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Sebagaimana diketahui fungsi utama lembaga perbankan adalah sebagai financial intermediaris 

perantara keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan 

dana (sources funds) dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (uses of 

fund) yang dilandasi atas dasar kepercayaan masyarakat. Perbankan dalam perekonomian 

Indonesia mendominir sektor keuangan baik dilihat dari segi pemilikan asset, mengumpulkan 

dana maupun penyalurannya. Dengan demikian perbankan memiliki peranan yang menentukan 

dan nampak dari dana yang dihimpun dan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, 

khususnya dari sektor swasta, sebagian besar masih berasal dari sektor perbankan 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), 

catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. 

Jelas disini bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi sekaligus 

sebagai alat utama untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap data keuangan perusahaan. Dengan demikian laporan keuangan 

merupakan laporan atau informasi yang bersifat historis, sehingga untuk melengkapi analisis 

proyeksi masa depan, informasi kualitatif dan informasi lainnya juga diperlukan. 

Untuk memudahkan memahami informasi didalam laporan keuangan tersebut diperlukan suatu 

analisis terhadap laporan keuangan, karena laporan keuangan lebih ditekankan untuk memenuhi 

keperluan sebagian pihak sehingga laporan keuangan tersebut bersifat umum. Dengan 

dianalisanya laporan keuangan yang ada maka akan memberikan informasi yang lebih rinci atas 

hasil interpretasi mengenai prestasi yang dicapai dari bank tersebut. Analisis laporan keuangan 

menggunakan analisis rasio yang meliputi rasio likuiditas, rasio permodalan, rasio untuk 

mengukur rentabilitas, analisis resiko usaha dan analisis efisiensi usaha. 

 


