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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Fungsi Bank 

Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan 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 rakyat 

banyak. Rose (2002) menyatakan bahwa: Bank is a financial intermediary 

accepting deposits and granting loans; offers the widest menu of services of any 

financial institution. Sedangkan Mishkin (2003) menyatakan bahwa: Banks are 

financial institutions that accept deposits and make loans. 

 

Sinkey, JR (2002) menyatakan bahwa: the traditional banking function deals with 

two processes or contract: (1) gathering deposits (the first process) and (2) 

making loans (the second process). Menurut uraian di atas tersebut, jelaslah 

bahwa bank berfungsi sebagai financial intermediary dengan usaha utama 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Financial intermediation 

merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonomian, karena ia menimbulkan 

aliran dana dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang produktif dalam 
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mengelola dana. Selanjutnya, hal ini akan membantu mendorong perekonomian 

menjadi lebih efisien dan dinamis. 

 

Hal ini dipertegas Tangkilisan (2003) bahwa: perbankan nasional Indonesia 

berfungsi sebagai financial intermediary dengan kegiatan usaha pokok 

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dan 

masyarakat dan unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari 

penabung ke peminjam. 

 

Pada umumnya ada beberapa pilihan utama bank dalam menempatkan dananya 

untuk memperoleh pendapatan, yaitu sebagai berikut: 

a. Kredit yang dipilih karena return yang lebih baik, meningkatkan 

profitabilitas, dan meningkatkan prospek usaha nasabah. 

b. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang merupakan alternative 

penempatan dana yang aman, berisiko rendah, berjangka pendek dengan 

tingkat suku bunga yang cukup tinggi. 

c. Pembelian obligasi pemerintah dipilih karena memiliki tingkat suku bunga 

myang relatif tinggi jadi tingkat keuntungannya cukup baik dan risikonya 

rendah. 

 

Bank menanam dana terutama dalam bentuk pemberian kredit dan surat berharga. 

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 
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meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Penanaman dana dalam surat berharga yang lazim oleh perbankan adalah dalam 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

(Widjanarto, 1997). Pengertian SBI menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI 

adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Satuan unit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

2. Berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 

(dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari 

tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. 

3. Penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto. 

4. Diterbitkan tanpa warkat (scripless) dan dapat dipindahtangankan 

(negotiable). 

 

Pola pembelian Sertifikat Bank Indonesia, yaitu: 

1. Pembelian melalui pasar perdana (langsung ke BI). 

2. Pembelian melalui pasar sekunder, yaitu kegiatan SBI di luar pasar 

perdana. 

3. Pembelian melalui broker, baik untuk transaksi SBI di pasar perdana 

maupun pasar sekunder, juga transaksi secara outright 

(pembelian/penjualan lepas) (Riyadi, 2006). 
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Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dapat 

dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 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. Bank umum dilihat 

dari segi status dibagi dalam dua macam: 

1. Bank Umum Devisa, artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya 

sampai ke luar negeri. Seperti bank tersebut dapat membuka letter of 

credit (LC), layanan transfer ke luar negeri, membuka tabungan dalam 

mata uang asing, dan lain-lain. 

2. Bank Umum Non Devisa, artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di 

dalam negeri saja (Kasmir, 2002). 

 

Suatu bank mempunyai status sebagai bank devisa jika bank tersebut memperoleh 

surat penunjukan dari Bank Indonesia (BI) untuk melakukan usaha perbankan 

dalam valuta asing seperti yang dikemukakan oleh Kasmir di atas, sedangkan 

suatu bank dikatakan bank non devisa jika belum memperoleh surat penunjukan 

dari BI untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. 

Menurut peraturan Bank Indonesia, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum 

suatu bank umum swasta nasional dapat diberikan izin untuk menjadi bank devisa, 

antara lain: 

1. Bahwa bank yang bersangkutan telah bekerja untuk suatu jangka waktu 

tertentu. 

2. Bahwa manajemen dan usahanya berjalan dengan baik dan sehat. 
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3. Bahwa bank yang bersangkutan mempunyai kemampuan finansial, 

perlengkapan materil dan tenaga teknis yang diperlukan. 

 

Hal ini memperjelas bahwa bank devisa memiliki ruang lingkup yang lebih luas 

serta kinerja yang lebih baik dibandingkan bank non devisa. 

 

2.2 Laporan Keuangan Bank 

 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu 

perusahaan baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban serta 

modal, yang tergambar dalam neraca, juga memberikan gambaran hasil usaha 

perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dikeluarkan dalam laporan laba rugi 

dan arus kas suatu perusahaan yang tergambar dalam laporan arus kas. Horne 

(2005) menyatakan bahwa: laporan keuangan melaksanakan beberapa fungsi, 

yakni neraca meringkas aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik suatu perusahaan 

pada suatu periode, sementara laporan laba rugi meringkas pendapatan dan biaya 

perusahaan selama suatu periode waktu tertentu. 

Menurut Brigham (2004): the annual report presents four basic financial 

statements-the balance sheet, the income statement, the statement of retained 

earnings and the statement of cash flows. 

 

Laporan keuangan yang disajikan oleh bank umum untuk dipublikasikan kepada 

masyarakat, berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI tanggal 13 

Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan surat edaran 

Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Laporan 
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Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta laporan tertentu 

yang disampaikan kepada Bank Indonesia. 

 

Tujuan laporan keuangan suatu bank sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, 

kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu. 

b. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari 

pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan 

dalam periode tertentu. 

c. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam 

suatu periode (Kasmir, 2002). 

 

Laporan keuangan bank umum terdiri dari: 

1. Neraca, yang berisikan pos-pos aktiva dan pasiva neraca bank. 

2. Perhitungan laba rugi dan saldo laba. 

3. Komitmen dan kontijensi. 

4. Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. 

5. Kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya. 

6. Transaksi valuta asing dan derivatif. 

7. Perhitungan Rasio Keuangan, meliputi: 

a. Permodalan, yang terdiri dari capital adequacy ratio (CAR) dan 

aktiva tetap terhadap modal 
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b. Aktiva produktif, yang terdiri dari aktiva produktif bermasalah, 

Non performing loan (NPL), PPAP terhadap aktiva produktif dan 

pemenuhan PPAP. 

c. Rentabilitas, yang terdiri dari return on asset (ROA), return on 

equity (ROE), net interest margin (NIM) dan beban operasional 

termasuk beban bunga dan beban PPAP serta beban penyisihan 

aktiva lain-lain dibagi pendapatan operasional termasuk 

pendapatan bunga (BOPO). 

d. Likuiditas yakni Loan Deposit Ratio (LDR). 

e. Kepatuhan, meliputi kepatuhan terhadap persentase pelanggaran 

Batas maksimum pemberian kredit (BMPK), persentase 

pelampauan BMPK, giro wajib minimum (GWM) rupiah dan 

Posisi devisa neto (PDN). 

8. Pembelian kredit dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (jika 

ada), meliputi pokok kredit, nilai pembukuan kredit, jumlah 

PPAP/pendapatan ditangguhkan, PPAP yang dibentuk dan pendapatan 

bunga (Riyadi, 2006). 

2.3. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dapat dibuat terdapat beberapa . Menurut 

Martono (2005): analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah analisis 

tentang rasio keuangan. Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat 

dibedakan: 
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1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan 

rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perusahaan yang 

sama. 

2. Perbandingan eksternal dan sumber-sumber rasio industri, yaitu 

membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan-perusahaan sejenis 

atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. 

 

Ada beberapa teknik analisis laporan keuangan tersebut meliputi: 

a. Analisis Horisontal 

Analisis horisontal mencoba melihat perkembangan berbagai perkiraan 

yang ada dalam neraca dan laporan rugi laba dari tahun ke tahun, sehingga 

akan nampak adanya turun naik yang membentuk suatu trend. 

b. Analisis Vertikal 

Dalam analisis vertikal, perkiraan penting dibuat sebagai nilai dasar, 

misalnya total aktiva diangap 100% dan yang lainnya mengikuti. 

Demikian pula untuk hutang dan modal sendiri masing-masing dianggap 

100%. 

c. Analisis Rasio 

Dalam analisis rasio mencoba membandingkan berbagai perkiraan dalam 

kategori yang berbeda, yakni antara perkiraan yang satu dengan perkiraan 

yang lainnya, baik antara perkiraan dalam laporan rugi laba sendiri 

maupun antara neraca dan laporan rugi laba. 

d. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana. 

e. Analisis Laporan Keuangan Proforma. 
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Laporan keuangan proforma adalah suatu laporan keuangan yang disusun atas 

dasar rasio-rasio keuangan pada masa lalu yang sifatnya sebagai proyeksi dari 

neraca dan laporan rugi laba (Tangkilisan, 2003). 

 

Penilaian kinerja keuangan berbeda dengan penilaian barang baik berwujud 

maupun tidak berwujud. Dalam penilaian asset, cukup memeriksa obyek asset 

secara fisik, kondisi ekonomi, dan fungsionalnya yang bersifat statis. Sedangkan 

penilaian kinerja keuangan, yang dinilai adalah data keuangan yang diperoleh dari 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 

 

Jadi dapat disimpulkan kinerja keuangan adalah kemampuan dalam menghasilkan 

dari penjualan, kemampuan dalam mengembalikan modal usaha serta kemampuan 

hutangnya yang digunakan untuk membelanjai aktiva. Kinerja perbankan 

merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam aspek keuangan, 

pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana dalam suatu periode yang 

biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. 

Manfaat penilaian kinerja keuangan adalah: 

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan hutang 

termasuk mengenai keadaan keuangan secara keseluruhan. 

2. Mengidentifikasi lebih awal masalah keuangan yang timbul sebelum 

terlambat. 

3. Memberikan gambaran nyata, mengenai kelebihan dan kekurangan 

keadaan keuangan dan cara pengelolaan piutang. 
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2.4 Analisis Rasio Keuangan Perbankan 

Analisis rasio keuangan dapat dilakukan dengan cara membandingkan rasio 

keuangan suatu perusahaan dalam beberapa periode yang berbeda sehingga dapat 

diketahui baik buruknya kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dengan 

menganalisis rasio keuangan bank, maka akan dapat dinilai kinerja setiap bank, 

apakah telah bekerja secara efisien dan bagaimana tingkat kesehatan bank yang 

bersangkutan. 

 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005): ada dua jenis rasio keuangan yang 

bisa digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio neraca 

yang terdiri dari rasio likuiditas serta rasio leverage, dan rasio laporan laba rugi 

yang terdiri dari rasio cakupan (coverage), rasio efisiensi (rasio aktivitas) serta 

rasio profitabilitas. 

 

Analisis rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja bank terdiri dari analisis 

rasio likuiditas, analisis rasio rentabilitas dan analisis rasio solvabilitas. Analisis 

rasio likuiditas terdiri dari cash ratio, reserve requirement, loan to deposit ratio, 

loan to asset ratio dan net call money to current ratio. Analisis rasio rentabilitas 

terdiri dari return on assets (ROA), return on equity (ROE), rasio biaya 

operasional (BOPO) dan net profit margin (NPM). Analisis rasio solvabilitas 

terdiri dari capital adequacy ratio (CAR), debt to equity ratio dan long term debt 

to assets ratio (Margaretha, 2007). 
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Riyadi (2006) juga menyatakan bahwa: rasio keuangan perbankan yang sering 

diumumkan dalam neraca publikasi biasanya meliputi rasio permodalan yaitu 

capital 

adequacy ratio (CAR); aktiva produktif yaitu aktiva produktif bermasalah, non 

performing loan (NPL), PPAP terhadap aktiva produktif dan pemenuhan PPAP; 

rasio 

rentabilitas yaitu return on assets (ROA), return on equity (ROE), net interest 

margin 

(NIM), beban operasional termasuk beban bunga dan beban PPAP serta beban 

penyisihan aktiva lain-lain dibagi pendapatan operasional termasuk pendapatan 

bunga 

(BOPO); rasio likuiditas yaitu cash ratio dan loan to deposit ratio (LDR). 

 

2.4.1. Rasio Likuiditas 

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi 

kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta 

dapat 

memenuhi permintaan kredit yang diajukannya tanpa terjadi penangguhan. Dalam 

penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan loan to deposit ratio (LDR) 

dalam mengukur likuiditas bank.  

 

Menurut Margaretha (2007): Loan to deposit ratio menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 
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likuiditasnya. Muljono (1996) juga mengatakan bahwa: LDR menunjukkan 

kemampuan suatu bank di dalam menyediakan dana kepada para debiturnya 

dengan dana yang dimiliki oleh bank yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. 

 

Semakin tinggi rasio memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan 

likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang 

diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Menurut surat edaran 

BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 menetapkan bahwa batas aman dari loan 

to deposit ratio suatu bank antara 75% dan 85%. Maksimal LDR yang 

diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. 

 

LDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                                   Jumlah Kredit yang Diberikan 

LDR = ----------------------------------------------------------------------------------------- 

           Total dana pihak ketiga+  Kredit Likuiditas Bank Indonesia +Modal inti 

 

2.4.2. Rasio Rentabilitas 

Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan suatu bank di dalam 

menghasilkan keuntungan baik berasal dari kegiatan operasional bank yang 

bersangkutan maupun dari hasil-hasil non operasionalnya. 

Margaretha (2007) menyatakan bahwa: analisis rasio rentabilitas bank adalah alat 

untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini 

menggunakan empat rasio rentabilitas untuk dianalisis yaitu Return on Assets 

(ROA), Return on equity (ROE), OE/OI dan Net Profit Margin (NPM). 
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2.4.3. Return on Assets 

Rose (2002) menyatakan bahwa: ROA is primarily an indicator of managerial 

efficiency; it indicates how capably the management of the bank has been 

converting 

the institution.s assets into net earnings. Menurut Li et.al (2001): ROA measures 

how well bank resources (financial and real) are being used to generate net 

income. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh laba secara keseluruhan. Bank Indonesia menetapkan ROA yang 

baik nilainya lebih dari 2% agar sebuah bank dapat dikatakan sehat. 

ROA diformulasikan secara matematis sebagai berikut: 

 

                           Laba sebelum pajak 

ROA x 100% 

                                  Total Aktiva 
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2.4.4. Return on Equity (ROE) 

Rose (2002) menyatakan bahwa: ROE is a measure of the rate of return flowing to 

the bank.s shareholders. It approximates the net benefit that the stockholders have 

received from investing their capital in the bank. Li et.al (2000)  juga menyatakan 

bahwa: ROE measures earnings on the book value of shareholder equity. ROE is 

the most important return measures for banks because it reflects how well the 

bank has perfomed in all return categories and indicates whether the bank can 

compete for private capital in a market economy. Hal ini dipertegas oleh Sinkey 

(2002) yang juga menyatakan bahwa: ROE measures profitability from the 

shareholder.s perspective. 

 

ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan 

calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih 

yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Kenaikan dalam rasio ini berarti 

terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan 

tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. Return on Equity yang 

baik menurut surat edaran Bank Indonesia tahun 2004 adalah di atas 12,5%. 

ROE diformulasikan secara matematis sebagai berikut: 

 

                           Laba setelah pajak 

ROE x 100% 

                                  Modal Sendiri 
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2.4.5. Operations Expenses/Operations Income (OE/OI) 

Margaretha (2007) menyatakan bahwa: rasio biaya operasional adalah 

perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Riyadi (2006) 

menyatakan bahwa: BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional 

dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti 

semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. 

 

Besarnya rasio OE/OI atau BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di 

Indonesia adalah sebesar 93,52%, ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia. Rasio OE/OI diformulasikan secara matematis sebagai 

berikut: 

 

     Operating Expense 

OE/OI x 100% 

                           Operating Income 

 

 

2.4.6. Net Profit Margin (NPM) 

 

NPM adalah rasio untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh bank dari 

pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Margaretha (2007), 

menyatakan bahwa: Net profit margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat 

keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang 

diterima dari kegiatan operasionalnya. 
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NPM yang baik menurut surat edaran Bank Indonesia tahun 2004 adalah di atas 

2%. NPM diformulasikan secara matematis sebagai berikut: 

 

                      Pendapatan bunga bersih 

NPM x 100% 

                           Total Aktiva Produktif 

 

 

2.5. Kredit 

Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 bab 1 Pasal 1, 2 

merumuskan pengertian kredit sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang 

atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara 

bank dengan lain pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan. Selanjutnya 

pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang- Undang No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga. 
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Rivai (2007) menyatakan bahwa kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka 

pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga 

debitur yang dilengkapi dengan note purchase agreement (NPA). Kredit yang 

diberikan dalam pos neraca adalah semua kredit yang diberikan oleh bank, baik 

yang diberikan kepada bank lain di dalam negeri, maupun di luar negeri dan 

semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing yang diberikan kepada pihak 

ketiga bukan bank, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

 

 

 


