatu bank atau 

suatu cabang, ataupun dalam rangka untuk mengetahui market share bank atau 



cabang yang bersangkutan baik secara regional maupun secara nasional maka 

analisis yang harus dilaksanakan merupakan analisis yang disebut analisis 

environment. 

3. Analisis Laporan Keuangan Pada Saat Inflasi 

Menurut Muljono , pada saat inflasi maka para analisis harus 

memfokuskan pada beberapa permasalahan seperti penurunan daya beli yang 

dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi terdistorsi. Untuk menjaga 

analisis yang tepat, maka analisis laporan keuangan pada saat inflasi harus 

memperhatikan asset moneter, asset nonmoneter, dan asset dalam bentuk valuta 

asing. 

4. Analisis Break Even 

Sebagaimana halnya pada perusahaan-perusahaan industri lainnya, maka 

bank juga melakukan analisis break even point untuk tujuan perencanaan dan 

pengawasan keuntungan, menetapkan minimal target pendapatan, dan 

pengukuran target efisiensi dan efektivitas kerja bank. 

5. Analisis Variance 

Analsis ini merupakan suatu analisis yang membandingkan rencana kerja 

dan anggaran bank yang telah disusun dengan realisasinya. Perbedaaan dari 

keduanya merupakan varian yang dapat dilakukan untuk mencari penyebab dari 

perbedaan tersebut. 



6. Sustainable Rate of Growth 

Sustainable Rate of Growth analysis merupakan analisis dalam 

kaitannya dengan perencanaan berapa besarnya perkembangan asset yang dapat 

dicapai dengan membandingkan kemampuan bank di dalam memupuk 

permodalannya mengingat di dalam Prudential Banking aktiva suatu bank 

dibatasi dengan beragai antara lain adanya minimum rasio kecukupan modal. 

7. Analisis CAMEL 

Bank Indonesia dalam SE BI No. 26/5/BPPP tanggal 26 Mei 1993 

mengisyaratkan analisis CAMEL ini untuk menganalisis industri perbankan. 

Unsur-unsur yang dinilai dalam CAMEL ini terdiri dari capital atau permodalan 

yang dimiliki suatu bank; assets atau kualitas assets yang ada; management 

suatu bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan; earnings atau rentabilitas yang 

akan diperoleh suatu bank; dan liquidity atau tingkat likuiditas bank. 

Dalam penelitian ini, analisis laporan keuangan bank yang digunakan adalah 

analisis CAMEL. Tetapi tidak semua aspek yang dinilai dalam analisis CAMEL 

dijadikan objek penelitian ini. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan penelitian 

di mana penelitian ini hanya meneliti aspek liquidity dan aspek earnings. 

2.4.3 Analisis Risiko Perbankan 

 Setiap usaha yang dilakukan oleh manajemen perbankan memiliki suatu 

resiko yang berdampak terhadap penghasilan atau return perusahaan. Selain dari 

penilaian tingkat risiko likuiditas, kecukupan modal, rentabilitas, efisiensi serta 

pengaruh inflasi, para analisis keuangan memberikan perhatian yang cukup 

terhadap tingkat risiko yang timbul. 



 Teguh Pudjo Muljono (1999;159) membagi risiko yang dihadapi oleh 

industri perbankan ke dalam tiga kriteria. Risiko tersebut adalah financial risk, 

delivery risk, environmental risk.  

2.4.3.1 Financial Risk 

Risiko keuangan merupakan yang mungkin diderita oleh suatu bank 

karena pengelolaan keuangan maupun kegiatan operasionalnya yang kurang baik 

yang akan mempunyai dampak negatif pada kondisi keuangan bank yang 

bersangkutan. 

 Risiko Keuangan ini meliputi: 

1. Credit Risk 

Risiko kredit didefenisikan sebagai suatu risiko bank bahwa buangan 

atau pokok, atau keduanya dari surat berharga dan pinjaman tidak dapat 

dibayar kembali. 

Secara matematis pengukuran dari risiko kredit ini dapat diukur sebagai 

berikut: 

   
                                         BadDebt 
 Credit Risk   = 

                                                     Total Loans 

 

2. Liquidity Risk 

Risiko likuiditas menunjukan hubungan mengenai kebutuhan likuiditas 

bank untuk memenuhi pembayaran simpanan di bank dan peningkatan 



pinjaman terhadap sumber likuiditas potensial atau aktual dari penjualan 

aktiva yang dimiliki atau dari penambahan utang. 

Secara matematis pengukuran dari risiko likuiditas ini dapat diukur 

sebagai berikut : 

 

                                                    ShortTermSecurities 
Liquidity Risk ratio   =  

                                                             Deposits   

 

 Namun dalam yang sama, rumus risiko likuiditas ini diperinci lagi dengan: 

 

                                                 LiquidAssets - ShortTermSecurities 
Liquidity Risk ratio =  

                                                                 Total Deposits   

  

 Rumus kedua inilah yang dipakai dalam penelitian ini, karena rumus ini 

lebih terperinci. 

3. Interest Rate Risk 

Risiko ini berhubungan dengan perubahan pada pengembalian asset dan 

hutang dan nilainya yang dikarenakan adanya perubahan pada tingkat 

suku bunga. 

 



Secara matematis pengukuran dari risiko tingkat suku bunga dapat 

diukur sebagai berikut : 

 

                                                           Interest Sensitivity Assets 
Interest Rate Risk ratio   =  
                                               Interest Sensitivity Liabilities 

 

4. Capital Risk 

Risiko modal bank mengindikasikan berapa besar yang dapat menurun 

dapat ditutupi oleh modal bank. 

 

Secara matematis risiko modal dapat diukur sebagai berikut : 

 

                                                  Capital 
Capital Risk ratio  =  
                                          Assets 
 

2.4.3.2 Delivery Risk 

 Delivery risk merupakan risiko yang terjadi karena kegagalan proses 

kegiatan operasioanal bank yang bersangkutan di dalam penyampaian produk lain 

dan jasa kepada para pelanggannya (costomers), banyak faktor yang mendukung 

keberhasilan suatu bank di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya untuk 

memasarkan produk dan jasanya kepada para pelanggannya. Faktor-faktor 

tersebut adalah faktor teknologi, faktor pengembangan produk, faktor strategis 

bisnis, dan faktor personal dan operasional. 



2.4.3.3 Environment Risk 

 Risiko lingkungan merupakan risiko yang mungkin diderita suatu bank 

karena pengaruh situasi dan kondisi masyarakat, sosial politik, perekonomian, 

moneter dan fiskal yang telahada di masa bank tersebut melaksanakan kegiatan 

usahanya. Risiko ini juga menyangkut tingkat persaingan bisnis maupun berbagai 

sistem regulasi dan otoritas positif maupun negatif. 

 Dalam penelitian ini, risiko yang diamati adalah risiko likuiditas. Risiko 

ini diamati karena penelitian ini hanya meneliti aspek likuiditas. Sedangkan risiko 

likuiditas merupakan risiko yang terkait dengan aspek likuiditas. 

 

2.5 Tingkat Kesehatan Bank 

 Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang 

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

Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank. Metodologi penilaian 

kesehatan bank saat ini adalah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia nomor 

6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan 

Surat Edaran No.6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian 

Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tata cara penilaian yang dimaksud adalah 

analisa CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity). Ketentuan 

tingkat kesehatan bank dimaksud untuk dapat digunakan sebagai : 

a. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan 
bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat 
dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

b. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan 
bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. 



 Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif 

atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu 

bank. Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor yang 

dinilai itu berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. 

2.5.1 Penilaian Permodalan 

 Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara 

lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku. 

b. Komposisi permodalan. 

c. Trend ke depan/proyeksi KPMM. 

d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan Modal Bank. 

e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal 

dari keuntungan (laba ditahan). 

f. Rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha. 

g. Akses kepada sumber permodalan. 

h. Kinerja keuangan pemegang saham untu meningkatkan permodalan bank. 

2.5.2 Penilaian Kualitas Produktif 

 Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara 

lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 



a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva 

produktif. 

b. Debitur inti kredit dari luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. 

c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset 

dibandingkan dengan aktiva produktif. 

d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapuan aktiva produktif 

(PPAP) 

e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif 

f. Sistem kajian ulang (review) internal terhadap aktiva produktif. 

g. Dokumentasi aktiva produktif. 

h. Kinerja penanganan aktiva produtif bermasalah. 

2.5.3 Penilaian Manajemen 

 Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Manajemen umum 

b. Penerapan sistem manajemen risiko 

c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada 

Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. 

 

 

 



2.5.4 Penilaian Rentabilitas 

 Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara 

lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Return on assets (ROA) 

b. Return on equity (ROE) 

c. Net interest margin (NIM) 

d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) 

e. Perkembangan laba operasional 

f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan 

g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengkuan pendapatan dan biaya  

h. Prospek laba operasional. 

2.5.5 Penilaian Likuiditas 

 Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan passiva likuid dari 

1 bulan. 

b. 1-month maturity mismatch ratio 

c. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

d. Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang 

e. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti 



f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (asset and liabilities 

management/ALMA) 

g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar 

modal atau sumber-sumber pendanaan lainnya. 

h. Stabilitas dana pihak ketiga. 

 

2.6 Likuiditas 

 Likuiditas dapat diartikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan sumber daya 

dimilikinya. 

 Dalam Gitman (2000;132) menyatakan likuiditas sebagai berikut : 

“Liquidity of business firm measured by its ability to satisfy its short term 

obligation as they come due.”  

Dengan pengertian diatas dapat diketahui bahwa suatu perusahaan 

dikatakan likuid bila dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang 

segera jatuh tempo. Dalam upaya untuk dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendek tersebut, perusahaan harus dapat menyediakan sumber-sumber 

pembayaran yang dapat segera direalisasikan. Sumber pembayaran itu diperoleh 

dari aktiva lancar (Current Assets) yang dimiliki perusahaan. 

Karena likuiditas sangat berkaitan erat dengan dana yang dimiliki oleh 

perusahaan, maka suatu perusahaan harus dapat menjaga likuiditasnya agar berada 

pada tingkat modal yang optimal. Jika suatu perusahaan terlalu likuid, maka hal 



ini mencerminkan tidak optimalnya penggunaan dana, adanya dana-dana idle 

yang tidak termamfaatkan dengan baik, sehingga dapat menurunkan perputaran 

modal kerja. Disamping itu penyediaan cadangan likuiditas yang lebih besar akan 

membuat perusahaan menyediakan modal yang lebih besar untuk ditempatkan 

dalam aktiva lancar. 

Dilain pihak apabila suatu perusahaan tidak likuid maka kewajiban jangka 

pendeknya yang jatuh tempo tidak dapat segera terselesaikan karena tidak 

tersedianya sumber daya finansial. Hal ini dapat menyebabkan krisis keuangan 

pada perusahaan.  

2.6.1 Rasio-rasio Likuiditas 

 Terdapat berbagai macam rasio likuiditas yang dikemukan pakar maupun 

dalam berbagai literatur. Berbagai rasio ini kerap kali digunakan dalam 

melakukan analisis laporan keuangan. Kegunaan rasio likuiditas ini adalah untuk 

menentukan seberapa besarkah kemampuan suatu perusahaan dalam 

menyelesaikan kewajiaban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo yang 

dinyatakan dalam bilangan angka. Ada beberapa macam rasio yang sering dipakai 

oleh berbagai lembaga keuangan maupun instansi terkait dalam menghitung 

tingkat likuiditas bank. 

 

 

 



                                                                                             

                                      Current Asset - Inventory 

Rasio-rasio itu diantaranya adalah : 

 

Quick Ratio =  

                        Current Liability                            
 

                                                 Current Asset                                        

 Capital Ratio =  

                                             Current Liabilities 

 

 Net Working Capital : Current Assets – Current Liabities 

2.6.2 Likuiditas Bank  

 Sebagai lembaga intermediasi, kelangsungan usaha suatu bank sangat 

bergantung pada kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dana. Ketika 

kepercayaan masyarakat menurun, dana pun menurun, dan sebagai dampaknya 

kewajiban jangka pendeknya menjadi sulit untuk dilunasi. Kepercayaan 

masyarakat tercermin pada likuiditas suatu bank. Dalam penilaian kesehatan bank, 

ukuran likuiditas yang dipakai adalah Loan to Deposit Ratio sesuai dengan Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/2001 tanggal 14 Desember 2001 

tentang pedoman perhitungan rasio keuangan. 

2.6.3  Loan to Deposit Ratio 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan raiso antara seluruh pembiayaan 

yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Nilai LDR dapat 



ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia melalui 

SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 : 

 

      Total Kredit Yang Diberikan 
 

                                            Dana Pihak III 

Jumlah kredit yang diberikan dalam arti kredit yang telah direalisir atau 

dicairkan, tetapi tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain. Dana 

pihak ketiga meliputi giro, tabungan dan deposit. Tetapi tidak termasuk giro dan 

deposit antar bank. Modal inti disetor pemilik bank, agio saham, berbagai 

cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Selanjutnya, BI menepatkan batas 

maksimum rasio pemberian kredit terhadap dana yang dihimpun maksimum 

sebesar 110%. 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) umumnya digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas sebuah bank. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dikukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

 Angka Loan to Deposit Ratio (LDR) yang rendah menunjukkan tingkat 

ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dana yang diterima maka dapat 

diketahui bahwa bank masih jauh dari maksimal dalam melaksanakan fungsi 

intermediasi. Dimana standar besar tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang 

optimal adalah 85% - 110%.  

 

LDR    = 



2.7 Kredit 

 Bank merupakan lembaga perantara yang mengimpun dana dan 

menyalurkannya kedalam sektor-sektor yang produktif atau dalam bentuk 

penempatan pada aktiva produktif. Salah satu aktiva produktif yang paling besar 

menyumbangkan pendapatan bagi bank adalah pemberian kredit. Pendapatan dari 

bunga kredit pada umumnya masih mendominasi pendapatan bank selaian fee 

base income. Meskipun pendapatan bunga kredit besar, produk kredit mempunyai 

risiko yang tinggi. Oleh karena itu bank hati-hati dalam melakukan ekspansi 

kredit. 

2.7.1 Pengertian Kredit 

 Kata kredit dari bahasa Latin “credo” yang berarti saya percaya. Dengan 

demikian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan 

kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha 

berlandaskan kepercayaan bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan 

kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. 

 Kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh 

sebuah bank. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit 

adalah : 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 



 Menurut undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk nasabah tidak 

hanya dalam bentuk kredit tetapi dapat juga berupa penyediaan pembiayaan 

berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU. 10 tahun 1998. Penyaluran 

dana dalam bentuk kredit biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian 

dana bank. 

 Defenisi kredit menurut PSAK No. 31 tahun 2007 disebutkan bahwa : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 
imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam kredit yang 
diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama dalam proses 
penyelamatan.” 

2.7.2 Akuntansi Kredit yang Diberikan 

2.7.2.1 Perlakuan Akuntansi Terhadap Kredit  

 Dalam PSAK No.31 tahun 2007 disebut bahwa : 

“Kredit disajikan di neraca sebesar jumlah bruto tagihan bank yang belum 
dilunasi oleh nasabah. Jumlah penyisihan penghapusan yang dibentuk 
untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak dapat 
diterima kembali sebagian atau seluruh kredit disajikan sebagai pos 
pengurang (offsetting account) dari kredit tersebut.”  

 Secara teknis, pencatatan transaksi kredit akan dimulai pada saat 

perjanjian kredit ditandatangani. Pencatatan ini sifatnya masih off-balance sheet, 

artinya belum menjadi rekening efektif atau masih bersifat administratif yang 

dalam laporan keuangan dikelompokkan dalam komitmen kewajiban. Di samping 



itu, bank juga mencatat biaya-biaya yang dibebankan kepada debitur berupa 

sejumlah uang imbalan atau jasa dalam transaksi (komisi), imbalan yang 

diperhitungkan oleh bank atas jasa yang diberikan (provision), bea materai, biaya 

administrasi, penggantian barang, cetakan, biaya notaris, dan sebagainya. Biaya-

biaya ini diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah kredit yang diterima 

oleh debitur. Dalam hal komitmen yang belum ditarik atau direaliasi maka 

rekening administrasi rupiah tersebut akan tetap outstanding sebesar nilai yang 

belum direalisasi atau ditarik.  

 

2.8 Risiko Kredit 

2.8.1 Pengertian Risiko Kredit 

 Salah satu yang dihadapi bank adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang 

telah diberikan atau yang sering disebut risiko kredit. Risiko kredit atau default 

risk umumnya timbul dari berbagai kredit yang masuk dalam kategori bermasalah 

atau Non Performing Loan. Keadaan Non Performing Loan dalam jumlah yang 

cukup banyak akan menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat 

kesehatan bank yang bersangkutan. Menurut Krisna Wijaya (2002;25) dijelaskan 

mengenai risiko kredit : 

“Risiko kredit adalah risiko yang sangat dominan dan mendominasi 
eksposur risiko setiap bank. Risiko finansial yang utama dan yang pertama 
ini sekaligus menjadi penghambat utama dalam mengembangkan bisnis 
bank jika tidak andaldalam mengelola risiko kreditnya”.  



 Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak berada 

dalam Non Performing Loan. Meskipun tidak dapat menghindari penuh risiko 

kredit, tetapi diusahakan agar jumlah kredit yang bermasalah berada dalam batas 

wajar. Bank yang berhasil dalam pengelolaan kredit adalah bank yang mampu 

mengelola Non Performing Loan pada tingkat yang wajar dan tidak merugikan 

bank. Adapun masalah yang dihadapi perbankan Indonesia adalah sebagai berikut. 

Pertama, Non Performing Loan yakni jumlah kredit bermasalah yang meningkat 

tajam, misalnya kredit macet. Dengan meningkatnya Non-Performing loans maka 

akibatnya bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup 

besar, sehingga kemampuan memberikan kredit menjadi sangat terbatas. Kedua, 

likuiditas yakni masalah tingginya mobilitas dana masyarakat sehingga bank 

melakukan rangsangan seperti tingkat suku bunga tinggi agar dana masyarakat 

terhimpun kembali. 

 Dalam buku Keeton and Morris (1992; 279) Bank Management and 

Regulation, Keeton dan Morris memberikan pengertian Non Performing Loans 

sebagai berikut : 

“A Non Performing Loan is a loan that has not been charged off but is 90 

days or mre overdue…” 

Hal yang sama dikemukan oleh Siswanto Sutojo dalam Menangani 

Kredit Bermasalah bahwa dalam dunia perbankan international, kredit dapat 

dan/atau pokok kredit lebih dari 90 hari sejak jatuh tempo. 



Bisnis inti dari bank yaitu melakukan intermediasi yaitu dengan 

menghimpun dana masyarakat yang menjadi sumber dana dan disalurkan dalam 

bentuk kredit. Ada beberapa biaya yang harus diperhitungkan dalam pemberian 

kredit. Krisna Wijaya (2002;23) menjelaskan : 

“Biaya yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit yaitu : 

1. Biaya bunga yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga 
2. Biaya karena adanya ketentuan Giro Wajib Minimum (GMW) 
3. Biaya premi asuransi simpanan untuk menutup peluang terhadap 

terjadinya risiko kredit bermasalah. 
4. Biaya overhead yang terkait dengan upaya menghimpun dana 

dan mengelola perkreditan. 
5. Tingkat keuntungan yang pada akhirnya merupakan imbal hasil 

yang secara wajar diharapkan oleh pemegang saham”. 

Dari kedua defenisi tersebut menggunakan waktu sebagai standar 

ukurannya. Denagan defenisi tersebut dapat ditentukan kualitas kredit yang 

termasuk kategori barmasalah. Timothy Koch (1995;744) dalam buku Bank 

Management mengemukakan : 

“ The problem categories are substandard, doubtful, and loss, with the 

probability of loss increasing from the first to the third category.” 

Untuk mengetahui besarnya tingkat Non Performing Loan suatu bank 

maka memerlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan 

Non Performing Loan dalam laporan tahuanan perbankan nasional sesuai dengan 

SE BI No. 3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Penghitungan rasio 

keuangan bank, yang dirumuskan sebagai berikut : 

 



 
         Jumlah  Non Performing Loan 

 

                                                  Total Kredit 

Selanjutnya Bank Indonesia membedakan atas dua rasio Non Performing 

Loan yakni Gross dan Nett. Perbedaan itu didasarkan pada penentuan jumlah Non 

Performing Loan dimana NPL gross mengacu pada jumlah kredit bermasalah 

sebelum dikurangi oleh penyisihan penghapusan yang telah dibentuk. Sedangkan 

NPL nett mengacu kepada jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi penyisihan 

penghapusan yang dibentuk. 

Dalam IAI No.31 (revisi 2000) disebutkan mengenai kredit Non 

Performing Loan adalah : 

“Kredit Non Performing pada umumnya merupakan kredit yang 
pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan 
puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya 
secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit Non Performing terdiri atas 
kredit yang digolongkan sebagai kredit. Kredit Non Performing terdiri atas 
kredit yang digolongkan sebagai kredit yang kurang lancar, diragukan dan 
macet”. 

 Agar dapat menentukan tingkat yang wajar atau sehat dilihat dari 

keberadaan Non Performing Loan diperlukan suatu standar ukuran yang tepat. 

Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat Non Performing Loan 

yang wajar berkisar antara 3% - 5% dari total portopolio kreditnya. 

2.8.2 Penyebab Timbulnya  Risiko Kredit 

 Risiko kredit yang tinggi disebabkan oleh angka Non Performing Loan 

yang tinggi. Koch membagi faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah 

NPL     = 



menjadi dua bagian, yakni yang terkendali dan tidak terkendali. Faktor terkendali 

yang dikemukakan yakni seluruh faktor yang mencerminkan kebijakan kredit 

bank termasuk ketidaktepatan analisis kredit, struktur kredit, dan dokumentasi 

kredit. Sedangkan faktor tidak terkendali seperti kondisi ekonomi, perubahaan 

peraturan, perubahan lingkungan debitur dan musibah yang tidak menguntungkan 

bank. 

 Terjadinya kegagalan pemberian kredit menurut Mahmoedin (2004; 51-

110) dapat disebabkan berbagai masalah meliputi masalah intern bank sendiri, 

perekonomian secara makro dan masalah-masalah yang menyangkut nasabah. 

Secara rinci dikemukakan bahwa sumber-sumber kegagalan pengembalian kredit 

adalah : 

a. Faktor Internal Perbankan 
Kelemahan dalam analisis kredit, Kelemahan dalam dokumen kredit, 
kelemahan dalam supervisi kredit, Kecerobohan petugas bank, 
Kelemahan kebijaksanaan kredit, Kelemahan bidang agunan, Kelemahan 
sumber daya manusia, Kelemahan teknologi, Kecurangan petugas bank. 

b. Faktor Internal Nasabah 
Kelemahan karakter nasabah, Kelemahan kemampuan nasabah, Musibah 
yang dialami nasabah, Kecerobohan nasabah, Kelemahan manajemen 
nasabah. 

c. Faktor Eksternal 
Situasi ekonomi yang negatif, Situasi politik dalam negeri yang 
merugikan, Politik negara lain yang merugikan, Situasi alam yang 
merugikan, peraturan pemerintah yang merugikan. 

d. Faktor Kegagalan Bisnis 
Aspek hubungan, Aspek yuridis, Aspek manajemen, Aspek pemasaran, 
Aspek teknis produksi, Aspek keuangan, Aspek sosial ekonomi. 

e. Ketidakmampuan Management 
Pencacatan tidak memadai, Informasi biaya tidak memadai, Modal 
jangka panjang tidak cukup, Gagal mengendalikan biaya, Overhead cost 
yang berlebihan, Kurangnya pengawasan, Gagal melakukan penjualan, 
Investasi berlebihan, Kurang menguasai teknis, Perselisihan antara 
pengurus”. 



 Pihak bank akan berhati-hati terhadap semua faktor tersebut dan akan 

mengawasinya sungguh-sungguh. Kelambanan dalam menangkap isyarat tidak 

menguntungkan dari faktor- faktor tersebut dan kelalaian dalam mengambil 

tindakan penanganannya dapat menjerumuskan kredit pada kondisi bermasalah. 

2.8.3 Dampak Risiko Kredit 

 Dampak dari risiko kredit yang tinggi atau dengan kata lain keberadaan 

dari Non Performing Loan dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank 

yang bersangkutan, tetapi dapat meluas dalam cakupan nasioanal apabila tidak 

ditangani dengan tepat, Lukman Dendawijaya dalam Manajemen Perbankan 

mengemukakan dampak dari keberadaan Non Performing Loan yang tidak wajar 

sebagai berikut : 

1. Hilangnya kesempatan memperoleh Income (pendapatan) dari kredit 
yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan 
mempengaruhi buruk bagi profitabilitas bank. 

2. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakain besar yang 
menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk. 

3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif 
yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada 
akhirnya akan mengurangi besar modal bank. 

4. Menurunkan nilai  tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan 
kesehatan bank dengan analisis CAMEL. 
 
Dari keberadaan Non Performing Loan yang tidak wajar akan 

mengakibatkan menurunnya laba perusahaan secara keseluruhan karena bank 

tersebut akan menyisihkan cadangan untuk menutupi kerugian akibat aktiva 

produktif pada bank yaitu kedit memburuk. Sehingga akan mempengaruhi 



kesehatan bank tersebut yang akan berdampak terhadap ketidakperrcayaan 

masyarakat terhadap bank tersebut sebagai Trust Company. 

2.8.4 Peyelamatan  Risiko Kredit 

 Semakin banyak kredit yang menumpuk pada kredit macet, bank harus 

secepatnya untuk mengambil tindakan penyelamatan agar tersebut tidak terlalu 

lama menumpuk dalam kategori bermasalah apalagi kualitas macet. 

 Dalam SK Direksi BI NO. 3/150 / Kep / DIR tanggal 12 November 

1998 bahwa restrukturisasi kredit merupakan upaya untuk menjaga  kualitas kredit 

dari bank agar terhindar dari risiko kerugian. Sehingga restrukturisasi kredit 

menjadi jalan untuk menyelamatkan kredit yang masuk pada kategori Non 

Performing Loan. 

 

2.9 Profitabilitas 

2.9.1 Pengertian Profitabilitas 

 Laporan keuangan memperhatikan kinerja suatu perusahaan tertentu yang 

dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Melalui analisis laporan keuangan dapat 

diukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Pengertian 

profitabilitas beserta pengukurannya dibahah oleh Mahmoedin (2004;114), yaitu 



 “Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. 

Hal ini terlihat pada perhitungan produktivitasnya yang dituangkan dalam 

rumus ROE (Return On Equity) dan ROA(Return on Assets)”.. 

Pengertian ROA (Return On Assets) menurut Susan Irawati (2006;59) 

adalah : 

“Kemampuan suatu perusahaan (aktiva Perusahaan) dengan seluruh modal 
yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba bersih perusahaan 
(EAT) atau perbandingan laba bersih dengan modal sendiri dan modal 
asing untuk menghasilkan laba dan digunakan dalam persentase.”  

 Pengertian ROE (Return On Equity) menurut Susan Irawati (2006;61) 

adalah: 

“Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan 

perusahaan tersebut.” 

Dari pengertian ROA dan ROE di atas ternyata pengukuran segi aktiva 

adalah ROA, sehingga pengukuran profitabilitas yang paling sesuai dalam 

hubungannya dengan LDR dan NPL adalah ROA, mengingat dalam perhitungan 

LDR adalah total Kredit dibagi dana pihak ketiga dan perhitungan NPL adalah 

total kredit bermasalah dibagi total kredit yang mana total kredit yang merupakan 

bagian dari aktiva.     

 Maksud dan tujuan dari analisis ini, menurut Teguh Mulyono adalah 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank. 

Dalam analisis ini akan dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada 



pada laporan keuangan maupun hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada 

pada neraca bank. 

2.9.2 Rasio Profitabilitas 

 Ada berbagai macam rasio profitabilitas yang dikemukakan oleh berbagai 

pakar maupun dalam berbagai literature. Ada beberapa macam jenis rasio yang 

sering digunakan oleh berbagai lembaga keuangan maupun instansi terkait dalam 

menghitung tingkat profitabilitas bank. Rasio-rasio itu diantaranya adalah  

a. Gross Profit Margin 

Rasio ini untuk mengetahui persentase dari laba atas kegiatan usaha 

yang murni dari bank yang bersangkutan sebelum dikurangi beban-

beban. 

 

                 Pendapatan – Biaya Operasional 
   = 

                                                               Pendapatan 

 

b. Net Profit Margin  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menghasilkan income dari kegitan operasi pokok bagi bank. 

 

 

 

GPM     = 



 

                  Laba setelah pajak 
 

                                                     Pendapatan 

 

c. Return on Equity Capital 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola 

dana yang tersedia untuk mendapatkan net income. 

                                                     Laba setelah pajak 

    

                                                              Equity 

d. Return on Total Assets 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

memperoleh laba secara keseluruhan. 

                              

                                 Laba setelah pajak 
    

                                                        Total Asset 

 

 

 

 

 

NPM     = 

ROE     = 

ROA     = 


