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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Wijayanti (2017), membandingkan kinerja keuangan bank 

konevensional dan bank syariah pada tahun 2013-2015. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah 

memiliki perbedaan signifikan pada rasio NPL/NPF, ROA, ROE, dan 

LFR/FDR, sedangkan kinerja keuangan rasio CAR dan NIM/NOM antara 

bank konvensional dan bank syariah tidak memiliki perbedaan signifikan. 

Thayib (2017), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional 

dengan bank syariah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

tiga bank konvensional dan tiga bank syariah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing rasio 

keuangan bank konvensional dan bank syariah. Analisis yang dilakukan 

menunjukkan bahwa bank syariah lebih baik kinerjanya dilihat dari rasio 

CAR, DER, LDR. Sedangkan bank konvensional lebih baik kinerjanya dilihat 

dari rasio ROA, ROE, NPL. 

Suhendro (2018), membandingkan kinerja keuangan antara bank 

umum syariah dengan bank umum konvensional di Indonesia menggunakan 

rasio keuangan periode tahun 2007 sampai dengan 2017. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bank umum konvensional lebih unggul kinerjanya 

dibandingan dengan bank umum syariah. Hal itu dapat dilihat dari perolehan 
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bank umum konvensional lebih baik pada rata-rata rasio CAR, NPL, ROA, 

BOPO dan LDR. 

Paramitha (2018), membandingkan kinerja keuangan bank 

konvensional dan bank syariah periode 2015-2017. Penelitian menggunakan 

tiga sampel bank konvensional dan bank syariah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio CAR, 

LDR dan total aset pada bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan 

secara simultan CAR, LDR dan total aset mempunyai pengaruh pada kinerja 

keuangan. 

Prasetya (2018), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional 

dan bank syariah. Penelitian ini menggunakan tiga sampel bank konvensional 

dan tiga sampel bank syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio 

CAR, NPL, ROA, BOPO, LDR terdapat perbedaan yang signifikan antara 

bank konvensional dan bank syariah. 

Jahja (2012), membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah 

dengan perbankan konvensional pada tahun 2005-2009 dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan 

LDR. Sampel penelitian yang digunakan adalah 2 bank umum syariah dan 6 

bank umum konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

rasio keuangan perbankan syariah (ROA, ROE, dan LDR) lebih baik secara 

signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada 

rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Secara 
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keseluruhan penilaian kinerja bank syariah masih berada di atas atau lebih 

baik dibandingkan dengan bank konvensional. 

Putri (2015), membandingkan kinerja keuangan bank konvensional 

dan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Konvensional 

dan Bank Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR, ROA, 

CAR, BOPO. Sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.  

Perbedaan pada penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu 

pada penelitian sebelumnya membandingkan kinerja keuangan perbankan 

dengan menambahkan beberapa rasio dengan jumlah objek yang bervarian. 

Akan tetapi, pada penelitian saya ini membandingkan 3 objek perbankan baik 

untuk bank konvensional maupun bank syariah dengan kriteria 3 ranking 

capital tertinggi dan menggunakan 4 rasio untuk dapat dengan mudah 

menganalisis kinerja keuangan perbankan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Bank 

Definisi bank menurut Undang-Undang Perbankan (1998) 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 rakyat banyak.  
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Kasmir (2014:24) menyatakan bank secara sederhana merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana akan mendapatkan hak atas deposito dan 

tabungannya, sedangkan yang membutuhkan dana dapat meminjam 

kepada bank dalam bentuk kredit dengan kewajiban membayar sejumlah 

bunga atau ketentuan yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini bank 

konvensional dan bank syariah menetapkan hasil. 

2. Definisi Bank Konvensional 

Jenis bank jika dilihat dari caranya dalam menentukan harga baik 

harga jual maupun harga beli  terbagi menjadi dua kelompok, salah 

satunya adalah bank konvensional. Bank konvensional menurut Kasmir 

(2014:32) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Menurut undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 pengertian 

bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum merupakan 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan keberadaannya di Indonesia sangat 



13 
 

 
 

banyak. Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat yaitu menerima 

simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek 

untuk masyarakat pedesaan. 

Dari kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dapat disimpulkan bahwa kegiatan BPR lebih 

sempit dibandingkan dengan Bank Umum. Berdasarkan uraian di atas 

Bank Umum dianggap memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan 

dengan BPR, baik dalam bidang pelayanan maupun jangkauan wilayah 

operasinya. Artinya, Bank Umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang 

paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. 

Menurut Kasmir (2014:38), contoh kegiatan usaha Bank Umum meliputi: 

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau 

bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 

b) Memberikan kredit. 

c) Menerbitkan surat oengakuan hutang. 

d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

kepentingan nasabahnya. 
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3. Definisi Bank Syariah 

Bank syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariat Islam. Bank syariah menurut Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Salman (2017:98) juga menyatakan 

bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam perkembangan Bank 

Syariah, Bank Indonesia memiliki peranan dalam mewujudkan iklim 

yang kondusif bagi perkembangan bank syariah yang sehat dan konsisten 

terhadap prinsip-prinsip syariah atau secara konkrit adalah mewujudkan 

perbankan syariah yang mampu menggerakkan sektor riil melalui 

kegiatan pembiayaan berbasis ekuitas dalam kerangka tolong-menolong 

dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan ummat. 

Bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia yaitu Bank 

Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI tersebut menandai 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992. Dalam 

kegiatan pelaksanaan usahanya bank syariah menerapkan prinsip syariah, 

yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Salman (2017:101), kegiatan 

usaha bank syariah sebagai berikut: 
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a. Penghimpunan Dana 

Bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk 

skema (a) simpanan berupa giro atau tabungan atau bentuk lainnya 

yang ekuivalen berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah, dan (b) investasi berupa giro, 

deposito atau tabungan, atau bentuk lainnya yang ekuivalen 

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana dengan bentuk 

skema investasi, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi 

atau pengelola (mudharib). Adapun nasabah bertindak sebagai 

pemilik dana (shahibul maal). Adapun untuk skema simpanan/titipan, 

bank syariah bertindak sebagai penerima titipan. 

b. Penyaluran Dana (Langsung dan Tidak Langsung) 

Bank syariah dapat menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke 

berbagai pihak dan berbagai transaksi atau kegiatan. Bank syariah 

dapat menyalurkan dana ke mitra investasi , pengelolaan investasi, 

pembeli barang, penyewa barang, dan penerima pinjaman. Dalam 

transaksi atau kegiatan investasi, bank syariah dapat bertindak 

sebagai pemilik dana (shahibul maal). Adapun dalam transaksi atau 

kegiatan jual beli, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual. 

Dalam kegiatan sewa-menyewa, bank syariah dapat memposisikan 

dirinya sebagai pemberi sewa. Dalam kegiatan pinjam-meminjam, 

bank syariah dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman. Dalam 
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kegiatan investasi, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan 

berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan jual beli, 

bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad 

murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan sewa-menyewa, 

bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan penyewaan barang 

bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah 

dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam 

kegiatan pinjam-meminjam, bank syariah dapat menyalurkan 

pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Di lain pihak, penyaluran dana 

secara tidak langsung/indirect finance dilakukan dalam bentuk 

pemberian bank garansi dan letter of credit. 

c. Jasa Pelayanan 

Bank syariah dapat menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan 

berdasarkan akad wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn. Bank syariah 

dapat juga menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat-surat 

berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah (safe deposit box). 

Di samping itu, bank syariah dapat melakukan kegiatan penitipan, 

termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihka lain 

berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah (kustodian).  
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d. Berkaitan dengan Surat Berharga 

Bank syariah membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri 

surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata 

(underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah 

juga dapat melakukan pembelian surat berharga berdasarkan prinsip 

syariah yang diterbitkan Pemerintah dan/atau BI. Selain itu, bank 

syariah dapat pula menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip 

syariah. 

e. Lalu Lintas Keuangan dan Pembayaran 

Secara operasional, bank syariah dapat memberikan layanan jasa 

keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, inkaso, kartu 

debet/charge cash, bank garansi dan valuta asing (sharf). Hasil yang 

diterima dari transaksi lalu lintas keuangan ini menjadi sepenuhnya 

bank syariah tanpa harus dibagi pihak lainnya karena tidak 

menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana. 

f. Berkaitan dengan Pasar Modal 

Bank syariah dapat bertindak sebagai wali amanat (wakalah). 

g. Investasi 

Bank syariah dapat juga melakukan penyertaan modal di bank atau 

perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti: 

sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta 

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan; penyertaan modal 

sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat 
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kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali 

penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan BI 

h. Dana Pensiun 

Bank syariah dapat menjadi pendiri dan pengurus dana pension 

(DPLK) berdasarkan prinsip syariah. 

i. Sosial 

Bank syariah melekat dengan kegiatan sosial sehingga dapat bertindak 

sebagai penerima dan sekaligus penyalur dana sosial seperti zakat, 

infak, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF). 

4. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Secara teori, bank konvensional berbeda dengan bank syariah. 

Prinsip dasar yang membedakannya tersebut terletak pada pengembalian 

dan pembagian keuntungan antara nasabah dan pihak bank. Bank 

konvensional menganut sistem bunga, sedangkan bank syariah 

menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dan pembagian 

risiko. Sehingga dalam sistem bank syariah tidak menggunakan bunga 

sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga 

atas penggunaan dana dan pinjaman karena dalam pebankan syariah 

mengharamkan riba. 

Menurut Sudarsono (2003:42) perbedaan bank konvensional dan 

bank syariah yaitu: 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

 

No Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Falsafah Tidak berdasarkan Bunga, 

spekulasi, dan ketidakjelasan 

Berdasarkan bunga 

2. Operasionalisasi - Dana masyarakat berupa 

titipan dan investasi yang 

baru akan mendapatkan hasil 

jika diusahakan terlebih 

dahulu. 

- Penyaluran pada usaha yang 

halal dan menguntungkan. 

- Dana masyarakat 

berupa simpanan 

yang harus dibayar 

bunganya pada saat 

jatuh tempo. 

- Penyaluran pada 

sektor yang 

menguntungkan, 

aspek halal tidak 

menjadi 

pertimbangan utama. 

3. Aspek Sosial Dinyatakan secara eksplisit 

dan tegas yang tertuang 

dalam misi dan visi. 

Tidak diketahui 

secara tegas. 

4. Organisasi Harus memiliki dewan 

pengawas syariah 

Tidak memiliki 

dewan pengawas 

syariah 

 

Sedangkan menurut Salman (2017:84), perbedaan antara Bank 

Konvensional dan Bank Syariah, dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 

Perbedaan Aspek Bank Konvensional dan Bank Syariah 

 

No. Aspek Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Akad dan Aspek 

Legalitas 

Hukum Positif dan Syariah 

(Rukun & Syarat Akad) 

Lembaga Peradilan 

meliputi Badan Arbitrase 

Muamalah Indonesia 

(BAMUI) 

Hukum Positif 

Lembaga Peradilan 

adalah Pengadilan 

Tinggi 

2. Kegiatan Operasional Bagi Hasil 

Jual Beli 

Sewa 

Bunga (No Risk) 

3. Struktur Organisasi Direksi dan Komisaris 

Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) 

Direksi dan Komisaris 

4. Orientasi dan Bisnis Orientasi adalah Profit dan Orientasi adalah Profit 
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Falah 

Jenis Bisnis adalah halal 

Sektor moneter dengan 

sektor riil terkait 

Jenis bisnis adalah 

halal dan haram 

Sektor moneter 

dengan sektor riil 

terpisah 

5. Lingkungan Kerja Syariah, Etika (Akhlaq), 

Siddiq, Amanah, Tabligh 

dan Fathonah 

Etika Umum 

 

Penjelasan dari beberapa aspek perbedaan antara bank 

konvensional dan bank syariah menurut Salman (2017:85) adalah sebagai 

berikut: 

a. Akad dan Aspek Legalitas 

Dalam bank konvensional, nasabah diikat dengan perjanjian/hukum 

positif saja, sehingga apabila nasabah melanggar perjanjian tersebut 

maka konsekuensinya hanya pada kehidupan dunia saja, dan bila 

terjadi persengketaan, maka diadili melalui pengadilan tinggi 

Adapun di dalam bank syariah, akad yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam yang memiliki konsekuensi dunia dan akhirat, sehingga 

perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga hari kiamat. 

Keabsahan akad dalam bank syariah harus memenuhi rukun dan syarat 

akad. Bila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank syariah, maka 

diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) 

yang dibentuk oleh kejaksaan/pengadilan tinggi dengan Majelis Ulama 

Indonesia. Bila kondisi tidak memungkinkan, persengketaan tersebut 

bisa diadili dalam pengadilan tinggi. 
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b. Kegiatan Operasional 

Bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-

hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi: 

1) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan investasi 

2) Melakukan penyaluran dana 

3) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad 

wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn. 

Dengan demikian dalam bentuk bank konvensional tidak memiliki 

kegiatan operasional seperti halnya kegiatan operasional yang dimiliki 

bank syariah. Sebagai contoh pada produk gadai (rahn) emas, ijarah 

muntahiya bittamlik (financial leasing) yang merupakan nature (sifat) 

kegiatan operasional bank syariah, sedangkan di bank konvensional, 

untuk menjalankan kegiatan gadai maupun leasing harus memerlukan izin 

baru dari instansi pemerintah dan Bank Indonesia. 

c. Struktur Organisasi 

Dalam struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional ada 

beberapa persamaan, seperti adanya RUPS, direksi dan komisaris, dan 

divisi/bagian. Namun ada unsur yang membedakan antara bank syariah 

dan bank konvensional, yaitu keharusan adanya Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang beranggotakan para ahli fikih muamalah yang 

berpengalaman dalam perbankan, bertugas dalam mengawasi kegiatan 
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operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari garis/hukum 

syariah. 

d. Orientasi dan Bisnis 

Bank konvensional dalam kegiatan operasionalnya (mengumpulkan 

dana dari masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat) 

hanya berorientasi pada return yang menghasilkan keuntungan, tidak 

mengindahkan apakah bisnis tersebut dilarang syariah ataupun tidak, 

bahkan dalam penentuan “tambahan harta” dalam hal simpanan 

maupun pinjaman menggunakan system riba (pendekatan cost). Selain 

itu dalam perbankan konvensional, system bunga dan fungsi uang yang 

dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar 

tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga sebagai 

harganya. 

e. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture 

Di dalam setiap suatu organisasi tercipta hubungan antaranggota 

maupun pihak lain, sehingga tercipta lingkungan kerja yang 

mencerminkan nilai-nilai kepribadian, selanjutnya membentuk 

kebiasaan, budaya dalam organisasi tersebut. Demikian juga dalam 

bank syariah yang kental dengan akhlak masing-masing individu yang 

berdasarkan pada nilai syariah. 

5. Jenis-jenis Bank di Indonesia 

Menurut Ismail (2011:13) bank yang beroperasi di Indonesia dapat 

dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya : 
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a. Berdasarkan Fungsi, yaitu: 

Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

b. Berdasarkan Kepemilikan, yaitu: 

Bank Milik Pemerintah, Bank Swasta Nasional, Bank Milik Koperasi, 

Bank Asing, Bank Campuran. 

c. Berdasarkan Statusnya, yaitu: 

Bank Devisa, Bank Nondevisa 

d. Berdasarkan Pengenaan Bunga, yaitu: 

Bank Konvensional, Bank Syariah. 

6. Definisi Laporan Keuangan 

Syam (2011:12) menyatakan laporan keuangan merupakan produk 

atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan digunakan 

oleh para pengguna sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan 

keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas 

pengelolaan perusahaan. 

Laporan keuangan bank menunjukan kondisi keuangan bank 

secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagimana kondisi bank 

yang sesungguhnya, termasuk kekuatan dan kelemahannya. Laporan ini 

juga menunjukan kinerja manajemen bank selama satu periode. 

Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat 

memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang 

dimilikinya. 
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Dalam laporan keuangan termuat informasi tentang jumlah 

kekayaan dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki. Kemudian juga akan 

terpaparkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang 

serta ekuitas yang dimilikinya. 

Laporan keuangan juga memberikan informasi terkait hasil-hasil 

usaha yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya 

atau beban yang dikeluarkan untuk memperileh hasil tersebut, informasi 

ini akan termuat dalam laporan laba rugi. 

7. Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2012:18) pihak-pihak yang berkepntingan 

terhadap laporan keuangan: 

a. Pemilik 

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. 

Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. 

Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik 

perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah : 

1) Untuk melihat kondisi dan posisi keuangna perusahaan saat ini. 

2) Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalm satu 

periode. Dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan 

laba dan mengembangkan aset perusahaan. 

3) Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah 

ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen 



25 
 

 
 

perusahaan kedepan, apakah perlu pergantian manajemen atau 

tidak. 

b. Manajemen 

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan 

perusahaan yang mereka juga buat memiliki arti tertentu. Bagi pihak 

manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kerja 

mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini pentingnya laporan 

keuangan bagi manajemen: 

1) Dengan membuat laporan keuangan, manajemen akan dapat 

menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, 

apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah 

ditetepakan atau tidak. 

2) Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada 

selama ini. 

3) Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini hingga dapat menjadi 

dasar pengambilan keputusan untuk masa yang akan dating. 

4) Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

keuangan kedepan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan dan 

pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan 

tercapai. 
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c. Kreditor 

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya 

pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. 

Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan 

adalah dalam hal memberi pinjaman yang telah berjalan sebelumnya. 

Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana 

(pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. 

Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut : 

1) Pihak kreditor tidak ingin pihak yang dibiyainya mengalami 

kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut. Oleh 

karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, 

terlebih dahulu melihat kemampuan perusahaan untuk 

membayarnya. Salah satu kemampuan perusahaan dapat dilihat 

dari laporan keuangan yang telah dibuat. 

2) Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah 

berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar 

kewajibannya. 

3) Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan 

justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila 

ternyata kemampuan perusahaan diluar dari yang diperkirakan. 

d. Pemerintah 

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang 

telah dibuat oleh perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen 
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Keuangan mwajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun 

laporan keuangan perusahaan secara periodik. Artinya fungsi laporan 

keuangan bagi pihak pemerintah adalah : 

1) Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaoprkan seluruh 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya. 

2) Untuk mengetahui keuangan perusahaan terhadap negara dari 

hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dalam laporan ini akan 

dilihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara 

jujur dan adil. 

e. Investor 

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu 

perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk 

memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh 

pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat juga diperoleh 

dari investor melalui penjualan saham.dalam memilih sumber dana 

pihak perusahaan memiliki berbagai pertimbangan tentunya seperti 

faktor bunga dan jumlah angsuran ke depan. Namun di sisi lain, 

perusahaan juga ingin memberikan peluang kepemilikan kepada 

masyarakat atau pihak lainnya. 

Bagi investor yang ingin menanamkan dananya di suatu usaha 

sebelum memutuskan untuk membeli saham, perlu 

mempertimbangkan berbagai hal secara mendalam. Dasar 

pertimbangan investor adalah melalui laporan keuangan yang 
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disajikan perusahaan yang akan ditanamkannya. Dalam hal ini 

investor akan melihat prospek usaha saat ini dan di masa yang akan 

datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan (deviden) yang 

akan diperoleh serta perkembangan nilai saham ke depan. Kemudian 

investor dapat mengambil suatu keputusan untuk membeli saham 

perusahaan atau tidak.  

8. Kinerja Keuangan 

Untuk memutuskan suatu perusahaan memiliki kualitas yang baik 

maka penilaian yang dapat dijadikan acuan untuk melihat perusahaan 

tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah dengan 

melihat kinerja keuangan perusahaan. Fahmi (2017:2) menyatakan bahwa 

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang telah memenuhi standar dan 

ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP 

(General Acepted Accounting Principle), dan lainnya. 

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP (2011) 

kinerja perbankan dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Finansial 

Contohnya melalui perhitungan rasio-rasio melalui analisis laporan 

keuangan yaitu rentabilitas (earnings) dan permodalan (capital). 
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b. Nonfinansial 

Contohnya adalah penilaian profil risiko (risk profile), GCG (good 

corporate governance). 

Pada penelitian ini hanya difokuskan pada perhitungan rasio. 

Seperti yang dijelaskan oleh Harahap (2009:297) yaitu: 

1) Rasio merupakan angka-angka dan perhitungan statistik yang lebih 

mudah dibaca dan ditafsirkan. 

2) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

4) Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodic atau time 

series. 

5) Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di 

masa yang akan datang. 

9. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2009:189) pengertian analisis dan laporan 

keuangan diuraikan sebagai berikut : “analisis adalah memecahkan atau 

menggabungkan sesuatu unit menjadi berbagai unit kecil”. “laporan 

keuangan adalah neraca, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas. Jika 

pengertian digabungkan maka pengertian analisis laporan keuangan 

adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 
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yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau 

mempunyai makan antara satu dengan yang lain baik antara data 

kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat.  

Analisis rasio menurut Kasmir (2012:104) merupakan analisis 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam 

satu laporan keuangan atau pos-pos laporan keuangan neraca dan laba 

rugi. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa 

rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan 

arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari rasio yang diukur 

diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan. 

Adapun beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menilai 

kinerja keuangan bank diantaranya: 

a. Aspek Permodalan 

Menurut Abdullah (2003:3) rasio kecukupan modal merupakan rasio 

yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan jumlah 

aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan 

menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan 

sejumlah modal bank. Dengan rasio CAR dapat diketahui berapa 

modal minimal yang harus dicapai bank apabila Bank Sentral 

menetapkan standar CAR tertentu dan memiliki sejumlah ATMR. 
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Dasar perhitungan kecukupan modal didasarkan pada Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).  Aktiva dalam perhitungan ini 

mencakup balik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun yang 

bersifat administrasif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang 

masih bersifat kontigen dan atau komitmen yang telah disediakan oleh 

bank bagi pihak ketiga. 

Menurut Dendawijaya (2009:121) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 

bank lain) ikut dibiyai dari dana modal bank sendiri, disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. CAR merupakan rasio 

antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR). 

Hasibuan (2001:61) menyatakan secara umum mengemukakan 

bahwa, modal sendiri bank atau equity fund adalah sejumlah uang 

tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang 

berasal dari dalam bank itu sendiri yang terdiri dari modal inti dan 

modal pelengkap. Secara sistematis CAR dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

CAR =  
Modal

ATMR
 X 100% 

Dengan denikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa modal bank 

bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi 
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kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan 

mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal 

pencapaian tingkat laba, di satu pihak dan kemungkinan timbulnya 

risiko di pihak lain. Dengan kata lain, besar kecilnya permodalan bank 

akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

kemampuan keuangan bank yang bersangkutan. Disamping itu, 

semakin besar CAR maka keuntungan bank akan semakin besar. 

Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar 

keuntungan yang diperoleh bank. 

b. Likuditas 

Menurut Kasmir (2012:129) rasio likuiditas berfungsi untuk 

menunjukan dan mengukur perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak 

luar perusahaan (likuiditas badan perusahaan maupun di dalam 

perusahaan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan 

rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek pada saat 

ditagih. 

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin 

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini 

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai 

kredit menjadi semakin besar. Kasmir (2012:223) menyatakan bahwa 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur 
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jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat. 

Rumus LDR adalah sebagai berikut: 

LDR =  
Total kredit yang disalurkan

Dana pihak ketiga yang ada
 X 100% 

Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta 

menilai sampai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam 

menjalankan operasional atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain 

LDR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat 

kerawanan suatu bank.  

c. Profitabilitas 

Kasmir (2012:196) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini juga ditunjukan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Semakin besar 

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan aset. Besarnya ROA dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

ROA =  
Laba bersih setelah pajak

Total aset
 X 100% 

Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank dan sebaliknya. Dengan demikian 

pihak manajemen dituntut untuk selalu dapat meciptkan profit demi 
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eksistensi suatu bank dan juga pemenuhan kewajiban kepada 

stakeholder. 

d. Efisiensi 

Menurut Dendawijaya (2009:119) tingkat efisiensi bank dalam 

menjalankan operasionalnya dapat diukur dengan rasio BOPO. BOPO 

adalah rasio perbandingan antara beban operasional dengan 

pendapatan operasional. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut :  

BOPO =  
Beban operasional

Pendapatan operasional
 X 100% 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Dendawijaya (2009:31) 

menyatakan bahwa kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah 

bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana 

(misalnya dana masyarakat), maka beban dan pendapatan operasional 

bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. 
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Tabel 2.3 

Kriteria Penetapan Peringkat 

 
Rasio Kriteria Penilaian 

1. Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

a. CAR ≥ 12% : Modal bank sangat tinggi 

b. 9% ≤ CAR < 12% : Modal bank tinggi 

c. 8% ≤ CAR < 9% : Modal bank sesuai 

dengan ketentuan BI 

d. 6% < CAR < 8% : Modal bank rendah 

e. CAR ≤ 6% : Modal bank sangat rendah 

2. Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

a. 50% < LDR < 75% : Kemampuan 

likuiditas bank sangat kuat 

b. 75% < LDR < 85% : Kemampuan 

likuiditas bank kuat 

c. 85% < LDR < 100% : Kemampuan 

likuiditas bank cukup kuat (memadai) 

d. 100% < LDR ≤ 120% : Kemampuan 

likuiditas bank lemah 

e. LDR > 120% : Kemampuan likuiditas 

bank sangat lemah 

3. Return on Assets (ROA) a. ROA > 1,5% : Perolehan laba sangat tinggi 

b. 1,25% < ROA ≤ 1,5% : Perolehan laba 

tinggi 

c. 0,5% < ROA ≤ 1,25% : Perolehan laba 

cukup tinggi 

d. 0% < ROA ≤ 0,5% : Perolehan laba rendah 

e. ROA ≤ 0% : Perolehan laba sangat rendah 

4. BOPO a. BOPO ≤ 92% : Tingkat efisiensi bank 

sangat baik 

b. 92% < BOPO ≤ 94% : Tingkat efisiensi 

bank baik 

c. 94% < BOPO ≤ 96% : Tingkat efisiensi 

bank cukup baik 

d. 96% < BOPO ≤ 98% : Tingkat efisiensi 

bank buruk 

e. BOPO > 98% : Tingkat efisiensi bank 

sangat buruk 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP (2004) 


