
 

 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebagai suatu bahan pertimbangan, pada penelitian ini akan dicantumkan 

penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

1. Penelitian Novita Sari, Sri Nuring Wahyu dan Dadang Krisdianto (2018) 

tentang Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas Untuk Melihat 

Kinerja Keuangan Bank. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas PT. Bank CIMB 

Niaga Tbk pada tahun 2012-2017 selama 6 tahun sebesar 16,09%. Jadi bisa 

disimpulkan dari sisi Quick Ratio selama 6 tahun Bank Bank CIMB Niaga 

termasuk dalam kategori baik/sehat dan Bank CIMB Niaga dikatakan 

baik/sehat dilihat dari sisi Cash Ratio rata-rata selama 6 tahun terakhir sebesar 

90,5% karena telah memenuhi standar rasio ketetapan Bank Indonesia. Rasio 

solvabilitas periode 2012-2017 PT. Bank CIMB Niaga Tbk dalam keadaan 

tidak solvable, karena tidak mampu menutupi kemungkinan adanya kegagalan 

dalam penyaluran pembiayaan dan juga dalam menjamin sejumlah pinjaman 

dari nasabah. Rasio solvabilitas PT. Bank CIMB Niaga, Tbk pada tahun 2012-

2017 adalah baik/ sehat. Rasio rentabilitas yang menunjukkan bahwa PT. 

Bank CIMB Niaga, Tbk dalam keadaan tidak baik/ tidak sehat terlihat dari sisi 

rasio Interest Expense Ratio, Cost of Fund dan Leverage Multiplier yang 

mengalami peningkatan. 
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Persamaan dari penelitian Novita Sari dengan penelitian ini ialah 

tujuan dan metode yang digunakan yaitu menggunakan rasio likuiditas dan 

solvabilitas, tanpa menggunakan rasio rentabilitas. Sedangakan  perbedaannya 

terletak pada sampel yang diambil, di mana penelitian ini mengambil sampel 

bank konvensional sedangkan penulis mengambil  bank syariah. Mengingat 

bank syariah di  Indonesia masih berada jauh di bawah perbankan 

konvensional, tetapi memiliki potensi pasar yang besar di Indonesia karena 

Indonesia merupakan  Negara berpendudukan muslim terbesar, sehingga bank 

syariah terus berupaya mengembangkan diri. Bank syariah menunjukkan 

perkembangan positif jika dilihat dari data OJK, salah satunya bank 

BRIsyariah. Bank BRIsyariah memunjukan perkembangan baik dilihat dari 

total DPK, pembiayaan dan aset. Maka untuk mengetahui perkembangannya 

perlu diukur kinerja keuangan bank syariah agar dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan bagi nasabah dan para investor, sehingga mampu 

mempengaruhi jumlah nasabah ataupun investor. 

2. Penelitian Septiawan Eka Saputro (2009) tentang Analisis Rasio Likuiditas, 

Solvabilitas dan Rentabilitas untuk Mengetahui Kinerja Keuangan PT BPR 

Sukadana Surakarta Periode 2005-2008. 

Penelitan ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan data 

kuantitatif yaitu laporan keuangan PT BPR Sukadana Surakarta Periode 2005-

2008. Hasil dari penelitian ini memperoleh bahwa berdasarkan rasio likuiditas 

kinerja PT BPR Sukadana Surakarta sudah cukup baik. Selama periode 2005-

2008 kinerja PT BPR Sukadana Surakarta cukup baik bila dilihat dari rasio 

solvabilitas. Begitupun dalam rasio rentabilitas, kinerja keuangan bank 
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tersebut sudah baik, yang ditunjukan dengan gross profit margin dan net profit 

margin yang cukup besar meskipun berfluktuasi. Namun demikian, deposit 

risk ratio dari tahun 2006-2008 dikategorikan tidak sehat menurut Peraturan 

BI No.11/13/PBI/2009 mengenai batas  maksimum pemberian kredit BPR, 

yaitu melebihi 20%. Hal ini menunjukkan bahwa PT BPR Sukadana Surakarta 

kurang berhati-hati dalam penyediaan dananya untuk pemberian kredit. 

Persamaan dari penelitian Septiawan dengan penelitian ini yaitu tujuan 

dari penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan menggunakan 

analisis yang sama yaitu likuiditas dan solvabilitas. Sedangkan perbedaanya 

terletak pada pengukuran yang digunakan, dalam penilitian penulis tidak 

menggunakan rasio rentabilitas, karena untuk memberi informasi kinerja 

keuangan bank kepada investor pada umumnya menggunakan rasio likuiditas 

dan solvabilitas untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai 

kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajibannya. Para investor 

memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dalam 

rangka menentukan kebijakan penanaman modal, agar dapat mendapatkan 

informasi prospek perusahaan. 

3. Penelitian Nur Fadilla Ayu Badarulia 2017 tentang analisis kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan efisiensi pada PT Bank 

Syariah Mandiri. 

Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan analisis likuiditas, 

solvabilitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: 

kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri jika dilihat dari rasio likuiditas selama 

periode 2010-2014 menunjukan bahwa PT Bank Syariah Mandiri dikatakan 
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baik karena Bank Syariah Mandiri mampu menjamin kewajiban jangka 

pendek yang telah jatuh tempo. Kedua, berdasarkan rasio solvabilitas, bank 

syariah mandiri selama periode 2010-2014 dikatakan dalam kondisi solvable, 

dikarenakan bank tersebut mampu menutupi kemungkinan terjadinya 

kegagalan dalam pemberian pembiayaan dan juga dalam menyanggah 

sejumlah pinjaman pada nasabah. Ketiga kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri jika dilihat dari rasio efisiensi, Bank Syariah Mandiri dalam keadaan 

baik karena nilaianya lebih dari 1,5%. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu pada tujuan penelitiannya untuk 

mengetahui kinerja suatu perusahaan atau perbankan dengan menggunakan 

beberapa rasio keuangan seperti likuiditas dan solvabilitas. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada rasio keuangan yang digunakan, penelitian ini 

menggunakan rasio efisiensi sedangkan penulis tidak. Penulis hanya 

menggunakan rasio likuiditas dan solvabilitas karena penulis ingin mengetahui 

bagaimana perkembangan Bank BRIsyariah dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dan dalam mempertahan diri dalam waktu mendatang. 

Bank BRIsyariah merupakan satu di antara bank milik BUMN yang terdaftar 

dalam BEI, sehingga penulis tergerak untuk melakukan penelitian ini dengan 

menggunakan dua rasio tersebut sebagai bahan pertimbangan sebelum 

menginvestasikan dana pada bank BRIsyariah. 

4. Penelitian Florensia Vergina Sepang, Wilfried S. Manopo dan Joanne V. 

Mangindaan (2018) tentang Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan 

Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Pada PT Bank BRI (Persero), 

Tbk. 
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Tujuan dari penelitian Florensia yaitu untuk mempelajari dan 

memahami kinerja keuangan PT. Bank BRI Persero, Tbk. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengukuran rasio 

likuiditas, solvabilitas dan rasio profitabilitas. Berdasarkan rasio likuiditas 

dengan rasio cepat, rasio perbankan dan indikator rasio aset terhadap 

pinjaman, memiliki hasil bahwa kinerja keuangan BRI 2015-2017 adalah 

likuid karena memenuhi standar rasio Bank Indonesia. Kemudian untuk rasio 

LDR pada Bank BRI menurun selama tiga tahun, dapat dikatakan cukup sehat 

karena belum mampu menyalurkan pembiayaan secara efektif. Berdasarkan 

rasio solvabilitas, kondisi bank berada dalam posisi yang dapat dipecahkan, 

karena modal BRI berada dalam kondisi yang cukup untuk menjamin hutang 

jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan rasio profitabilitas dengan 

indikator NPM, ROE dan ROA telah terjadi penurunan selama tiga tahun 

karena kurangnya kemampuan manajemen bank untuk mengelola aset untuk 

meningkatkan pendapatan. Meskipun nilai NPM, ROE, dan ROA telah 

menurun, tetapi rasio profitabilitas tetap dalam posisi yang sehat karena secara 

keseluruhan memenuhi standar penilaian kesehatan BI.  

Persamaan penelitian ini adalah tujuan penelitian untuk menilai tingkat 

kesehatan bank dan metode yang digunakan yaitu rasio likuiditas dan rasio 

solvabilitas. Sedangkan perbedaannya terlihat dari metode yang digunakan di 

mana penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas sedangkan penulis tidak 

menggunakannya. Dari penelitian tersebut penulis memperhatikan bahwa 

penting untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan perlu dilihat dari sisi 

likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Akan tetapi penulis hanya 
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menggunakan dua rasio yaitu rasio likuiditas dan solvabilitas, untuk 

mengetahui bagaimana suatu bank dapat mengelola aset dan pinjamannya agar 

bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan mampu mempertahankan 

diri, informasi ini yang digunakan oleh para investor ketika ingin membeli 

saham BRIsyariah. 

5. Penelitian Arifin (2019) Tentang Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio 

Rentabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Sumut 

Kantor Pusat Medan 

Diperoleh hasil penelitian ini  bahwasannya kinerja keuangan di PT. 

Bank Sumut Kantor Pusat Medan diukur dengan menggunakan Rasio 

Likuiditas untuk Loan to Deposit ratio (LDR) menunjukkan kondisi keuangan 

yang cukup baik dimana persentase Loan to Deposit Ratio (LDR) masih di 

atas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, meskipun dengan 

persentase seperti ini bank dikatakan tidak efektif dalam mengelola kas bank, 

sebab dana yang tertanam di dalam kas dapat dikatakan dana yang 

menganggur dan tidak diefektifkan dalam usaha untuk meningkatkan labanya 

dan Rasio Rentabilitas pada return on equity (ROE) menunjukkan bahwa bank 

dalam kondisi yang baik di mana tingginya persentase nilai return on equity 

(ROE) mampu memenuhi kriteria penilaian kesehatan yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia, dan pada return on assets (ROA) menunjukkan kondisi 

keuangan yang sangat baik di mana tingginya persentase nilai return on assets 

(ROA) berada di atas standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Persamaan dari penelitian ini terletak pada tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan atau perbankan, 
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perbedaannya terletak pada rasio keuangan yang digunakan, penelitian ini 

menggunakan rasio likuiditas dan rentabilitas sedangkan penulis 

menggunakan likuiditas dan solvabilitas. Penelitian di atas menggunakan rasio 

likuiditas dan rentabilitas untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan kemampuan dalam memperoleh 

laba, maka penelitian penulis menggunakan rasio likuiditas dan solvabilitas 

untuk mengetahui bagaimana perkembangan bank BRIsyariah dalam 

memenuhi kewajibannya dan kemampuannya dalam mempertahankan diri.  

2.2 Landasan Teori 

Berdasarkan  hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka penulis 

mendemonstrasikannya sebagai berikut: 

2.2.1 Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk menginformasikan data keuangan atau kegiatan  

perusahaan atau perbankan kepada pihak yang berkepentingan (Hery, 2016: 

19). Dapat dikatakan juga laporan keuangan berfungsi sebagai suatu alat 

informasi yang mengaitkan perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan, yang dapat menampilkan kondisi kesehatan keuangan dan 

kinerja perusahaan (Hery, 2014: 3). 

Definisi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

laporan keuangan sebagai pertanggungan jawab kepada pihak ektern (luar 

perusahaan). Dikatakan lengkap jika telah memiliki paling tidak berupa: 
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Neraca, laporan laba rugi, laporan keuangan yang dapat disajikan (Nuryanto, 

2014: 62). Sebuah laporan yang dibuat perusahaan oleh pihak manajemen 

adalah sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kepada pemilik atau 

pemegang saham. Sedangkan kandungan dasar hukum yang menjelaskan 

tentang laporan keuangan terdapat pada surat QS.An-Nisa: 135. 

ِلدَْيِن  ِ َولَْو َعلَىَٰٓ  أَنفُِسُكْم أَِو ٱْلَوَٰ ِميَن بِٱْلِقْسِط ُشَهدَآَء ّلِِلَّ ٓ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ُكونُو۟ا قَوََّٰ يََٰ

۟ا أَْو  ٓ أَن تَْعِدلُو۟ا ۚ َوإِن تَْلُوۥٓ َّبِعُو۟ا ٱْلَهَوىَٰ ُ أَْولَىَٰ بِِهَما ۖ فَََل تَت َوٱْْلَْقَربِيَن ۚ إِن يَُكْن َغنِيًّا أَْو فَِقيًرا فَٱّلِلَّ

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا  تُْعِرُضو۟ا فَإِنَّ ٱّلِلَّ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan. (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Keluarga, 2009). 

 

Beberapa definisi laporan keuangan di atas dapat memberikan 

kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah pencatatan hasil proses akuntansi 

yang memuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang disajikan untuk memberi 

informasi berupa data keuangan atau aktivitas dalam perusahaan yang dapat 

menunjukkan kondisi kesehatan dan kinerja perusahaan kepada pihak yang 

bekepentingan. 

2. Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Setelah seluruh data transaksi tuangkan ke dalam jurnal dan 

dimasukkan ke dalam buku besar (ledger), laporan akuntansi dipersiapkan 

untuk menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan 
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keuangan (users), terutama sebagai suatu dasar pertimbangan dalam setiap 

proses pengambilan keputusan (Hery, 2016: 18).  Laporan keuangan bank 

harus berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan. Sesuai dengan SK 

Direksi BI No. 27/119/kep/DIR/ tanggal 27 Januari 1995 laporan keuangan 

terdiri dari: 

a. Laporan Laba Rugi (Income Statement)  

Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis mengenai 

pendapatan dan beban perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan 

laba rugi ini akan memuat sebuah informasi tentang hasil usaha perusahaan, 

yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi 

dengan beban. Untuk dapat menggambar informasi tentang kemampuan 

perusahaan untuk  mendapatkan keuntungan selama periode waktu tertentu, 

laporan laba rugi memiliki 2 unsur yaitu penghasilan dan beban yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

1) Penghasilan (income) merupakan peningkatan fungsi ekonomi dalam 

bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban 

perusahaan selama periode waktu tertentu yang dikategorikan sebagai 

berikut: 

a) Pendapatan (revenue) adalah penghasilan yang berasal dari pelaksanaan 

kegiatan yang kerap ditandai dengan penyebutan yang berbeda, seperti 

penjualan barang dagangan, penghasilan jasa, pendapatan bunga, 

pendapatan dividen, royalty dan sewa. 
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b) Keuntungan (gains) yaitu pos lain yang memenuhi arti penghasilan dan 

mungkin tampak atau tidak tampak dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan yang rutin. 

c) Beban (expense) merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi dalam 

bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang 

mengakibatkan terjadinya penurunan modal yang tidak termasuk ke 

dalam pembagian kepada pemilik) suatu perusahaan selama periode 

waktu tertentu. 

b. Laporan  Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang 

melampirkan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan atau 

perbankan selama periode waktu tertentu (laporan perubahan modal). 

Laporan perubahan ekuitas diantaranya meliputi saldo awal modal pada 

neraca setelah disesuaikan dan ditambahkan laba bersih atau dikurangi rugi 

selama satu periode dan dikurangi dengan prive.  

Perusahaan harus melampirkan laporan perubahan ekuitas sebagai suatu 

bagian laporan keuangan yang menunjukkan: 

1) Laba rugi atau laba bersih periode yang terkait 

2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan ataupun kerugian dan 

jumlahnya yang berlandaskan SAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 

3) Pengaruh akumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

pada kesalahan mendasar yang dirancang pada SAK terkait. 

4) Transaksi modal dengan pemilik dan penyaluran kepada pemilik 
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5) Saldo keseluruhan rugi dan laba pada awal dan akhir periode beserta 

perubahannya. 

6) Rekonsiliasi antara nilai terangkum pada tiap-tiap jenis modal saham, agio 

dan cadangan pada awal dan akhir periode yang menginformasikannya 

secara terpisah dalam tiap perubahannya. 

c. Neraca (Balance Sheet)  

Neraca merupakan laporan keuangan yang mengindikasikan tentang 

aktiva, kewajiban dan modal dari suatu perusahaan pada periode waktu 

tertentu. Tujuan dari neraca yaitu untuk mendeskripsikan keadaan keuangan 

perusahaan. Menurut Hermanto dan Agung (2015: 11) untuk 

mendeskripsikan keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu, neraca 

mempunyai tiga unsur keuangan diantaranya aktiva, kewajiban dan ekuitas. 

Ketiga unsur tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Aktiva yang merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat 

dikategorikan menjadi 5 unsur: 

a) Aktiva lancar, yaitu yang fungsi ekonominya diharapkan akan 

didapatkan dalam waktu kurang dari satu tahun. Aktiva lancar 

merupakan sumber dana dalam melunasi kewajiban jangka pendek. 

Sehingga aktiva lancar harus dipertimbangkan dalam mengukur tingkat 

likuiditas suatu perusahaan. 

b) Investasi jangka panjang, merupakan suatu aktivitas penanaman modal 

yang dilaksanakan atas tujuan untuk mendapatkan penghasilan tetap 

atau untuk memiliki perusahaan lain.  
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c) Aktiva tetap, yaitu aktiva yang mempunyai bentuk fisik, digunakan 

dalam aktivitas normal perusahaan dan tidak ditujukan untuk dijual. 

d) Aktiva yang tidak berwujud, adalah aktiva yang tidak mempunyai 

substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu 

selama lebih dari dua tahun. 

e) Aktiva lain-lain, ialah aktiva yang tidak dapat diklasifikasikan ke 

dalam salah satu dari empat subklasifikasi tersebut. 

d. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow)  

Laporan arus kas (cash flow) yaitu arus kas atau aliran kas yang ada di 

perusahaan dalam satu waktu tertentu. Cash flow menggambarkan berupa 

uang yang masuk (cash in) ke perusahaan dan jenis-jenis pendapatan 

tersebut. Cash flow juga menampilkan besaran uang yang keluar (cash out) 

serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan (Kasmir dan Jakfar, 2003: 145).  

Uang masuk dapat merupakan pinjaman dari lembaga keuangan atau 

hibah dari pihak-pihak tertentu. Uang masuk juga didapatkan dari 

penghasilan yang diperoleh dari yang berkaitan langsung dengan usaha yang 

sedang berjalan seperti penjualan. Selain itu berasal juga dari perolehan 

lainnya yang bukan bagian dari usaha utama (Kasmir dan Jakfar, 2003: 145).  

Uang keluar merupakan sejumlah uang yang dialokasikan perusahaan 

dalam suatu periode waktu tertentu, baik yang berkaitan langsung dengan  

usaha yang dijalankan, ataupun yang tidak memiliki hubungan sama sekali 

terhadap usaha utama. Uang keluar ini termasuk dalam biaya-biaya yang 

seharusnya dipakai perusahaan untuk memenuhi keperluan yang 
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berhubungan dengan aktivitas usaha, seperti pembayaran cicilan hutang dan 

bunga pinjaman, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan 

biaya-biaya lainnya (Kasmir dan Jakfar, 2003: 145). 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes of the Financial Statements) 

Yaitu catatan tambahan menuju akhir pelaporan keuangan untuk 

memberikan imbuhan informasi kepada pembaca dengan memberikan 

informasi lebih lanjut. Tujuan pencatatan ini adalah untuk memaparkan 

penjelasan secara lengkap tentang informasi yang dituangkan dalam laporan 

keuangan (Hery, 2016: 20). Catatan atas laporan keuangan berperan dalam 

memaparkan mengenai perhitungan bagian tertentu dalam laporan arus kas 

yang berhubungan dengan informasi yang terdapat pada catatan atas laporan 

keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi mengenai 

hutang, keberlangsungan usaha, piutang, kewajiban kontijensi, atau informasi 

konstektual untuk menerangkan angka-angka keuangan (contohnya untuk 

mengajukan gugatan). 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berhubungan 

dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan 

atas laporan keuangan menunjukkan: 

1) Informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang ditentukan dan diaplikasikan pada peristiwa dan transaksi. 

2) Informasi yang diharuskan ada dalam SAK tetap tidak disajikan dineraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 
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3) Informasi tambahan lainnya yang tidak distuangkan dalam laporan 

keuangan tetap dibutuhkan dalam rangka penyampaian secara wajar.  

3. Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan ini memiliki tujuan untuk menyampaikan 

informasi keuangan suatu perusahaan baik kepada pemilik, manajemen 

ataupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Laporan 

keuangan memuat informasi tentang jumlah kekayaan (assets) dan jenis-jenis 

kekayaan yang dimiliki, kewajiban-kewajiban berupa hutang yang dimiliki, 

baik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek serta modal yang 

dimilikinya. Informasi yang termuat seperti pada pendeskripsian di atas jelas 

tergambar pada neraca. Lalu laporan keuangan juga menyajikan informasi 

mengenai hasil-hasil dari usaha yang didapatkan perusahaan dalam periode 

tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dibebankan untuk mendapatkan 

hasilnya. Laporan keuangan perusahaan juga menggambaran tentang arus kas 

suatu perusahaan seperti yang terdapat pada laporan arus kas (Kasmir dan 

Jakfar, 2003: 165-166).  

Tujuan utama laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Tujuan khusus laporan 

keuangan ialah menuangkan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip 

akuntansi yang bersifat umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan 

perubahan lain dalam posisi keuangan. Laporan keuangan menurut SAK No. 

1, yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat memberikan 
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manfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi (Hery, 2016: 19). 

Pembuatan masing-masing laporan keuangan memiliki tujuan 

tersendiri. Secara umum menurut Kasmir dan Jakfar (2003: 166) tujuan dari 

penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Menyajikan informasi keuangan mengenai jumlah dan jenis-jenis aktiva, 

jumlah kewajiban, jenis-jenis kewajiban dan jumlah modal. 

b. Memberikan informasi mengenai hasil usaha yang tampak dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh, sumber-sumber pendapatan. 

c. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang 

dibebankan dalam periode tertentu. 

d. Menginformasikan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada 

aktiva, kewajiban dan modal suatu perusahaan. 

e. Memberikan informasi mengenai kinerja manajemen selama satu periode 

dari hasil laporan keuangan yang dikemukakan. 

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan dari laporan keuangan terlihat 

bahwa laporan keuangan akan memberikan informasi keuangan sebagai salah 

satu sumber untuk mendukung penguatan dalam pengambilan keputusan 

khususnya dari aspek keuangan. Juga laporan keuangan akan 

menginformasikan berupa keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak 

lainnya yang memiliki kepentingan akan penilaian kinerja keuangan bagi 

perusahaan selain dari pihak manajemen perusahaan (Nurfadillah, 2017: 10). 

Penggunaan laporan keuangan akan tergambarkan pada kondisi 

keuangan suatu perusahaan agar dapat mempermudah untuk melakukan 



 

24 
 

penilaian kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan. Penilaian 

kinerja manajemen akan menjadi tolak ukur mengenai keberhasilan 

manajemen dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

4. Penggunaan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan perusahaan harus dikerjakan dan disusun 

berdasarkan aturan atau standar yang telah berlaku. Hal tersebut dilakukan 

agar laporan keuangan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Laporan 

keuangan yang disediakan perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi 

manajemen dan pemilik perusahaan saja, namun penting juga bagi pihak-

pihak lainnya. Dalam implementasinya penyajian laporan keuangan 

diperuntukan dalam pemenuhan kepentingan berbagai pihak bukan hanya 

pihak manajemen dan pemilik perusahaan itu tersebut. Tiap-tiap pihak 

mempunyai kepentingan dan tujuannya sendiri pada laporan keuangan yang 

diserahkan oleh perusahaan (Kasmir dan Jakfar, 2003: 167). 

Adapun pihak-pihak yang mempunyai beberapa kepentingan pada laporan 

keuangan perusahaan diantaranya sebagai berikut: 

a. Kreditur  

Pihak penyedia dana (lembaga keuangan) memiliki kepentingan  

terhadap sebuah usaha yang akan ditanggungnya. Bank atau lembaga  

keuangan lainnya tidak mau menerima resiko kerugian sehingga penting 

untuk mendalami prospek usaha di masa yang mendatang. Begitupun bank 

perlu  mengetahui berapa jumlah dana yang sebenarnya dibutuhkan, 
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sehingga tidak akan terjadi yang namanya dana menganggur yang pada 

akhirnya akan menjadi beban bagi nasabahnya. 

b. Pemegang Saham 

Bagi para pemegang saham yang juga merupakan pemilik bank, 

memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank tidak lain untuk 

melihat prospek bank yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode 

waktu tertentu. Kemajuan yang tampak adalah kemampuannya dalam 

menghasilkan laba dan mengembangkan aset yang dimilikinya. Dari 

laporan ini pemilik juga dapat turut melakukan penilaian hingga sejauh 

pengembangan usaha bank tersebut telah dilaksanakan oleh pihak 

manajemen. Bagi pemilik, adanya laporan keuangan ini, yang pertama 

akan memberikan gambaran berupa jumlah deviden yang akan diterima. 

Kedua yaitu untuk menilai kinerja pihak manajemen dalam melaksanakan 

kepercayaan yang telah diberikan. 

c. Pemerintah  

Bagi pemerintah, laporan keuangan dimanfaatkan sebagai alat untuk 

menilai kejujuran pihak perusahaan pada saat melaporkan rangkaian 

aktifitasnya, juga untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap 

Negara terutama pajak. 

d. Manajemen  

Bagi manajemen, Laporan keuangan dimanfaatkan untuk mengukur 

kinerja manajemen suatu perusahaan dalam memenuhi target-target yang 

telah dicanangkan. Selain itu juga untuk mengukur kinerja manajemen 

perusahaan dalam pengengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Yang 
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pada akhirnya laporan keuangan ini juga merupakan suatu penilaian bagi 

pemilik untuk menawarkan kompensasi dan karir manajemen serta 

memberikan kepercayaan pada pihak manajemen untuk memimpin 

perusahaan pada periode selanjutnya. 

e. Karyawan 

Bagi karyawan dengan laporan keuangan ini dapat mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Dengan ini mereka 

akan paham mengenai kinerja mereka selama ini, sehingga mereka turut 

merasa perlu memikirkan peningkatan kesejahteraan jikalau perusahaan 

memperoleh keuntungan dan sebaliknya perlu dilakukan evaluasi jika 

perusahaan mendapati kerugian (Kasmir dan Jakfar, 2003:169). 

Melalui laporan keuangan maka dapat dinilai kinerja keuangan 

perusahaan oleh masing-masing pihak. Sesuai fungsi dari laporan keuangan 

yaitu menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh 

pihak manajemen, atau merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. 

2.2.2 Metode Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisa perhitungan rasio (alat-alat analisa) 

digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang 

ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui peruahan-perubahan dari 

masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari 

beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu (Haryanti, 2015: 59). 
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Menurut Prastowo dalam Haryanti (2015: 59) metode analisis laporan 

keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi, yaitu: 

1. Metode analisis horizontal (dinamis)  

Metode analisis horizontal (dinamis) adalah metode analisis yang 

dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa 

tahun (periode), sehingga dapat diketahui perkembangan dan 

kecenderungannya. Disebut metode analisis horizontal karena analisis ini 

membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. Disebut 

metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun 

(periode). Teknik analisis yang termasuk pada klasifikasi ini antara lain 

teknik analisis perbandingan, analisis trend (index), analisis sumber dan 

penggunaan dana, analisis perubahan laba kotor. 

2. Metode analisis vertikal (statis) 

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang 

dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun 

(periode) tertentu, yaitu dengan membandingkan antar pos yang satu dan 

pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun (periode) yang 

sama. Oleh karena membandingkan antar pos yang satu dengan yang 

lainnya pada laporan keuangan yang sama, maka disebut metode vertikal. 

Disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos 

laporan keuangan pada tahun (periode yang sama). Teknik-teknik analisis 

yang termasuk pada klasifikasi metode ini antara lain teknik analisis 

persentase perkomponen (Common-Size), analisis rasio, dan analisis 

impas. 



 

28 
 

2.2.3 Analisa Laporan Keuangan 

Menurut Haryanti (2015: 60) analisa yang pada umumnya biasa 

digunakan dalam menganalisa laporan keuangan yaitu: 

a. Analisa perbandingan laporan keuangan, yaitu suatu metode dan tehnik 

analisa yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan selama 

dua periode atau lebih.  

b. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dipaparkan dalam presentase, adalah suatu metode atau teknik analisa 

untuk mengetahui tendensi pada kondisi keuangannya, apakah 

menunjukkan tendensi yang tetap, mengalami kenaikan atau bahkan 

penurunan.  

c. Laporan dengan presentase per komponen atau common size statement, 

merupakan suatu metode analisa yang dipergunakan untuk mengetahui 

berapa presentase inventasi pada masing– masing aktiva terhadap jumlah 

aktivanya, dan untuk mengetahui struktur permodalanya dan komposisi 

perongkosan yang terjadi dikaitkan dengan jumlah penjualanya.  

d. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu suatu analisa untuk 

mengetahui sumber–sumber dan pemanfaatan modal kerja atau untuk 

melihat sebab–sebab dari perubahan modal kerja dalam periode tertentu.  

e. Analisa sumber dan penggunaan kas, merupakan suatu analisa untuk 

mengetahui sebab–sebab terjadinya perubahan besaran uang kas atau 

untuk mengetahui sumber–sumber dan pemanfaatan uang kas selama 

periode waktu tertentu.  
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f. Analisa ratio, adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk 

mengetahui keterkaitan antara pos–pos tertentu dalam neraca atau laporan 

rugi laba secara individu atau perpaduan dari keduanya.  

g. Analisa perubahan laba kotor, adalah suatu analisa untuk mengetahui 

sebab–sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan tiap 

periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang dianggarkan selama periode tersebut.  

h. Analisa break-even, merupakan suatu analisa yang dipergunakan untuk 

menentukan tingkat penjualan yang harus diperoleh dalam suatu 

perusahaan agar tidak memperoleh kerugian, namun belum juga 

mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan analisa break-even ini 

dapat diketahui berbagai tingkat laba atau kerugian atas berbagai tingkat 

penjualan. 

2.2.4 Kinerja Keuangan 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja atau performance adalah suatu gambaran tentang tingkat 

pencapaian penyelenggaraan suatu progam aktivitas atau kebijakan dalam 

mencapai tujuan, visi dan misi organisasi yang disajikan lewat perencanaan 

strategis pada organisasi (Moeheriono, 2012: 95). Kinerja merupakan suatu 

hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara menyeluruh selama periode 

tertentu dalam pelaksanaan tugas kemudian dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan yang timbul (Veithzal, 2005: 14). 

Indra Bastian (2001: 329) mengartikan kinerja sebagai suatu 

gambaran mengenai capaian penyelenggaraan suatu kegiatan atau program 
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perwujudan sebuah sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang terinci 

dalam perumusan skema strategis (strategic planning) organisasi. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa kinerja adalah sebuah prestasi yang dapat 

diraih oleh organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan 

faktor penting yang digunakan untuk mengatur efektivitas dan efisiensi 

organisasi.  

Pengertian kinerja atau performance dapat disimpulkan sebagai hasil 

tindakan yang telah dicapai oleh individu atau sekelompok orang yang 

berada dalam suatu organisasi. 

2. Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal utuk melakukan 

evaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

dan posisi kas tertentu. Dengan mengukura kinerja keuangan, dapat 

diketahui kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan keuangan suatu 

perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika telah mencapai suatu 

kinerja tertentu yang telah ditargetkan (Dewa, 2015: 5). Dalam analisis 

kinerja keuangan terdapat beberapa prosedur yang harus diperhatikan 

diantaranya: 

a. Review Data Laporan Aktivitas, merupakan penyesuain data dari laporan 

keuangan pada beberapa hal, baik sifat atau jenis perusahaan yang 

melakukan pelaporan ataupun sistem akuntansi yang berlaku. Maksud 

dari pentingnya mengkaji data secara keseluruhan ini tidak lain untuk 

meyakinkan para penganalisis bahwasannya laporan tersebut sudah cukup 

jelas dapat memberikan gambaran akan keseluruhan data keuangan yang 
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sejalan dan telah menerapkan prosedur akuntansi maupun metode 

penilaiannya tepat, sehingga penganalisis akan benar-benar memperoleh 

laporan keuangan yang dapat dibandingkan (comparable). 

b. Menghitung, merupakan metode dan tehnik analisis yang dilakukan 

dengan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, presentase 

perkomponen, analisis rasio keuangan. Dengan metode atau teknik ini 

perhitungan amat bergantung pada tujuan analisis.  

c. Membandingkan atau Mengukur, tindakan ini diperlukan untuk 

mengetahui kondisi dari hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, 

baik, sedang atau kurang baik. Menurut Lukman Syamsudin (dalam 

Ningtyas, 2016: 102), ada dua cara yang digunakan dalam 

membandingkan ratio financial perusahaan, yaitu cross sectional adalah 

cara mengevaluasi dengan cara membandingkan rasio-rasio antar 

perusahaan yang sejenis. Time series analysis yaitu digunakan dengan 

jalan membandingkan hasil yang dicapai perusahaan dari periode satu ke 

periode lainya. 

d. Menginterprestasi, merupakan analisis sebagai suatu perpaduan antara 

hasil perbandingan atau pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. 

Sedangkan tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Jumingan (2009: 

239), yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan 

terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabiitas yang di 

capai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya 



 

32 
 

b. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan 

semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan Menurut Mulyadi dalam Dewa (2015: 

6), pengukuran kinerja keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk:  

a. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara umum 

b. Megidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan serta 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi progam pelatihan 

karyawan 

c. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. 

2.2.5 Rasio Keuangan 

1. Pengertian Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh perusahaan dari 

hasil perbandingan laporan keuangan yang mempunyai hubungan satu sama 

lainya. Pengertian rasio keuangan adalah suatu angka yang didapatkan dari 

hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

memiliki hubungan relevan dan signifikan (Sofyan, 2010: 297).  

Rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan mathematical 

relationship (hubungan atau perimbangan) antara jumlah yang satu dengan 

jumlah lainnya pada laporan keuangan. Penggunaan rasio keuangan akan 

memaparkan dan memberikan deskripsi mengenai baik buruknya kondisi 

serta posisi keuangan suatu perusahaan, terlebih jika angka rasio tersebut 
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dibandingkan dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar 

industri (Endry, 2008: 115). 

Berdasarkan pengertian di atas, rasio keuangan merupakan angka 

yang dihasilkan dari laporan-laporan keuangan yang dijadikan sebagia 

ukuran untuk melakukan evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan.  

2. Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Menurut S. Munawir (2014: 68) berdasarkan sumber datanya rasio 

dapat dibedakan menjadi tiga bagian, antara lain:  

a. Rasio-rasio neraca (balance sheet ratios) yang termasuk dalam 

pengelompokan ini adalah seluruh rasio yang datanya diperoleh dari 

neraca.  

b. Rasio-rasio laporan rugi-laba (income statement ratios) yaitu angka-

angka rasio yang disusun dari data yang diambil dari laporan rugi-laba. 

Rasio-rasio antar laporan (interstatement ratios) adalah keseluruhan dari 

angka rasio yang datanya didapatkan dari neraca dan data lainnya 

diperoleh dari laporan rugi-laba.  

Banyak sekali para ahli yang berbeda pendapat tentang 

penggolongan bentuk-bentuk rasio keuangan. Namun, hampir seluruhnya 

sama dalam mengelompokkan rasio keuangan. Jika terdapat perbedaan 

dalam hal tersebut bukan merupakan suatu masalah, karena masing-masing 

pendapat ahli keuangan memiliki perbedaan pendapat pada penempatan 

kelompok rasionya, bukan pada esensi dari penilaian rasio keuangannya 

yang menjadi masalah. Jenis rasio yang digunakan ialah yang berdasarkan 
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pada Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 

nilai standar tingkat kesehatan Bank Indonesia sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Standar Tingkat Kesehatan Bank Indonesia 

 Jenis Rasio Indikator  Formula SK BI 

Kinerja 

Keuangan 

Likuiditas Quick Ratio 

=
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖
 𝑥 100% 

15%-

20% 

  Banking 

Ratio =
𝐿𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐵𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔
𝑥 100% 

>85%-

100% 

  Loan To 

Deposito 

Ratio 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥 100% 

≥78%-

≤98%  

  Assets Loan 

Ratio =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

10% 

 Solvabilitas Primary 

Ratio =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

≥8% 

  Secondary 

Risk Ratio =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

≥10% 

  Capital 

Ratio =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠
𝑥 100% 

10%-

20% 

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling 

sering digunakan, meskipun perhitungannya hanyalah merupakan operasi 

aritmatika sederhana, tetapi hasilnya membutuhkan interpretasi yang tidak 

mudah. Agar perolehan perhitungan rasio tersebut menjadi berarti, rasio 

sebaiknya mengacu pada rasio keterkaitan ekonomis yang penting. Rasio harus 

diinterpretasikan secara hati-hati karena faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pembilang dapat berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap penyebut (Hery, 2014: 22).  
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Analisis rasio keuangan yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas mencerminkan kesanggupan suatu perusahaan dalam 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya menggunakan dana lancar yang 

tersedia. Dahlan (dalam Nindya, 2013: 1335) menyatakan bahwa likuditas ialah 

kemampuan perbankan dalam memenuhi seluruh penarikan dana para nasabah, 

kewajiban yang telah jatuh tempo dan sesuai permintaan pembiayaan tanpa 

adanya penundaan.  Davydenko Antonia (2010: 1) menemukan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas, apabila tingkat 

likuiditas menurun maka profitabilitas akan tinggi tapi jika likuiditas tinggi 

maka profitabilitas menurun karena cadangan kas miliki bank jumlahnya cukup 

besar dan pembiayaant yang didistribusikan rendah. Bourke (dalam Nindya, 

2013: 1335) memaparkan bahwasannya tingkat likuiditas memiliki hubungan 

positif terhadap profitabilitas aset, apabila bank berada dalam keadaan yang 

tidak stabil maka bank akan memilih untuk meningkatkan cadangan kasnya 

untuk mengurangi resiko. 

a. Quick Ratio 

Quick Ratio merupakan rasio yang dipergunakan untuk menilai 

kemampuan bank dalam menjamin kewajibannya terhadap para deposan 

(pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) menggunakan harta yang 

paling likuid yang dimiliki oleh perbankan (Kasmir, 2012: 315). 

Rasio tersebut adalah suatu perbandingan antara aset lancar 

dikurangi persediaan dan kewajiban lancar. Quick ratio merupakan 

pengukuran kemampuan bank dalam menjamin kewajiban-kewajibannya 
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tanpa memperhitungkan persediaanya, karena persediaan membutuhkan 

waktu cukup lama untuk diubah menjadi uang kas, apabila perusahaan 

mmebutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan 

dengan aktiva lancarnya. 

Quick ratio tampak lebih tajam dibandingkan dengan Current Ratio, 

karena hanya memperbandingkan aktiva yang paling likuid (mudah 

dicairkan atau diuangkan) menggunakan hutang lancar. Bila digunakan rata-

rata industri Quick Ratio, angkanya 100% dikatakan telah memperlihatkan 

baiknya keadaan keuangan jangka pendek. Apabila tingkat Current Ratio 

tinggi tetapi Quick Rationya rendah berarti mengindikasikan adanya 

investasi yang besar-besaran dalam persediaan. Dari ketiga aktiva lancar 

(kas, piutang, dan persediaan), persediaan seringkali dianggap sebagai aset 

yang paling tidak likuid. Hal tersebut berhubungan dengan semakin jauhnya 

tahap yang dilewati hingga sampai menjadi kas, berarti waktu yang 

dibutuhkan untuk dapat menjadi kas semakin lama juga akan mendapati 

ketidakpastian nilai persediaan. Meski persediaan dituangkan dalam nilai 

perolehan, sedangkan jika persediaan laku, kas yang didapatkan akan sama 

dengan nilai jual secara umum yang lebih besar dibandingkan nilai 

perolehannya. Berdasarkan alasan tersebut, persediaan dikeluarkan dari 

aktiva lancar dalam perhitungan rasio lancar.  

Jadi rasio ini di interpretasikan dalam keadaan normal sebagai 

berikut: setiap Rp 1,- hutang lancar yang dijamin oleh Rp 1,- aktiva lancar di 

luar persediaan. Rasio yang rendah mengindikasikan risiko likuiditas yang 
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tinggi, sedangkan rasio cepat yang tinggi memperlihatkan adanya kelebihan 

kas atau piutang.  

Rumus untuk menghitung quick ratio: 

 

 

- Cash Ratio: Total penjumlahan kas, giro pada BI, giro pada Bank lain 

- Total Deposit: Total penjumlahan giro, tabungan dan deposito 

b. Banking Ratio  

Banking  ratio adalah rasio  yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat 

likuiditas bank dengan cara membandingkan jumlah pembiayaan yang 

didistribusikan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio 

tersebut, maka tingkat likuiditasnya akan semakin rendah karena jumlah 

dana yang digunakan untuk membiayai pembiayaan semakin kecil, 

begitupun sebaliknya (Kasmir, 2014: 132).  

Rumus untuk menghitung banking ratio: 

 

 

- Total Loans: total pembiayaan yang diberikan yaitu piutang mudharabah, 

istishna, ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah.  

- Total Deposit: total penjumlahan giro, tabungan dan deposit berjangka. 

c. Loan to Deposit Ratio 

Loan to deposit ratio atau rasio pembiayaan dengan dana pihak ketiga 

adalah keseluruhan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana 

Quick Ratio=
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
𝑥 100% 

 

banking ratio =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
𝑥 100% 
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yang didapatkan oleh bank (Dendawijaya dalam Saubari, 2017: 20). Loan to 

deposit ratio (LDR) disebut sebagai rasio pembiayaan terhadap dana pihak 

ketiga untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan berupa 

pembiayaan dan kegiatan penyaluran pembiayaan ini merupakan kegiatan 

utama bank dan sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan 

pendistribusian pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada debitur.  

LDR mengemukakan tingkat kemampuan untuk melakukan 

pembayaran kembali penarikan dana para deposan dengan mengandalkan 

pembiayaan yang diberikan. Jika DPK tidak tersalurkan, bank akan 

kehilangan kesempatan dalam memperoleh laba dalam jumlah besar, 

sehingga pendapatan bank yang rendah akan menyebabkan ROE menjadi 

rendah. 

Peraturan mengenai LDR dibahas dalam Peraturan Bank Indonesia 

No. 17/17/DKMP/2015 yaitu kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio yang 

dapat disimpulkan bahwa penilaian kriteria bank yang sehat memiliki nilai 

di atas 78% dan di bawah 92%. Jika melebihi standar atas atau standar 

bawah, bank tersebut dikatakan tidak sehat (Saubari, 2017: 22). 

Salah satu rasio yang dipergunakan dalam penilaian likuiditas yaitu 

loan to deposit ratio yang merupakan rasio antara besarnya jumlah volume 

pembiayaan yang didistribusikan bank dan jumlah penerimaan dana dari 

berbagai sumber. Sumber dana bank pada umumnya berasal dari dana pihak 

ketiga yang diterima bank kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan 

(Furi Aprilia, 2016: paragraf 2). Rasio LDR yang rendah menunjukkan 

adanya dana yang tidak produktif di mana belum tersalurkan dalam 
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pembiayaan, namun kualitas likuiditas baik dan pendapatan akan lebih 

rendah, karena seperti yang diketahui bahwa perbankan memperoleh 

pendapatan melalui pembiayaan yang disalurkan. Sebaliknya, apabila rasio 

LDR tinggi berarti penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan optimal, 

namun kemampuan likuiditas bank kurang baik dalam artian bank tidak 

memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya 

terhadap nasabah (DPK). Tingkat LDR merupakan indikator kesehatan bank 

dalam menjalankan operasinya.  

LDR dapat dihitung dengan cara: 

 

- Total Loans: total pembiayaan yang diberikan yaitu piutang mudharabah, 

istishna, ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah. 

- Total Deposit: total penjumlahan giro, tabungan dan deposito berjangka 

- Equity Capital: total penjumlahan modal disetor, cadangan umum, sisa 

laba tahun lalu dan laba tahun berjalan. 

d. Loan to Asset Ratio 

Loan to Asset Ratio adalah rasio untuk mengukur tingkat likuiditas 

bank yang memperlihatkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan 

pembiayaan dengan total asset yang dimilikinya (Martono dalam Miadalyni, 

2013: 1545). Semakin tinggi tingkat rasio ini, maka tingkat likuiditasnya 

akan semakin rendah karena jumlah aset yang dibutuhkan untuk membiayai 

pembiayaanya menjadi semakin besar (Pambuko, 2011: 3). 

Rumus yang untuk menghitung LAR yaitu: 

LDR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡+𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑥 100% 
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-  

- Total Loans: total pembiayaan yang diberikan yaitu piutang mudharabah, 

istishna, ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah. 

- Total Assets: Total seluruh jumlah aset. 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menampilkan besarnya aktiva 

sebuah perusahaan yang didanai dengan utang. Artinya, menunjukkan besaran 

beban utang yang dibebankan kepada perusahaan jika dibandingkan dengan 

aktivanya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya (Mamduh, 2005: 40). Perusahaan yang tidak 

solvable adalah perusahaan yang jumlah utangnya lebih besar dari total 

asetnya. Perusahaan yang mempunyai rasio solvabilitas tinggi memiliki resiko 

kerugian jauh lebih besar daripada perusahaan dengan rasio solvabilitas yang 

rendah. 

a. Primary Ratio 

Primary ratio digunakan untuk mengukur kemampuan modal bank 

dalam menutupi penurunan aset akibat adanya kerugian yang tidak dapat 

dihindari. Primary ratio dapat memberikan gambaran perbandingan jumlah 

modal dengan aktiva. Rasio ini mengindikasikan jumlah modal yang ada di 

dalam bank. Modal adalah pos ekuitas yang tercantum dalam necara bank. 

Total aktiva adalah pos jumlah aktiva yang tercantum pada neraca bank 

(Windu dan Adityawarman, 2016: 7). Primary Ratio digunakan untuk 

Loan to Asset Ratio =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 
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mengukur memadainya permodalan yang dimiliki, atau sejauh mana 

penurunan yang ditimbulkan pada total aset masuk dapat dipenuhi oleh 

capital equity (Yuniar, 2013: 7). Besaran standar primary ratio yang 

ditetapkan BI yaitu >3. 

 

  

- Equity Capital: total penjumlahan modal disetor, cadangan umum, sisa 

laba tahun lalu dan laba tahun berjalan 

- Total Assets: total seluruh jumlah aset 

b. Secondary Risk Ratio  

Merupakan rasio untuk mengukur tingkat penurunan aset yang 

memiliki risiko lebih tinggi. Rumus untuk menghitung Secondary Risk Ratio 

yaitu: 

 

 

- Equity Capital: total penjumlahan modal disetor, cadangan umum sisa laba 

tahun lalu dan laba tahun berjalan 

- Secondary Risk Assets: total penjumlahan total assets dikurangi cash 

assets, securities, low risk assets. 

c. Capital Ratio 

Capital risk merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko 

kerugian akibat penurunan nilai asset sampai seberapa jauh penurunan 

tersebut dapat diserap oleh modal bank. 

 

Primary Ratio =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 

 

 

Secondary Ratio =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥 100% 
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- Equity Capital: total penjumlahan modal disetor, cadangan umum sisa laba 

tahun lalu dan laba tahun berjalan 

- Total Loans: total pembiayaan yang diberikan yaitu piutang mudharabah, 

istishna, ijarah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, aset yang diperoleh untuk ijarah. 

2.2.6 Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1972 tentang Perbankan 

yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

bahwasannya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah suatu bank yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha 

syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang 

menjadi pembeda utama dengan bank konvensional.  Pada intinya prinsip  

syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama 

kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang 

mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik 

dalam hubungan dengan Sang Pencipta (Hablumin Allah) maupun dalam 

hubungan sesama manusia (Hablumminannas). (Otoritas Jasa Keuangan, 

konsep dasar dan prinsip-prinsip dasar, para. 1). 

Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono (dalam Andrianto, 

2019: 25) adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan 

Capital Ratio  =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠
𝑥 100% 
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dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran 

uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau 

Islam. 

2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah 

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai 

kontribusi dan resiko masing-masing pihak 

b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan 

pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra 

usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan 

c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan 

keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor 

dapat mengetahui kondisi dananya 

d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan 

golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai 

rahmatan lil alamin. 

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan 

syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Maisir:  Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Maisir sering 

dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang 

dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, 

seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Perjudian tidak 
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sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan 

dalam sistem keuangan Islam.  

b. Gharar : Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut 

istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, 

pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas 

barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan 

termasuk jual beli gharar. Pelarangan ghararkarena memberikan efek 

negatif dalam kehidupan karena gharar merupakan praktik pengambilan 

keuntungan secara bathil. Ayat yang melarang gharar diantaranya dalam 

QS Al-Baqarah ayat 188: 

ْن  ِطِل َوتُْدلُو۟ا ِبَهآ إِلَى ٱْلُحكَّ اِم ِلتَأُْكلُو۟ا فَِريقًا م ِ لَُكم َبْيَنُكم بِٱْلبََٰ َوََل تَأُْكلُٓو۟ا أَْمَوَٰ

ثِْم َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ  ِل ٱلنَّاِس بِٱْْلِ  أَْمَوَٰ

Terjemahnya: 

 

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui" (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an 

Keluarga, 2009: 90). 

 

c. Riba:  Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, 

pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba 

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. 

Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130: 

َ لَعَلَُّكْم  عَفَةًۖ  َوٱتَّقُو۟ا ٱّلِلَّ َضَٰ فًا مُّ ۟ا أَْضعََٰ ٓ بَوَٰ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ََل تَأُْكلُو۟ا ٱلر ِ يََٰ

 تُْفِلُحونَ 
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Terjemahnya: 

 

hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. (Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Keluarga, 

2009: 66). 

 

3. Fungsi Bank Syariah 

Bank Syariah mempunyai dua peran utama yaitu, sebagai badan 

usaha (tamwil) dan badan usaha sosial (maal). Sebagai badan usaha, Bank 

Syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, 

investor dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah 

melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan 

prinsip wadi’ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau 

ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana 

melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. 

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa 

keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan.  

Pelayanan jasa non keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip 

wakalah (pemberian mandat), kafalah (bank garansi), hiwalah (penagihan 

utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh (pinjaman kebajikan dan 

dana talangan), sharf (jual beli valuta asing)  dan lain-lain (Ascarya dan 

Diana, 2005: 13). 
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2.3 Kerangka Berpikir 
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