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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Keuangan 

 Menurut Fahmi (2015:2) “manajemen keuangan merupakan penggabungan 

dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana 

seorang manajer keuangan dengan mempergunkan seluruh suber daya perusahaan 

untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu 

memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan suistainability 

(keberlanjutan) usaha bagi perusahaan”. 

 Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2012:2) yang di terjemahkan 

oleh Dewi Firiasasari, S.S., Msi., Ak, dan Deny Arnos, Mhum. “manajemen 

keuangan berkaitan dengan perolehan pendanaan, dan manajemen aktiva dengan 

beberapa tujuan umum sebagai latara belakangnya”. 

 Hanafi (2012:2) menyataka bahwa “manajemen keuangan dapat di artikan 

sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan 

pengendalian fungsi-fungsi keuangan”. 

 Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni 

yang membahas kegiatan seorang manajer yang berhubungan dengan pengaturan 

aktivitas keuangan didalam perusahaan dimana didalamnya terdapat beberapa 

kegiatan diantaranya bagaimana cara memperoleh dana, mengelola dana dan 

pengendalian fungsi-fungsi keuangan sehingga mampu meberikan nilai tambah 

bagi perusahaan. 
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2.1.1.1 Fungsi Manajemen 

 Fungsi manajemen Keuangan menurut Fahmi (2015:3) “ilmu manajemen 

keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap 

pengambilan keputusan yang dilakukan. Artinya seorang manajer keuangan boleh 

melakukan trobosan dan kreativitas berfikir, akan tetapi semua itu tetap tidak 

mengensampingkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu manajemen 

keuangan”. 

Munurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:3) ada tiga macam fungsi 

manajemen keuangan yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang penting 

dalam penunjang pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena 

menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien, komposisi 

aset yang harus dipertahankan atau dikurangi. 

2. Keputusan Pendanaan (Pembayaran Deviden) 

Kebijakan deviden perusahaan juga harus dipandang sebagai integral dari 

keputusan pendanaan perusahaan. Pada prinsipnya fungsi manajemen 

keuangan sebagai keputsan pendanaan menyangkut tentang keputusan 

apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan harus dibagikan kepada 

pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang 

akan datang. 

3. Keputusan Manajemen Aset 

Keputusan Manajemen Aset adalah fungsi manajemen keuangan yang 

menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau aset, komposisi sumber 

dana yang harus dipertahankan dan penggunaan modal baik yang berasal 

dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan yang baik bagi perusahaan 
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Menurut Sutrisno (2012:5) fungsi manajemen keuangan terdiri dari 3 (tiga) 

keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Keputusan investasi 

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam, dan 

kompisisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang 

tingkat keuntungan di masa depan yang diharapkan dari investasi tersebut 

tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu investasi akan 

mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil yang diharapkan 

dari investasi itu akan sangat memperngaruhi pencapaian tujuan, kebijakan 

maupun nilai perusahaa. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan striktur modal. 

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan 

dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kenutuhan-kebutuhan investasi serta 

kegiatan usahanya. 

3. Keputusan Deviden 

Deviden merupakan bagian dari keuntungan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu deviden ini 

merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. 

Keputusan deviden merupakan keputusan manajemen keuangan untuk 

menentukan besarnya presentase laba yang dibagikan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk cash deviden, stabilitas deviden yang 

dibagikan, deviden saham, pemecahan deviden, penarikan kembali saham 
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yang beredar, yang semuanya ditunjukkan untuk meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham. 

Berdasarkan fungsi manajamen yang telah dipaparkan oleh para ahli maka 

dapat disimpulkan fungsi manajemen merupakan pedoman bagi para manajer 

keuangan dalam mengambil keputusan dimana didalamnya terdapat 3 (tiga) 

pengambilan keputusan yang mampu memperngaruhi kenerja keuangan suatu 

perusahaan, ketiga pengambilan keputusan tersebut meliputi keputusan investasi, 

keputusan pendanaan (pembayaran deviden) dan keputusan manajemen asset. 

2.1.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan 

Fahmi (2015:4) berpendapat bahwa ada 3 (tiga) tujuan manajemen 

keuangan yaitu : 

1. Memaksimumkan nilai perusahaan 

2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang slalu terkendali 

3. Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. 

Dari 3 (tiga) tujuan ini yang paling utama adalah yang pertama yaitu 

memaksimumkan nilai perusahaan. Pemahaman memaksimumkan nilai perusahaan 

adalah bagaimana pihak manajemen perusahaan mampu memberikan nilai yang 

maksimum pada saat perusahaan tersebut masuk ke pasar. 

Kemudia Sutrisno (2012:4) mengemukakan “tujuan manajemen keuangan 

adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam 

wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari 

keputusan-keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan deviden”. 

Berdasarkan pemaparan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

manajemen keuangan adalah bagaimana suatu perusahaan mampu untuk 

meningkatkan nilai perusahaan sehingga dengan naiknya nilai perusahaan akan 

mampu membuat harga saham perusahaan menjadi meningkat dan hal ini akan 
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mampu membuat para pemegang saham menjadi makmur. 

2.1.2 Laporan Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Dalam manajemen keuangan laporan keuangan merupakan faktor yang 

sangat harus diperhatikan dalam perusahaan, selain itu laporan keuangan wajib 

untuk di publish oleh perusahaan  yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia    (BEI), 

sehingga setiap perusahaan wajib memiliki laporan keuangan yang terpercaya 

sehingga dengan demikian para investor yang akan mengakses informasi 

perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan akan mudah untuk memahami 

isi laporan keuangan. 

Menurut Fahmi (2015:21) “laporan keuangan merupakan suatu informasi 

yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan.” 

Lebih lanjut Kasmir (2012:7) berpendapat bahwa “laporan keuangan 

merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu”. 

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang dapat 

menggambarkan kondisi/kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

2.1.2.2 Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan 

Fahmi (2015:14) berpendapat bahwa “tujuan laporan keuangan adalah 

untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi 

suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”. 

Disisi lain menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.01 paragraf 

07 revisi 2009 dalam Rahayu (2015) “tujuan laporan keuangan adalah memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 
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bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi”. 

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berupa angka-angka dan 

satuan moneter bagi pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. 

Kegunaan laporan keuangan menurut Fahmi (2015:24) “Laporan keuangan 

sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini 

maupun dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi dimasa yang akan datang 

(forecast analyzing)”. 

Disisi lain menurut Sukardi dan Kurniawan dalam Rahayu (2015) manfaat 

atau kegunaan laporan keuangan adalah : 

1. Bagi manajemen, sebagai dasar untuk memberi kompensasi. 

2. Bagi pemilik perusahaan, sebagai dasar untuk menilai peningkatan nilai 

perusahaan. 

3. Bagi supplier, untuk mengetahui besarnya kemungkinan pembayaran 

hutang. 

4. Bagi perusahaan, yaitu sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut likuid dan 

mempunyai cukup working capital. 

Berdasarkan pemaparan yang dipaparkan para ahli maka dapat disimpulkan 

bahwa kegunaan atau manfaat laporan keuangan adalah sebagai pemberi informasi 

bagi para manajer, pemilik perusahaan, supplier dan perusahaan dalam melihat 

kondisi keuangan suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini maupun dijadikan 

sebagai alat prediksi untuk kondisi dimasa yang akan datang (forecast analyzing). 
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2.1.2.3 Jenis – Jenis Laporan Keuangan 

Terdapat beberapa jenis Laporan keuangan yang dipakai oleh berbagai 

perusahaan, diantara beberapa jenis yang ada menurut Gumanti (2011:1053) ada 4 

(empat) jenis laporan keuangan yang sering dipakai oleh berberapa perusahaan 

diantaranya yaitu : 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Merupakan laporan tentang kekayaan dan kewajiban atau beban suatu 

perusahaan dalam satu periode tertentu. 

2. Laporan Laba-Rugi (Income Statement) 

Menunjukkan kinerja operasi suatu perusahaan dalam suatu periode 

akuntansi tertentu dan juga menunnjukkan seberapa jauh perusahaan 

mampu menjalankan kegiatan usaha serta seberapa efisien perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungn. 

3. Laporan Perubahan Modal (Statement of Changes in Capital) 

Menunjukkan berapa besar bagian atau porsi dari keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan yang diinvestasikan kembali ke perusahaan yang 

mempengaruhi besaran modal secara keseluruhan. 

4. Laporan Arus Kas (Cash Flow) 

Menyajikan informasi tentang arus kas bersih dari 3 (tiga) kegiatan utama 

di perusahaan, yaitu arus kas dari aktivasi operasi, arus kas dari pendanaan, 

dan arus kas dari aktivasi investasi. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (2013) menyatakan bahwa 

laporan keuangan terdiri dari beberapa elemen, diantaranya yaitu : 

1. Laporan posisi keuangan atau Neraca. 
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2. Laporan laba-rugi dan komprehensif-komprehensif lain. 

3. Laporan perubahan ekuitas 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan 

6. Informasi komparatif. 

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan yang telah dipaparkan oleh para 

ahli maka dapat disimpulkan bahwa jenis jenis laporan keuangan terderi dari 

beberapa bagian atau jenis, neraca merupakan jenis dari laporan keuangan yang 

mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri, Laporan Laba-Rugi 

mencerminkan tingkat efisiensi suatu perusahaa dalam menghasilkan keuntungan, 

Laporan  Perubahan  Modal  mencerminkan  seberapa  mampu  perusahaan  untuk 

menginvestasikan keuntungan bersihnya kembali ke perusahaan sehingga mampu 

untuk menambah atau mempengaruhi besaran modal dan Laporan Arus Kas untuk 

menyajikan arus kas bersih suatu perusaahaan. Setiap jenis laporan keuangan 

memiliki rumusan atau teknik penyusunan yang berbeda satu sama lainnya 

sehingga informasi yang dihasilkan bisa berbeda. 

2.1.2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan 

Menurut Fahmi (2015:28) “seluruh informasi yang diperoleh dan bersumber 

dari laporan keuangan pada kenyataannya slalu saja terdapat kelemahan, dan 

kelemahan tersebut dianggap sebagai keterbatasan informasi yang tersaji dari 

laporan keuangan tersebut”. 

Lebih jauh lagi Prinsip Akuntasi Indonesia dalam Fahmi (2015:28) 

mengemukakan keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut : 

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian 

yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap 

sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan 
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keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran 

dan berbagai pertimbangan. 

4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula 

penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta arau pos tertentu mungkin 

tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material 

terhadap kelayakan laporan keuangan. 

5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; 

bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai 

penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba 

bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. 

6. Laporan keuangan lebih menkankan pada makna ekonomis suatu 

peristiwa/transaksi dari pada bentuk hukumnya (formalitas) (subtances over 

form) 

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

pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknisi akuntansi dan sifat 

dari informasi yang dilaporkan. 

8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan 

menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan 

tingkat kesuksesab antar perusahaan. 

9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat 

dikuantifikasikan umumnya diabaikan. 

Berdasarkan pemaparan 2 (dua) ahli maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan memiliki kelemahan dan kelemahan tersebut menjadi keterbatasan 



20 

 

 

 

laporan keuangan dimana pada laporan keuangan, informasi yang diberikan kepada 

para penerima informasi merupakan informasi yang berupa informasi historis atau 

informasi yang telah lalu sehingga laporan keuangan tidak bisa menjadi satu- 

satunya sebagai sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan selain itu 

laporan keuangan disusun menggunakan istilah-istilah teknis yang belum tentu 

akan dipahami oleh para pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan. 

2.1.2.5 Pihak – Pihak yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan 

Menurut Septiani (2015) laporan keuangan diperlakukan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan, pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, adapun 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan 

suatu perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik Perusahaan 

Pemilik perusahaan memiliki kepentingan dengan adanya laporan 

keuangan. Dengan mengetahui laporan keuangan, pemilik perusahaan akan 

dapat mengetahui dan menilai berhasil tidaknya manajer dalam memimpin 

perusahaan, yang biasanya diukur dengan laba atau rugi yang dialami oleh 

perusahaan. 

2. Manajer atau Pemimpin Perusahaan 

Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya periode yang baru 

lalu akan dapat menyusun rencana yang lebih baik lagi, memperbaiki 

sistem pengawasannya dan menentukan kebijakan-kebijakan yang lebih 

tepat. Laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen untuk 

mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan, untuk 

menentukan atau mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau produksi 

serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh 

perusahaan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja tiap-tiap individu 
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yang telah diserahi wewenang dan tanggung jawab dan untuk menentukan 

perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. 

3. Para Investor 

Para investor sangat berkepentingan atau memerlukan laporan keuangan 

perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya. Mereka 

berkepentingan terhadap prospek keuntungan di masa mendatang dan 

perkembangan perushaaan selanjutnya. 

4. Para kreditur dan bankers 

Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan 

kredit dari suatu perusahaan, para kreditur dan bankers perlu mengetahui 

terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 

5. Pemerintah 

Pemerintah dimana perusahaan itu berdomisili sangat berkepentingan 

dengan adanya laporan keuangan perusahaan tersebut. Disamping untuk 

menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan,   juga 

diperlukan oleh biro pusat statistik, dinas perindustrian, perdagangan dan 

tenaga kerja untuk dasar perencanaan pemerintah. 

Disisi lain Fahmi (2015:34) membagi pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuanan sautu perusahaan menjadi lebih spesifik dengan 

membaginya kedalam 16 (enam belas) bagian, diantaranya : 

1. Kreditur 

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, 

barang maupun dalam bentuk jasa. 

2. Investor 



22 

 

 

 

Investor di sini bisa mereka yang memberli saham tersebut atau bahkan 

komisaris perusahaan. 

3. Akuntan Publik 

Akuntan publik adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan audit pada 

sebuah perusahaan. Dan yang menjadi bahan audit seorang akuntan publik 

adalah laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya pada hasil audit ia 

akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. 

4. Karyawan Perusahaan 

Karyawan Perusahaan Karyawan merupakan mereka yang terlibat secara 

penuh di suatu perusahaan. Dan secara ekonomi mereka mempunyai 

ketergantungan yang besar yaitu pekerjaan dan penghasilan yang diterima 

dari perusahaan tempat bekerja telah begitu berperan dalam membantu 

arena it kehidupannya, terutama jika karyawan tersebut telah berkeluarga 

Dengan begitu posisi perusahaan yang tergambarkan dalam laporan 

keuangan menjadi bahan kajian bagi para karyawan dalam mempo sikan 

keputusan ke depan nantinya. 

5. Bapepem 

Bapepam adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Bagi suatu perusahaan 

yang akan go public maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk 

memperlihatkan laporan keuangannya kepada Bapepam dalam hal ini PT 

Bursa Efek Indonesia, Bapepam bertugas untuk mengamati dan mengawasi 

setiap kondisi perusahaan yang go publik tersebut, termasuk berkewajiban 

untuk tidak menerima atau mengeluarkan perusahaan yang dianggap sudah 

tidak layak lagi untuk go publik. 

6. Underwrite 

Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan 
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menerbitkan sahamnya di pasar modal. 

7. Konsumen 

Konsumen adalah pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh sebuah perusahaan. Dari sudut marketing konsumen dibagi uda yaitu 

ada yang dimaksud dengan konsumen actual dan konsumen potential. 

8. Pemasok 

Pemasok (supplier) merupakan mereka yang menerima order untuk 

kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang dianggap kecil sampai yang 

besar yang mana semua itu dihitung dengan skala finansial. 

9. Lembaga Penilai 

Lembaga penilai di sini berasal dari berbagai latar belakang seperti 

GcG(Good Corporate Governance), WALHI(wahana lingkungan hidup) 

Majalah, Televisi, Tabloid, Surat Kabar, dan lainnya yang secara berkala 

membuat rangking perusahaan berdasarkan klasifikasi masing-masing 

seperti 10 perbankan terbaik versi majalah Warta Ekonomi misalnya. 

Dimana data-data yang berasal dari laporan keuangan tersebut dijadikan 

rujukan untuk penilaian. 

10. Asosiasi perdagangan 

Asosiasi perdagangan ini mencakup mulai dari KADIN (kamar dagang dan 

industri), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), lKAPI (ikatan 

penerbit Indonesia), asosiasi pertekstilan Indonesia, dan lain- nya. Dimana 

organisasi tersebut menaungi berbagai perusahaan yang menjadi 

anggotanya dan setiap waktunya diadakan rapat tahunan atau berbagai 

pertemuan lainnya yang membahas berbagai hal yang menjadi hambatan 

dalam aktivitas bisnis yang dijalankan dan tidak terkecuali seperti terjadinya 

penurunan angka penjualan. 
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11. Pengadilan 

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan adalah dapat 

menjadi barang bukti pertanggungjawaban kinerja keuangan, dan 

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut nantinya 

akan menjadi subjek pertanyaan dalam peradilan. 

12. Akedemisi dan Peneliti 

Pihak akademis dan Peneliti adalah mereka yang melakukan research 

terhadap sebuah perusahaan. Sehingga dengan begitu kebutuhan akan 

informasi sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan adalah mutlak, apalagi jika nanti penelitian 

tersebut dipublikasikan ke berbagai jurnal dan media baik nasional dan 

internasional. 

13. Pemda 

Pemerintah Daerah atau local government adalah mereka yang mempunyai 

hubungan kuat dengan kajian seperti akan lahirnya suatu perda (peraturan 

daerah) yang berkaitan dengan berbagai aspek. Seperti aspek lingkungan,. 

Aspek lingkungan pada saat pemda melaku kan kaji ulang terhadap usulan 

akan dibangunnya sebuah industri pada kawasan yang dilarang atau tidak 

diperbolehkan. 

14. Pemerintah pusat 

Pemerintah pusat adalah dengan segala perangkat yang dimilikinya telah 

menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental acuan 

untuk melihat perkembangan pada berbagai sektor bisnis. Juga harus 

disadari bahwa terbentuknya angka-angka laporan keuangan tidak bisa 

dipungkiri dari regulasi dan deregulasi yang telah digulirkan. 

15. Pemerintah asing 
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pemerintah asing merupakan pihak yang mengamati perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara, dimana misalnya 

negara tersebut saling memiliki keterkaitan dalam bentuk perjanjian dagang 

(trade contract)  yang mencakup dalam berbagai bidang usaha. 

16. Organisasi Internasional 

organisasi internasional di sini seperti IMF (international monetary fund), 

WB (World Bank), ADB (Asian development bank), ASEAN, PBB, dan 

lainnya. Mereka ini adalah menjadi pihak yang turut andil dalam usaha 

menciptakan terbentuknya tatanan dunia baru. Dukungan baik financial dan 

non financial yang diberikan adalah menjadi ukuran kinerja dari lembaga 

tersebut, seperti kucuran dana yang diberikan oleh IMF dan WB pada 

beberapa negara. Dimana dana tersebut akan dikelola guna mendorong 

pertumbuhan ekonomi termasuk dana tersebut disalurkan bagi tumbuh dan 

berkembangnya privat sector. 

Berdasarkan paparan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan merupakan 

pihak yang berasal dari kelompok/individu di lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan, dimana pihak-pihak yang berkepentingan ini akan menjadi 

penentu/penilai hasil kinerja keuangan perusahaan. 

2.1.2.6 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan suatu cara atau teknik yang 

digunakan  oleh  perusahaan  untuk  mengetahui  kenaikan  atau  penurunan   nilai 

perusahaan di masa sekarang dana di masa yang akan datang. Adapun definisi dari 

analisis laporan keuangan menurut Harmono (2011:104) dalam Rahayu (2015) 

“analisis laporan keuangan adalah alat analisis bagi manajemen keuangan 

perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau 

mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau 

kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi 
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secara keseluruhan”. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2012:154) yang diterjemahkan oleh 

Mubarakah yaitu “analaisis laporan keuangan merupakan seni untuk mengubah 

data dari laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambil keputusan”. 

2.1.2.7 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Kasmir dalam Maith (2013) mengungkapkan ada beberapa tujuan dan 

manfaat analisis laporan keuangan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi 

kekurangan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

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

dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat 

ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

Selanjutnya menurut Pratowo dan Rifka dalam rahayu (2015) “Untuk 

mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, terkaan 

dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa 

dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan”. 

Berdasarkan pemaparan para ahli maka disimpulkan bahwa tujuan analisis 

laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan 

dalam periode tertentu, dan dengan adanya analisis laporan keuangan 
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memungkinkan para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan ini 

mengatahui kelemahan dan kelebihan kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga 

dapat meminilmalisir lingkup ketidakpastian pada seriap proses pengambilan 

keputusan. 

2.1.3 Rasio Keuangan 

2.1.3.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Menurut Fahmi (2015:49) “rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat 

perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan 

mempergunakan formula-formula yang dianggap refresntatif untuk ditetapkan”. 

Kasmir (2008: 104) dalam Maith (2013) menjelaskan “analisis rasio 

keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. 

Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu 

laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan”. 

Berdasarkan pemaparan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa analisis 

rasio keuangan merupakan suatu kegiatan membandingkan angka-angka pada 

setiap satu komponen dengan komponen yang lainnya yang ada dalam sebuah 

laporan keuangan dengan menggunakan metode-metode yang telah di tetapkan, 

sehingga hasil dari analisis rasio keuangan ini mampu merefresentatifkan kinerja 

suatu laporan keuangan. 

2.1.3.2 Jenis – Jenis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan dibagi menjadi beberapa jenis dimana pada setiap rasio 

keuangan  masing masing menggambarkan  keadaan  keuangan  suatu  perusahaan 

baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hanafi (2012:36) 

menjelaskan ada beberapa rasio keuangan yang sering digunakan, diantaranya 

yaitu: 
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1. Rasio Likuiditas 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membaya semua 

kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo. Rasio likuiditas ini terdiri dari 

current ratio (rasio lancar), quick ratio (rasio cepat), cash ratio (rasio kas), 

working capital to total assets ratio (rasio modal kerja bersih) 

2. Rasio Laverage 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai dengan pinjaman. Rasio ini terdiri dari total debt to total ass 

ratio, total debt to total equity ratio, time interest earned ratio, fixed 

charge coverage ratio,  debt service coverage ratio. 

3. Rasion Aktivitas 

Rasio aktivitas mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan da 

memanfaatkan sumber dananya. Rasio ini terdiri dari total assets turnover, 

receivable turnover, receivable collection periods, average collection 

periods (days sale outstanding), inventory turnover, average day’s 

inventory,  fixed assets turnover. 

4. Rasio Keuntungan 

Rasio ini mengukur seberapaa besar tingkat keuntangan yang diperoleh oleh 

perusahaan. Rasio ini terdiri dari gross profit margin, operating profit 

margin, operating raito, net provut margin, return on assets, return on 

equity,  return on investmenn,  earning per share. 

5. Rasio penilaian 

Rasio ini menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilia 

buku per saham. Rasio ini terdiri dari price earning ratio, market to book 

value ratio. 
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Sedangkan menurut fahmi (2015:65) rasio keuangan dibagi menjadi 6 

(enam) yaitu : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

2. Rasio Leverage 

Rasio Laverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai utang. 

Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena 

perusahaan akan masuk dalam kategori extreame leverage (utang ekstrim) 

yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk 

melepaskan beban utang tersebut. 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna 

menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan 

secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. 

5. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam memperthankan posisinya di dalam industri dan dalam 

perkembangan ekonomi secara umum. 

6. Rasio Nilai Pasar 
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Rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di 

pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen 

perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan 

dampaknya pada masa yang akan datang. 

Berdasarkan pemaparan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa jenis rasio 

keuangan terdiri dari beberapa jenis rasio dimana setiap jenis rasio keuangan 

mampu menggambarkan kondisi keuangan pada setiap perusahaan dan setiap jenis 

rasio keuangan memiliki fungsinya masing-masing dalam memberikan gambaran 

keuangan suatu perusahaan. 

2.1.4 Perbankan 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dari definisi 

ini terlihat jelas bahwa bank memiliki peran strategis dalam menyalurkan dananya 

dalam bentuk pembiayaan yang diarahkan pada peningkatan perekonomian 

masyarakat. 

2.1.4.1 Bank Umum Konvensional 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan kembali dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank umum 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat 

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah 

operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. 

2.1.5 Kredit 

 Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok 
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Perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman- 

pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, 

atu pembagian hasil keungtungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan 

No. 10 Tahun 1998, 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 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

2.1.5.1 Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah kerugian potensial yang diakibatkan oleh keadaan 

dimana debitur tidak mampu dan/atau tidak mau menyelesaikan kredit sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Greuning dan 

Bratanovic (2011) menjelaskan bahwa hampir semua regulator menetapkan standar 

pengelolaan risiko kredit yang meliputi identifikasi risiko dan potensi yang ada, 

mendefinisikan kebijakan yang menggambarkan filosofi manajemen risiko bank 

serta menetapkan aturan mengenai ukuran/parameter dalam risiko kredit yang akan 

dikontrol. Ada tiga jenis kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit: 

1. Kebijakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi risiko kredit. 

Yang termasuk dalam jenis pertama adalah kebijakan pada konsentrasi dan 

pemaparan besar, diversifikasi, pinjaman kepada pihak terkait, dan 

kelebihan pemaparan. 

2. Kebijakan yang bertujuan mengklasifikasikan asset dengan cara 

mengevaluasi kolektabilitas portofolio instrument kredit secara berkala. 

3. Kebijakan yang bertujuan untuk kerugian provisi atau kebijakan dalam 

menciptakan tunjangan pada tingkat tertentu untuk menyerap kerugian 

yang dapat diantisipasi. 
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2.1.5.2 Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) 

Kredit bermasalah sering juga dikenal dengan non performing loan dalam 

perbankan konvensional dan non performing financing pada perbankan syariah, 

dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya 

kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas 

kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok yaitu: lancar (pass), dalam perhatian 

khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan 

macet (loss). Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang 

digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Siamat, 2005: 358). 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) menyebutkan 

bahwa kredit non performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran 

angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah 

jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 

Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus: 

NPL = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑥100% 

Peningkatan NPL dalam jumlah banyak dapat menimbulkan masalah bagi 

kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak 

dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat 

maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Berdasarkan peraturan 

Bank Indonesia bahwa tingkat NPL yang sehat adalah <5%. 

2.1.5.3 Kolektibilitas Kredit Bermasalah 

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, 

sebagai berikut: 
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1. Kredit Lancar 

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan 

pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. 

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus 

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan selama 90 hari dari waktu yang 

telah diperjanjikan. 

3. Kredit Kurang Lancar 

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan selama 120 hari dari waktu yang 

telah diperjanjikan. 

4. Kredit Diragukan 

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan selama 180 hari dari waktu yang 

telah diperjanjikan. 

5. Kredit Macet 

Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran 

bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 180 hari dari waktu yang 

telah diperjanjikan. 

2.1.5.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah 

Dari perspektif bank, terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai 

faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut (Siamat, 2005: 360): 

1. Faktor Internal 



34 

 

 

 

Faktor internal kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan 

strategi yang ditempuh pihak bank. 

a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif 

Bank yang memiliki kelebihan dana sering menetapkan kebijakan 

perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi pertumbuhan kredit 

secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah target kredit yang 

harus dicapai untuk kurun waktu tertentu. Keharusan pencapaian 

target kredit dalam waktu tertentu tersebut cenderung mendorong 

penjabat kredit menempuh langkah-langkah yang lebih agresif dalam 

penyaluran kredit sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif dalam 

memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsipprinsip 

perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit sebagaimana 

seharusnya. Di samping itu, bank sering saling membajak nasabah 

dengan memberikan kemudahan yang berlebihan. Bank dalam 

beberapa kasus sering mengabaikan kalua calon debiturnya masuk 

dalam Daftar Kredit Macet yang diterbitkan Bank Indonesia secara 

rutin. 

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam 

menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata 

cara dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak 

mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan dan 

menyampaikan data keuangan yang lengkap. Penyimpangan sistem 

dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan 

kualitas sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah 

perkreditan belum memadai. Di samping itu, salah satu penyebab 

timbulnya kredit bermasalah tersebut dari sisi intern bank adalah 

adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam pemutusan 

kredit. 
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c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit 

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan 

kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta 

dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak 

lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak 

dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi 

usaha debitur secara periodik. Lemahnya sistem administrasi dan 

pengawasan tersebut menyebabkan kredit yang secara potensial akan 

mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank 

terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan. 

d. Lemahnya informasi kredit 

Sistem informasi yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya akan 

memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya sulit 

melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya 

pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah 

terjadinya kredit bermasalah.  

e. Itikad kurang baik dari pihak bank 

Pemilik atau pengurus bank seringkali memanfaatkan keberadaan 

banknya untuk kepentingan kelompok bisnisnya dengan sengaja 

melanggar ketentuan kehati-hatian perbankan terutama legal lending 

limit. Skenario lain adalah pemilik dan atau pengurus bank 

memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya fiktif. Padahal 

kredit tersebut digunakan untuk tujuan lain. Skenario ini terjadi karena 

adanya kerja sama antara pemilik dan pengurus bank yang memiliki 

itikad kurang baik. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ini sangat terkait dengan kegiatan usaha debitur yang 
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menyebabkan terjadinya kredit bermasalah antara lain terdiri dari: 

a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit 

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan 

penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik 

dan pada gilirannya debitur tidak lagi mampu membayar cicilan 

pokok dan bunga kredit. 

b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur 

Dalam kondisi persaingan yang tajam, sering bank menjadi tidak 

rasional dalam pemberian kredit dan akan diperburuk dengan 

keterbatasan kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam 

pengelolaan kredit. 

c. Kegagalan usaha debitur 

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur yang 

sensitive   terhadap   pengaruh   eksternal,   misalnya   kegagalan 

dalam pemasaran produk karena perubahan harga di pasar, adanya 

perubahan pola konsumen, dan pengaruh perekonomian nasional. 

d. Debitur mengalami musibah 

Musibah bisa saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, 

lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara 

usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi. 

3. Loan Review 

Loan Review dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya 

kerugian akibat tidak dibayarnya kembali kredit yang akhirnya harus 

dihapuskan dari pembukuan bank. Tingginya persentase terjadinya kredit 
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bermasalah pada suatu bank sangat ditentukan oleh penilaian kredit oleh 

pejabat kredit. Penilaian kredit yang baik berdasarkan prinsip-prinsip 

analisis kredit yang sehat akan dapat meminimalkan timbulnya kredit 

bermasalah. 

2.1.6 Makro Ekonomi 

Menurut Mankiw (2012: 4) ilmu ekonomi makro (macroeconomics) adalah 

ilmu tentang perekonomian secara keseluruhan. Tujuan ilmu ekonomi makro 

adalah menjelaskan perubahaan perekonomian yang mempengaruhi semua rumah 

tangga, perusahaan, dan pasar secara bersamaan. Sedangkan menurut Murni (2013: 

2) ilmu ekonomi makro atau biasa juga disebut teori ekonomi makro merupakan 

salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa – peristiwa ekonomi 

secara aggregate. Konsep aggregate dalam pengamatan peristiwa ekonomi dapat 

diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pelaku – pelaku ekonomi, seperti kegiatan 

produsen secara keseluruhan, kegiatan konsumen secara keseluruhan, kegiatan 

pemerintah, dan kegiatan ekonomi luar negeri. 

Menurut Murni (2013: 16) tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dari 

kebijakan – kebijakan ekonomi makro dibedakan untuk jangka pendek dan jangka 

panjang. 

Tujuan/sasaran jangka pendek meliputi: 

1. Mengatasi masalah pengangguran 

2. Mengatasi masalah infasi 

3. Memperkuat kestabilan neraca pembayaran. 

Tujuan/sasaran jangka panjang meliputi: 

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi 

2. Meratakan distribusi pendapatan 
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3. Mengatasi masalah kemiskinan 

2.1.6.1 Suku Bunga 

Menurut Mankiw (2012: 35) suku bunga itu terbagi menjadi dua, suku 

bunga nominal dan suku bunga riil, suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga 

yang diberikan bank terhadap pinjaman kita, tanpa disesuaikan dengan dampak 

inflasi, sedangkan suku bunga riil adalah perbedaan antara suku bunga nominal 

dengan laju inflasi. Suku bunga nominal menunjukan seberapa cepat jumlah dolar 

direkening bank kita naik sepanjang waktu. Suku bunga riil menunjukan seberapa 

cepat daya beli rekening bank kita naik sepanjanga waktu.  

Sedangkan menurut Murni (2013: 120) Suku bunga adalah harga uang, 

yang nilainya ditentukan oleh interaksi kurva permintaan uang dan penawaran 

uang. Kurva penawaran uang berbentuk garis vertical, karena untuk janka waktu 

tertentu sejumlah uang (supply uang) adalah tetap (ditentukan oleh bank sentral). 

Di Indonesia, penentuan suku bunga, baik biaya dana (cost of fund) maupun 

bunga kredit (lending rate) mengacu pada BI rate. BI Rate adalah kebijakan yang 

dibuat oleh Bank Indonesia mengenai suku bunga, yang diumumkan kepada publik 

yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter. BI Rate diumumkan 

setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesiadan, 

nantinya kebijakan ini akan diimplementasikan pada operasi moneter yang 

dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di 

pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran 

operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini 

diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada 

gilirannya suku bunga kredit perbankan (www.bi.go.id). 

2.1.6.2 Inflasi 

Menurut Kamus Bank Indonesia, inflasi adalah keadaan perekonomian yang 

http://www.bi.go.id/
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ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya 

daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi 

karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan 

jangka panjang. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi 

masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi 

atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran 

distribusi barang. Walaupun kredit berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga 

telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena 

inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan 

sebelumya yaitu pada saat kredit diberikan (Firdaus dan Ariyanti, 2004) Menurut 

Mankiw (2012: 155) di dalam pereknomian sebagian besar harga cenderung naik 

seiring berjalannya waktu, kenaikan tingkat harga secara keseluruhan ini 

dinamakan inflasi. Sedangkan menurut Murni (2013: 202) inflasi adalah suatu 

kejadian yang menunjukan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung 

secara terus menerus. 

Adapun jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan pada tingkat laju inflasi 

dan berdasarkan pada sumber atau penyebab inflasi (Murni 2013: 203). 

a. Bedasarkan tingkat/laju inflasi 

1. Moderat inflation (laju inflasinya antara 7 – 10%) adalah inflasi yang 

ditandai dengan harga – harga yang meningkat secara lambat. 

2. Galloping inflation adalah inflasi ganas (tingkat laju inflasinya antara 

20 – 100%) yang dapat menimbulkan gangguan – gangguan serius 

terhadap perekonomian dan timbulnya distorsi – distorsi besar dalam 

perekonomian. Hal ini ditandai dengan uang kehilangan nilainya 

dengan cepat, sehingga orang tidak suka memegang uang atau lebih 

suka memegang barang. Kredit jangka panjang didasarkan pada indeks 

harga atau menggunakan mata uang asing seperti dolar. Kegiatan 

investasi masyarakat lebih banyak di luar negeri. 
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3. Hyper inflation, adalah inflasi yang laju inflasinya sangat tinggi 

(diatas 100%) inflasi ini sangat mematikan kegiatan perekonomian 

masyarakat. 

b. Berdasarkan sumber atau penyebab inflasi. 

1. Demand full inflation, infasi ini biasanya terjadi pada masa 

perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang 

tinggi menciptakan pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli 

sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan 

melebihi total produk yang tersedia. Permintaan aggregate meningkat 

lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, 

akibatnya timbul inflasi. 

2. Cost push inflation, inflasi ini terjadi bila biaya produksi mengalami 

kenaikan secara terus menerus. Kenaikan biaya produksi dapat 

berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, 

kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan 

kenaikan – kenaikan input lainnya yang mungkin semakin langka dan 

harus diimpor dari luar negeri. 

3. Imported inflation, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga – 

harga barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor tersebut 

mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan produksi. 

2.1.6.3 Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Murni (2013: 171) Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di 

mana terjadinya perkembangan GDP yang mencerminkan adanya pertumbuhan 

output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Dalam penelitian ini 

pertumbuhan ekonomi diproksikan menggunakan Gross Domestic Product (GDP). 

Menurut Mankiw (2012: 6) GDP adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi 

yang diproduksi disuatu Negara pada periode tertentu. Fungsi dari GDP adalah 
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untuk menilai apakah perekonomian berjalan dengan baik atau buruk, merupakan 

hal alamiah untuk melihat pendapatan total yang diperoleh semua orang dalam 

suatu perekonomian. 

Menurut Mankiw (2012: 10) GDP (Y) dibagi menjadi empat komponen, 

yaitu konsumsi (C), investasi (I) belanja pemerintah (G) dan ekspor neto (NX): 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋. 

Persamaan ini merupakan persamaan identitas persamaan yang 

kebenarannya ditentukan oleh definisi variabel – variabel didalamnya. GDP dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis. Seperti yang dijelaskan oleh Mankiw (2012: 13) 

a. GDP nominal, merupakan GDP yang perhitungan nilai barang dan jasanya 

berdasarkan harga berlaku. 

b. GDP rill, merupakan GDP yang perhitungan nilai barang dan jasanya 

berdasarkan pada harga konstan. GDP rill menunjukan perubahan 

pendapatan nasional ketika jumlah output berubah tetapi harga tidak. 

Dalam penelitian ini GDP yang digunakan adalah GDP rill, untuk 

menghitung pertumbuhan GDP rill suatu Negara, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐺𝐷𝑃 =
𝐺𝐷𝑃𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑡−1

𝐺𝐷𝑃𝑡−1

2.1.6.4 Kurs 

Menurut Murni (2013: 244) kurs valuta asing (Foreign Exchange Rate) 

dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk 

memperoleh satu unit mata uang asing.  

Para ekonom membedakan kurs menjadi dua, yaitu kurs nominal dan kurs 
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rill. Mankiw (2012: 193). 

a. Kurs Nominal 

Nilai tukar nominal  (nominal exchange rate) adalah nilai yang digunakan 

seseorang saat menukar mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara 

lain 

b. Kurs Rill 

Nilai tukar rill (real exchange rate) adalah nilai yang digunakan seseorang 

saat menukarkan barang dan jasa dari suatu Negara dengan barang dan 

jasa dari Negara lain. 

 Menurut Kuncoro (2013: 26-31), ada beberapa sistem kurs mata uang yang 

berlaku di perekonomian internasional, yaitu: 

1.  Sistem  kurs mengambang  (floating exchange rate), sistem  kurs ini 

ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh 

otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam 

kurs mengambang, yaitu :  

a. Mengambang bebas (murni) dimana kurs mata uang ditentukan 

sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan 

pemerintah. Sistem ini sering disebut clean floating exchange rate, di 

dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas 

moneter tidak berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs. 

b. Mengambang  terkendali  (managed  or dirty floating  exchange  rate) 

dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada 

tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan 

karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valas untuk 

mempengaruhi pergerakan kurs. 

2. Sistem kurs tertambat (peged exchange rate). Dalam sistem ini, suatu 
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Negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara 

lain atau sekelompok  mata  uang,  yang  biasanya  merupakan  mata  uang  

negara  partner dagang yang utama “Menambatkan“ ke suatu mata uang 

berarti nilai mata uang tersebut   bergerak   mengikuti   mata   uang   yang   

menjadi   tambatannya.   Jadi sebenarnya mata uang yang ditambatkan 

tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang 

lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. 

3. Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs). Dalam sistem ini, suatu 

negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara 

periodic dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang 

waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat 

mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding 

sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari 

kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi 

yang tiba-tiba dan tajam.  

4. Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Banyak negara 

terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya 

berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah 

menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata 

uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang 

dimasukkan dalam “keranjang“  umumnya ditentukan oleh peranannya 

dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang  yang  

berlainan  diberi  bobot  yang  berbeda  tergantung  peran  relatifnya 

terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara 

dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang 

berbeda. 

5. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Dalam sistem ini, suatu Negara 

mengumumkan  suatu  kurs  tertentu  atas  nama  uangnya  dan  menjaga  

kurs  ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam 
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jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau 

diperbolehkan  berfluktuasi  dalam batas yang sangat sempit. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hal sangat penting dikarenakan menjadi 

dasar rangka penyusunan sebuah karya ilmiah. Terdapat beberapa penilitian 

terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian ini, diantaranya yaitu : 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Terdahulu 

Judul Variabel Persamaan & 

Perbedaan 

Hasil 

Penelitian 

1 Zakiyah Dwi 

Poetry dan 

Yulizar D 

Sanrego (2011) 

Pengaruh 

Variable Makro 

dan Mikro 

Terhadap NPL 

Perbankan 

Konvesional dan 

NPF Perbankan 

Syariah (TAZKIA, 

Islamic Finance 

& Business 

Review Vol. 6 No 

2 Agustus – 

Desember 2011) 

Inflasi (X1) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen, 

inflasi sebagai 

faktor 

eksternal 

Inflasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap NPL 

Kurs (X2) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen, 

kurs sebagai 

faktor 

eksternal 

Kurs 

berpengaruh 

positif 

terhadap NPL 

Suku Bunga 
Terdapat 

persamaan 

Suku bunga 

berpengaruh 
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(X3) variabel 

independen, 

suku bunga 

sebagai faktor 

eksternal 

positif 

terhadap NPL 

Indeks 

Produk 

Industri 

(X4) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

independen, 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

IPI sebagai 

proksi 

pertumbuhan 

ekonomi 

IPI 

berpengaruh 

negatif 

terhadap NPL 

Loan to 

Deposit 

Ratio (X5) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

independen, 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

LDR sebagai 

faktor internal 

Loan to 

deposit ratio 

berpengaruh 

negatif 

terhadap NPL 

Capital 

Adequancy 

Ratio (X6) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

independen, 

CAR 

berpengaruh 

negatif 
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dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

CAR sebagai 

faktor internal 

terhadap NPL 

Non 

Performing 

Loan (Y) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

dependen 

 

2 Anin Diyanti 

dan Endang Tri 

Widyarti 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Faktor Internal 

dan Eksternal 

Terhadap 

Terjadinya Non-

Performing Loan 

(Studi Kasus pada 

Bank Umum 

Konvensional 

yang 

Menyediakan 

Layanan Kredit 

Rumah Periode 

(2008 – 2011) 

(Diponegoro 

Journal Of 

Management Vol. 

6 No 2 Tahun 

2012) 

Bank Size 

(X1) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

independen, 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

Bank Size 

sebagai faktor 

internal 

Bank Size 

berpengaruh 

negatif 

terhadap NPL 

Loan to 

Deposit 

Ratio (X2) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

independen, 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

LDR sebagai 

faktor internal 

Loan to 

deposit ratio 

berpengaruh 

positif 

terhadap NPL 
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Capital 

Adequancy 

Ratio (X3) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

independen, 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

CAR sebagai 

faktor internal 

CAR 

berpengaruh 

negatif 

terhadap NPL 

GDP (X4) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen, 

GDP sebagai 

proksi 

pertumbuhan 

ekonomi 

GDP 

berpengaruh 

negatif 

terhadap NPL 

Inflasi (X5) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen, 

inflasi sebagai 

faktor 

eksternal 

Inflasi 

berpengaruh 

positif 

terhadap NPL 

Non 

Performing 

Loan (Y) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

dependen 
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3 Daisy 

Firmansari  dan 

Noven 

Suprayogi 

(2015) 

Pengaruh 

Variabel 

Makroekonomi 

dan Variabel 

Spesifik Bank 

Terhadap Non 

Performing 

Financing Pada 

Bank Umum 

Syariah dan Unit 

Usaha Syariah Di 

Indonesia Periode 

2003 -2014 

(JESTT Vol. 2 No. 

6 Juni 2015) 

GDP (X1) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen, 

GDP sebagai 

proksi 

pertumbuhan 

ekonomi 

GDP 

berpengaruh 

positif 

terhadap NPF 

Inflasi (X2) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen, 

inflasi sebagai 

faktor 

eksternal 

Inflasi 

berpengaruh 

negatif 

terhadap NPF 

Financing 

to Deposit 

Ratio (X3) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

indepen, dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

FDR sebagai 

faktor internal 

FDR 

berpengaruh 

positif 

terhadap NPF 

Non 

Performing 

Financing 

(Y) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

dependen 

 

4 Amri dan Variabel Makro Pertumbuha Terdapat Pertumbuhan 
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Rahma Harianti 

(2016) 

Ekonomi dan Non 

Performing Loan: 

Bukti Empiris 

Dari Bank Umum 

Indonesia (Jurnal 

Perspektif 

Ekonomi 

Darussalam Vol. 

2 No 1, Maret 

2016) 

n Ekonomi 

(X1) 

persamaan 

variabel 

independen, 

menggunakan 

Pertumbuhan 

Ekonomi yang 

diproksikan 

menggunakan 

GDP 

Ekonomi tidak 

berpengaruh 

terhadap NPL 

Bi rate (X2) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

independen, 

menggunakan 

BI rate sebagai 

proksi suku 

bunga 

BI rate 

berpengaruh 

positif 

terhadap NPL 

Indeks 

Persepsi 

Korupsi 

(IPK) (X3) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

independen, 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

IPK sebagai 

variabel 

independen 

IPK 

berpengaruh 

negatif 

terhadap NPL 

Non 

Performing 

Loan (Y) 

Terdapat 

persamaan 
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variabel 

dependen 

5 Dimitrios P. 

Louzis, 

Angelos T. 

Vouldis dan 

Vasilios L. 

Metaxas (2012) 

Macroeconomic 

and Bank-Specific 

Determinants of 

Non-Performing 

Loans in Greece: 

A Comparative 

Study of 

Mortgage, 

Business and 

Consumer Loan 

portofolios. 

(Journal of 

Banking & 

Finance 36 

(2012) 1012-

1027) 

Macroecon

omic (X1) 

Dalam 

penelitian ini, 

makroekonomi 

diproksikan 

menggunakan, 

pertumbuhan 

GDP, tingkat 

pengangguran, 

dan suku 

bunga 

pinjaman. Ada 

dua kesamaan 

variabel yang 

digunakan 

yaitu GDP dan 

suku bunga. 

Macroeconomi

c berpengaruh 

terhadap NPL 

Debt (X2) 

Terdapat 

perbedaan 

variabel 

independen 

yang 

digunakan, 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

jumlah hutang 

sebagai faktor 

Debt 

berpengaruh 

terhadap NPL 



51 

 

 

 

internal 

Bank 

Specific-

Factors 

(X3) 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

manajemen 

internal 

sebagai faktor 

internal 

Bank Specific 

Factors 

berpengaruh 

terhadap NPL 

Non 

Performing 

Loan (Y) 

Terdapat 

persamaan 

variabel 

dependen 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Bank merupakan lembaga keuangan penting yang memegang peran sebagai 

pilar dalam perekonomian dan pembangunan suatu Negara. Bank memiliki 

beberapa sumber pendapatan yaitu bunga, Fee Based Income, keuntungan dari 

transaksi spot dan derivatif, dan deviden. Dari beberapa sumber tersebut, bunga 

yang berperan paling besar sebagai sumber dana utama bank, khusunya bank 

umum konvensional yang mengandalkan bunga sebagai sumber dana utamanya, 

kurang lebih sebesar 60% pendapatan yang dimiliki bank umum konvensional 

berasal dari bunga, hal ini menjadikan bank sebagai industri yang syarat akan 

resiko.  

Resiko yang dihadapi industri perbankan sangat beragam, salah satunya 

adalah non performing loan, non performing loan adalah rasio kredit bermasalah 

yang dimiliki suatu bank, kesehatan suatu bank dapat dinilai oleh tingkat non 

performing loan nya, semakin tinggi tingkat non performing loan suatu bank 

maka semakin buruk juga kesehata bank tersebut, sehingga bank akan selalu 
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berusaha untuk menurunkan tingkat non performing loan nya serendah mungkin. 

tingkat performing loan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor internal 

dan faktor eksternal, faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat non 

performing loan ialah makroekonomi yang terdiri dari tingkat suku bunga, infl                                                                                                                                                                                             

asi, pertumbuhan ekonomi dan juga kurs. sehingga dipenelitian ini akan 

menganalisis pengaruh dari makroekonomi yang diproksikan dengan variabel 

suku bunga, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kurs terhadap non performing 

loan. 

Tingkat suku bunga seperti yang telah diteliti oleh Poetry dan Sanrego 

(2011) serta Amri dan Harianti (2016) bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 

positif terhadap NPL. Kemudian inflasi seperti yang telah diteliti oleh Poetry dan 

Sanrego (2011) serta Firmansari dan Suprayogi (2015) bahwa tingkat inflasi 

berpengaruh positif terhadap NPL. Kemudian pertumbuhan ekonomi seperti yang 

telah diteliti oleh Poetry dan Sanrego (2011) dan Diyanti dan Widyarti (2012) 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan dalam 

penelitian Firmansari dan Suprayogi (2015) pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif terhadap NPL. Kemudian tingkat kurs seperti yang telah diteliti oleh Poetry 

dan Sanrego (2011) bahwa kurs berpengaruh positif terhadap NPL. 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalah dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dapat hipotesis terhadap permasalahan sebagai 

berikut: 

H1 : Suku bunga berpengaruh terhadap non performing loan 

H2 : Inflasi berpengaruh terhadap non performing loan 

H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap non performing loan 

H4 : Kurs berpengaruh terhadap non performing loan 
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