
 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1.  Pengertian Bank 

 

Berbagai definisi mengenai bank telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan 

ahli. Berikut ini beberapa pengertian bank antara lain : 

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan,  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank 

Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip 

Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.” 

 

2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 adalah 

sebagai berikut :  

“bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.”  
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3. Bank secara sederhana menurut Kasmir (2002:11) adalah : 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah dengan menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.” 

 

4. Abdullah (2005) mendefinisikan bank sebaga berikut :  

“Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi 

intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana 

dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang 

kekurangan dana.” 

 

5. Dalam id.wikipedia.org bank adalah  

“sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.”  

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga 

yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya 

kembali dalam bentuk pinjaman berupa kredit dan bekerja atas dasar kepercayaan 

yang diperoleh dari mayarakat. 

 

2.2.  Fungsi Bank 

 

Menurut Susilo, Triandoro dan Santoso (2006:9) secara umum fungsi utama bank 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat untuk berbagi tujuan atau sebagai Financial Intermediary.  
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Secara spesifik fungsi utama bank adalah: 

1.    Agent of Trust 

2. Agent of Development 

3. Agent of Service 

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Agent of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal 

menghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 

uangnya akan digunakan dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada 

saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. 

Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada 

debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.  

 

Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan 

pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjamannya dengan baik, debitur 

akan mempunyai kemampuan untuk  membayar pada saat jatuh tempo dan 

debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta 

kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 

 

b. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak 

dapat dipisahkan.Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila 
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sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. 

  

Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan 

investasi, distribusi, serta konsumsi dan jasa, mengingat bahwa kegiatan-

kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang, 

kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan  

pembangunan perekonomian masyarakat. 

 

c. Agent of Service 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. 

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman 

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian 

tagihan. 

 

2.3.  Jenis Bank 

 

Dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan yang 

diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun kegiatan utama atau pokok bank 

sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Adapun jenis bank 

diantaranya: 
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a. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan 

adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. 

Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. 

Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). 

 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini bahwa 

kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank 

umum. 

 

Di samping kedua jenis bank tersebut dalam praktiknya masih terdapat satu lagi 

jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral. Bank Sentral tidak bersifat 

komersial seperti halnya Bank Umum dan BPR, dan di Indonesia fungsi Bank 

Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Tugas-tuga Bank Sentral antara lain : 

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter 

2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran 

3. Mengatur dan Mengawasi Bank 
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2.4.  Pengertian BPR 

 

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan 

bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk 

melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum 

BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.  

 

BPR hanya beroprasi dibatasi dalam wilayah tertentu saja, BPR juga dilarang 

dalam melakukan kliring dan transaksi valuta asing. Bank Perkreditan Rakyat 

diharuskan menyetor modal relatif lebih kecil dibandingkan bank umum, yaitu 

sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12mei 

1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dikatakan bahwa modal disetor untuk 

mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar : 

1. Dua milyar rupiah untuk BPR yang didirikan di DKI Jakarta, dan 

Kabupaten/Kotamadya Tanggerang, Bogor, Bekasi, Dan Karawang. 

2. Satu milyar rupiah untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi 

di luar wilayah pada angka (1). 

3. Lima ratus juta rupiah untuk BPR yang didirikan di luar wilayah yang 

disebutkan pada angka (1) dan (2). 

Syarat Pendirian Bank Perkreditan Rakyat menurut Peraturan Bank Indonesia 

tanggal 9 Agustus 2004 dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 10 tahun 1998 BAB IV (Pasal 23) dapat didirikan dan dimiliki oleh : 
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1. Warga Negara Indoensia. 

2. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya adalah WNI. 

3. ,Dua pihak atau lebih sebagaimana yang dimaksud di atas. 

 

2.5.  Asas, Fungsi, Tujuan, dan Sasaran BPR 

 

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi 

Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri 

positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (free fight 

liberalism, etatisme, dan monopoli).  

 

Fungsi BPR sendiri sudah sangat jelas yaitu sebagai badan usaha yang bertugas 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 

 

Tujuan BPR adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.  

 

BPR memiliki sasaran yaitu melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, 

pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum 

dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan 

layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, 

dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang/rentenir. 
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2.6.  Usaha BPR 

 

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan 

tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread 

effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang 

dipersemnbahkan dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. 

4. Menepatkan dananya dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. 

Sertifikat Bank Indonesia adalah sertifikat yang ditawarkan oleh bank 

indonesia apabila BPR mengalami over liquiditas. 

 

2.7.  Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR 

 

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak dapat 

dilakukan oleh BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah: 

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran. 

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang 

valuta asing (dengan izin Bank Indonesia). 

3. Melakukan penyertaan modal. 
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4. Melakukan usaha perasuransian. 

5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud 

dalam usaha BPR. 

 

2.8.  Alokasi Kredit BPR 

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

BPR, yaitu : 

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai 

dengan perjanjian. 

2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank 

Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian 

jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR 

kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk 

kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR 

tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal 

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank 

Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian 

jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR 

kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih 

dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota 

direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan 
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yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan 

keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota 

dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat 

BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal 

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

 

2.9.  Perijinan BPR 

Dalam mendirikan BPR ada beberapa ketentuan dan perijinan yang harus 

dipenuhi yaitu: 

1. Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali 

apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-

undang tersendiri. 

2. Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar 

pertimbangan Bank Indonesia. 

3. Untuk mendapatkan ijin usaha, BPR wajib memenuhi persyaratan tentang 

susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang 

perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri 

Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dan 

memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat BPR di 

kecamatan. BPR dapat pula didirikan di ibukota kabupaten atau 

kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten dan Kotamadya belum terdapat 

BPR. 
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4. Pembukaan kantor cabang BPR di ibukota negara, ibukota propinsi, 

ibukota kabupaten, dan kotamadya hanya dapat dilakukan dengan ijin 

Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 

Persyaratan dan tatacarapembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri 

Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 

5. Pembukaan kantor cabang BPR di luar ibukota negara, ibukota propinsi, 

ibukota Kabupaten, dan kotamadya serta pembukaan kantor di bawah 

kantor cabang BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan 

dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan 

setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 

6. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena BPR 

dilarang rnelakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas). 

2.10.  Perbedaan  BPR Konvensional dan Syariah 

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpana hanya dalam bentuk 

deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk  lainya yang dipersembahkan 

dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan sesui dengan 

UU Bank Syariah No.7 tahun 1992 Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah 

lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersembahkan dengan itu dan 

menyalurkan dana usaha BPR. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. 

 

Adapun beberapa perbedaan antara Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dan 

Syariah, adalah: 
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1. Untuk akad, BPRS memiliki akad yang sesuai dengan syariat Islam 

dimana segala macam bentuk perjanjian atau perikatan dibuat di awal 

transaksi. 

2. Untuk prinsip, merupakn landasan awal terjadinya akad yang berbasis 

syariah. 

3. Untuk pola operasi, dimana dalam BPRS tidak menggunakan sistem, 

bunga sebagai pijakan peminjaman, melaikan menggunakan sistem bagi 

hasil sebagai dasarnya, sedangkan BPR Konvensional menggunakan 

sistem bunga untuk pendapatan, hal ini dapat dibuktikan dengan pesatnya 

hasil yang diperolah pada pola bagi hasil yang sudah diperhitungkan 

dengan baik. 

4. Untuk sistem pengawasan, BPRS mempunyai Dewan Syariah Nasional 

dan Dwan Pengawas Nasional yang langsung diaudit oleh tenaga-tenaga 

profesional dibawah Bank Indonesia dan Islamic Bank. 

5. Untuk hubungan, antara nasabah dan pegawai memeliki kesamaan hak 

berbeda dengan BPR Konvensional. 

 

2.11.  Laporan Keuangan   

Secara umum setiap perusahaan baik itu bank maupun non bank pada suatu 

periode tertentu akan melaporkan kegiatan keuangannya. Infoemasi tentang proses 

keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas dan informasi lainya yang 

berkaitan dengan kegiatan laporan keuangan dapat diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan.   
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Menurut SFAC No.1 FASB 1978 (Statements of Financial Accounting Concepts) 

tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat 

kepada investor, kreditor, dan pemakai laninnya baik yang sekarang maupun yang 

potensial dalam pembuatan investasi, kredit, dan keputusan sejenis secara 

rasional. Tujuan kedua adalah menyediakan informasi dalam menilai jumlah, 

waktu, ketidakpastian penerimaan kas dari dividen dan bunga di masa yang akan 

datang. Hal ini mengandung makna bahwa investor menginginkan informasi 

tentang hasil dan risiko atas investasi yang dilakukan.    

 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akutansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk 

mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan dari bank karena masing-

masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda disesuaikan dengan sifat dan 

kepentingan masing-masing. Munawir berpendapat bahwa pihak- pihak yang 

berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu 

perusahaan adalah :  

1. Pemilik perusahaan, sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaannya, karena dengan laporan tersebut pemilik perusahaan akan 

dapat menilai sukses tidaknya manajer dalam memimpin perusahaannnya 

dan kesuksesan manajer dinilai dengan laba yang diperoleh perusahaan. 

   

2. Manajer atau pemimpin perusahaan, dengan mengetahui posisi keuangan 

perusahannya periode yang baru lalu akan dapat menyusun rencana yang 
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lebih baik, memperbaiki sistem pengawasannya dan menentukan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih tepat.   

 

3. Para investor, mereka berkepentingan terhadap prospek keuntungan 

dimasa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk 

mengetahui jaminan investasinya dan untuk mengetahui kondisi kerja atau 

kondisi keuangan jangka pendek perusahaan tersebut.   

 

4.  Para kreditur dan bankers, sebelum mengambil keputusan untuk memberi 

atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, perlu mengetahui 

terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.  

  

5. Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh 

perusahaan juga sangat diperlukan oleh BPS. Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagai dasar perncanaan pemerintah. 

Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi tentang 

kekayaan suatu perusahaan yang dapat menunjukan tingkat laba dan biaya 

yang terjadi pada perusahaan (Munawir, 2002). 

Laporan keuangan terdiri dari atas :  

1.  Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi adalah aporan atas kegiatan-kegiatan perusahaan pada waktu 

periode akuntansi tertentu. Laporan laa rugi menunjukan pendapatan, biaya, 

bunga, pajak, dan lain-lain.   

2.  Neraca  
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Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukan posisi aktiva dan passive. 

Aktiva terdiri dari aktiva lancer, aktiva tidak lancer dan aktiva tetap. 

Sedangkan passive terdiri atas kewajiban dan modal.  

3.  Laporan Equitas    

Laporan Equitas  adalah laporan yang menunjukan perubahan modal setiap 

periode, yang terdiri modal sendiri, modal disekitar, dan laba ditaha. 

 

2.12.  Tujuan Laporan Keuangan  

Setiap orang yang berkepentingan terhadap perusahaan mempunyai kebutuhan 

informasi yang berbeda-beda pula. Laporan keuangan ini harus disusun 

sedemukian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang 

berkepentingan.   

Tujuan laporan keuangan yaitu (Munawir, 2002: 78) :  

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang kekayaan dan kewajiban          

perusahaan.  

2. Memberikan informasi yang akurat tentang perubahan kekayaan bersih 

perusahaan yang      berasal dari aktivitas perusahaan.  

3. Memberikan infoemasi yang dapat membantu perkiraan perusahaan untuk 

memperoleh laba.  

4. Memberikan infoemasi-infoemasi lain yang berhubungan dengan 

pemakaiannya.  
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2.13.  Analisis Laporan Keuangan  

Perusahaaan yang berhasil sangat bergantung pada kemampuan manajemen 

perencanaan, karena yang kita sadari bahwa kondisi yang akan datang tidak dapat 

diketahui secara pasti sehingga perencanaan yang yang baik dan matang  

sekalipun dapat mengalami kegagalan.  

 

Maka dalam hal ini peran supervisor sangat dibutuhkan untu mengawasi dan 

memantau perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk mengatasi kondisi tersebut 

daat dlakukan melalui mekanisme pemeriksaan pada waktu-waktu tertentu dari 

laporan keuangan setiap bulan guna mengetahui dengan cepat masalah-masalah 

sebelum berkembang dan terlewati.  

 

Analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai sebagai salah satu alat dalam mengambil 

keputusan ekonomi.  

 

Data keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila 

data tersebut dibandingkan untuk tiga periode atau lebih sehingga dapat diperoleh 

data yang dapat mendukung keputusan yang diambil ( Harmanto:2007).  
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Gambar 1. Mekanisme dalam menentukan tingkat profitabilitas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14.  Rasio Profitabilitas  

Profitabilitas meruakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, oleh 

karena itu rasio keuangan dapat memberikan jawaban akhir tentang keefektifan 

dengan merujuk pada beberapa indikator yang berbeda-beda yang dapat digukan 

untk meningkatkan profitabilitas dan prestasi kerja perusahaan. Tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan menunjukan apakah perusahaan tersebut telah 

beroperasi dengan baik atau belum.  

 

Sartono (2001:119) berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dngan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan 

sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini.  

LAPORAN KEUANGAN 

PROFITABILITAS 

Rasio Biaya Operasional 

(OCR) 

 

Return On Equity (ROE) Return On Asset (ROA) 

 

Net Profit Margin (NPM) 
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John (2005) berpendapat  bahwa rasio profitabilitas merupakan perbandingan 

antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk 

memperoleh laba tersebut. Rasio profitabilitas menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakain 

tinggi efisiensi perusahan tersebut dalam memanfaatkan fasilitas perusahaan. 

 

Greuning (2005;29) berpendapat bahwa profitabilitas adalah suatu indikasi atas 

bagaimana margin laba suatu perusahaan berhubungan dengan penjualan, modal 

rata-rata, dan ekuitas saham biasa rata-rata. Berdasarkan beberapa pengertian dari 

para ahli sebeluya maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Terdapat beberapa cara untuk 

mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan.  

Rasio Profitabilitas terdiri dari (Kasmir:2008) :  

 

1.  Return On Assets (ROA)  

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan menajemen perusahaan 

dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 

perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan 

tersebut semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dan penggunaan asset.  

Rumus :       

                                     Laba Sebelum Pajak  

      ROA           =             X 100 %  

                          Total Aktiva  
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Perhitungan Return On Assets (ROA) dihasilkan dari penjumlahan laba 

sebelum pajak dibagi dengan total aktiva, kemudian dilaki dengan 100 %. 

Semakin besar ROA suatu Bank, maka makin besar tingkat keuntungan 

Bankdan semakin baik pula posisi keuangan Bank dari segi penggunaan asset. 

 

2.  Return On Equity (ROE)  

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih suatu perusahaan dengan 

modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai.  

Rumus :  

                                     Laba Setelah Pajak  

      ROE           =             X 100 %  

                              Modal  

Perhitungan Return On Equity (ROE) dihaslkan dari penjumlahan laba setelah 

pajak dibagi dengan modal, kemudian dilaki dengan 100 %. 

 

3.  Rasio Biaya Oprasional (OCR)  

Rasio ini merupakan untuk mengukur kemampuan bank dan mengukur tingkat 

efisiensi dalam melakukan kegiatan operasioanalnya.  

Rumus :   

                                      Biaya Oprasioanal 

      OCR           =             X 100 %  

                                      Pendapatan Oprasioanal 
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Perhitungan Rasio Biaya Oprasional (OCR) dihaslkan dari penjumlahan biaya 

oprasional dibagi dengan pendapatan oprasional, kemudian dilaki dengan 100 

%. 

 

4.  Net Profit Margin Ratio (NPM)  

Rasio ini mencerminkan kentungan bersih dalam rupiah, juga memberikan 

informasi tentang kemampuan menghasilkan laba dari penjualan dan efisiensi 

operasi perusahaan.  

Rumus :   

                                         Laba Bersih 

      NPM           =             X 100 %  

                                      Pendapatan Oprasioanal 

Perhitungan Net Profit Margin Ratio (NPM) dihaslkan dari penjumlahan laba 

bersih dibagi dengan pendapatan oprasional, kemudian dilaki dengan 100 %. 


