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KEGUNAAN LAPORAN KEUANGAN 

BANK 

1. skrining awal dalam pemilihan investasi. 

2. perkiraan terhadap hasil dan kondisi 
keuangan bank. 

3. diagnosis terhadap masalah manajerial, 
operasi, dan atau masalah masalah lainnya. 

4. untuk mengukur tingkat keberhasilan 
manajemen bank. 

5. memperkecil ketidak pastian yang sulit 
dihindari dan sering ditemui dalam proses 
pengambil keputusan  



   Analisa keuangan Bank pada prinsipnya 

sama dengan analisa keuangan pada 

umumnya,  perbedaannya adalah bank  

hanya  memerlukan ratio ratio tertentu saja. 

(bukan berarti ratio lain tidak dapat 

digunakan) 



    

Analisa tersebut digunakan Bank untuk  

   memberikan jawaban atas pertanyaan  

   sebagai  berikut :  
 Apakah kinerja operasional bank telah berlangsung lama dan 

memberi prospek keuangan. menunjukkan  pertumbuhan 

stabilitas, atau mengalami penurunan yang berarti. 

 Posisi keuangan pada saat itu. 

 Strutur permodalan bank. 

 Tingkat risiko dan keuntungan yang mungkin dihadapi 

investor atau nasabah. 

 Perbandingan keadaan bank tersebut dibanding dengan 

bank lainnya. 



 Neraca bank : gambaran posisi 

keuangan suatu bank pada saat tertentu 

 Laporan L/R : hasil kegiatan atau 

operasional suatu bank selama periode 

tertentu. 

 



Tujuan Laporan Keuangan 

 Memberikan informasi kas mengenai 

posisi keuangan perusahaan 

 Memberikan informasi keuangan 

mengenai hasil usaha perusahaan 

 Memberikan laporan dan intepretasi 

kondisi dan potensi perusahaan 

 Memberikan informasi akan kebutuhan 

pihak yang berkepentingan 



NERACA 

 Memberikan gambaran harta kekayaan , 

utang dan modal bank serta 

memperlihatkan gambaran tentang 

posisi keuangan suatu bank pada saat 

tertentu 

 Harta = kewajiban + Ekuitas Modal 



Persamaan Akuntansi Bank 

 Harta  :  
 Penempatan dana 

 Penyaluran dana dalam kredit 

 Penanaman dana dalam aktiva tetap 

 Penanaman lain 

 Utang 
 Dana masyarakat 

 Dana pinjaman 

 Dana lainnya 

 Modal 
 Modal saham 

 Laba ditahan 

 Laba rugi tahun berjalan 



AKTIVA 

1. Kas 

 uang kas (dom+valas) . 

2. Bank Indonesia 

 giro (dom+valas) milik bank yang ada di BI 

3. Tagihan pada bank lain  

 (giro, call money, deposito berjangka, kredit yang diberikan) 

4. Surat berharga 

 (wesel, saham , obligasi) 

5. Kredit yang diberikan 

 Kredit yang diberikan pada pihak lain kecuali bank 

6. Penyertaan 

 Penyertaan bank pada bank lain, perusahaan lain 

7. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan 

 cadangan yang menampung risiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari tidak 
diterimanya kembali secara keseluruhan 

8. Aktiva tetap dan inventaris 

 nilai buku dari tanah, gedung, kantor, rumah, dll 

9. Rupa-rupa aktiva 

 aktiva lainnya selain dari point di atas  

  



KAS 

 Uang kas (rp dan valas) yang dimiliki 

bank, di dalam dan di luar negeri 

 Uang kartal, mata uang emas, mata 

uang asing. 

 Pemisahan uang kas domestik dan 

valas. 



Penempatan Pd Bank Indonesia 

 Giro dalam rupiah milik bank pada BI 

 Jumlahnya merupakan nilai bersih yang 

tidak dikurangi ataupun ditambah 

dengan kredit yang diberikan BI maupun 

kredit yang sudah disetujui BI 

 Sertifikat Bank Indonesia 



Kewajiban GWM 

 Bank yang memiliki DPK lebih dari 1 

triliun dikenakan GWM 0 % 

 DPK 1 – 10 triliun, GWM 1 % 

 DPK 10 – 50 triliun, GWM 2 % 

 DPK > 50 triliun, GWM 3 % 



Kewajiban GWM 

Berdasarkan LDR 

 LDR > 90 % , GWM 0 % 

 LDR 75 – 90 %, GWM 1 % 

 LDR 60 – 75 %, GWM 2 % 

 LDR 50 – 60 %, GWM 3 % 

 LDR 40 – 50 %, GWM 4 % 

 LDR 30 – 40 %, GWM 5 % 



Giro pada bank lain 

 Rekening giro bank pada bank lain di 

dalam dan luar negeri 

 Berfungsi sebagai dana untuk menjamin 

kliring lokal dan dana untuk kelancaran 

transaksi antar bank 



Penempatan pada bank lain 

 Penanaman dana bank pada bank lain, 

sebagai secondary reserve 

 Giro  

 Call money : pinjaman bank lain 

 Deposito berjangka  

 Kredit yang diberikan 

 Digunakan untuk memperoleh 

penghasilan 



SURAT BERHARGA 

 Surat berharga dalam rp dan valas yang 

dimiliki oleh bank, meliputi 

 Saham 

 Obligasi 

 Sertifikat / Surat opsi / jaminan untuk 

membeli dan memesan saham dan obligasi 

untuk diperjualbelikan 



Obligasi pemerintah 

 Obligasi yang diterbitkan pemerintah 

pusat dan rangka program rekapitalisasi 

bank umum 



Surat berharga yang dibeli dengan 

janji dijual kembali 

 Penanaman dana dalam bentuk 

pembelian efek dengan menjual kembali 

efek kepada penjual semula dengan 

harga yang disepakati 



Tagihan Derivatif 

 Tagihan karena potensi keuntungan dari 

suatu potensi transaksi derivatif 

 



KREDIT YANG DIBERIKAN 

 Realisasi kredit dalam rp dan valas yang 

diberikan bank, pada pihak ketiga bukan 

bank, dalam maupun luar negeri. 

 Pemisahan kredit rupiah dan valas. 



Tagihan dan Kewajiban Akseptasi 

 L/C 

 Wesel 

 Ekspor 

 Impor 

 Beneficiary 

 Importir 

 Issuing bank 

 Advising bank 



PENYERTAAN 

 Penyertaan bank pada bank ataupun 

lembaga keuangan lain 

 Pembedaan rupiah dan valas 

 Bentuknya secara umum dapat berupa 

soft loan 



Pendapatan yang masih akan 

diterima 

 Tagihan atau penanaman aktiva 

produktif pada pihak ketiga yang 

tergolong lancar, menurut Kualitas Aktiva 

Produktif 



POS PASIVA 

 Giro 

 Kewajiban segera lainnya 

 Tabungan  

 Deposito berjangka 

 Sertifikat Deposito 

 Simpanan pada bank lain 

 Surat berharg 

 Kewajiban derivatif 

 Kewajiban akseptasi 

 Surat berharga yang diterbitkan 

 



CADANGAN AKTIVA YANG 

DIKLASIFIKASIKAN 

 Cadangan dalam rupiah dan valas untuk 
manmpung risiko kerugian yang timbul 
akibat dari tidak dapat diterimanya 
kembali sebagian atau seluruh aktiva 
produktif  

 Aktiva produktif meliputi kredit, surat 
berharga, penanaman pada bank lain 
atau yang mengandung risiko. 

 Pos ini merupakan pengurangan dari 
aktiva neraca 



Aktiva Tetap dan Inventaris 

 Nilai buku ddari tanah, gedung , kantor, 

rumah perabot milik bank, setelah 

dikurangi nilai penyusutan. 

 



PASIVA 

1. Giro 

 giro yang dimiliki oleh pihak ke3, bank lain yang 
penarikannya dengan check 

2. Call money 

 dana yang diterima oleh bank 

3. Tabungan 

4. Deposito berjangka 

5. Kewajiban lainnya 

6. Surat berharga 

7. Pinjaman yang diterima 

8. Rupa-rupa pasiva (selisih kurs, rekening yang diblokir,dll) 

9. Modal 

10. Laba dan rugi 

 L/R tahun lalu yang belum dibagikan dan tahun berjalan 

 



Giro 

 Giro rupiah dan valas milik pihak ketiga 

dan bank lain pada bank yang 

bersangkutan 

 Domestik dan overseas 

 Pinjaman dalam rupiah yang bersaldo 

kredit. 



Call Money 

 Dana rupiah maupun valas yang diterima 

oleh bank 

 Dapat berbentuk pinjaman jangka 

pendek (on call) 



TABUNGAN 

 Simpanan rupiah dan valas milik pihak 

ketiga bukan bank pada bank yang 

bersangkutan di dalam dan luar negeri 

 Penarikannya menurut syarat yang 

berlaku 



DEPOSITO BERJANGKA 

 Sertifikat deposito baik rupiah maupun 

valas milik pihak ketiga, penarikannya 

dalam jangka waktu tertentu. 



KEWAJIBAN LAINNYA 

 Kewajiban lainnya yang tidak termasuk 

dalam pos sebelumnya 

 Termasuk kiriman uang, kupon yang 

sudah jatuh tempo, dan semua 

kewajiban lainnya yang sudah jatuh 

tempo 



SURAT BERHARGA 

 Surat berharga yang diterbitkan oleh 

bank yang menyebabkan kewajiban 

membayar bagi bank yang bersangkutan 

 



MODAL 

 Modal disetor : selisih antara modal 

dasar dengan modal yang belum disetor 

 Agio saham : selisih lebih setoran modal 

yang diterima oleh bank sebagai akibat 

harga saham melebihi nilai nominalnya. 

 Cadangan : cadangan yang dibentuk 

dari penyisihan laba, yang telah disetujui 

oleh RUPS. 



SALDO LABA/RUGI 

 Sisa laba / rugi tahun buku yang lalu 

yang belum dibagikan dan atau 

dibebankan ke rekening lain ditambah 

laba rugi dalam tahun buku berjalan. 



MANAJEMEN NERACA 

 Dibagi menjadi 3 bagian : 

 Manajemen aktiva 

 Manajemen pasiva 

 Manajemen aktiva dan pasiva 



MANAJEMEN AKTIVA 

 Disebut juga manajemen penggunaan 

dana 

 Berdasarkan skala prioritas penggunaan 

dana. 

 Rentabilitas lawan likuiditas 



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA 

 Dipenuhinya kebutuhan akan cadangan primer 

/ kebutuhan likuiditas sehari-hari. 

 cadangan primer : tidak mendatangkan 

keuntungan bagi bank 

 Cadangan sekunder, fungsi untuk likuiditas 

dan rentabilitas. 

 Pemberian pinjaman kepada nasabah /kredit 

 Investasi untuk laba, surat berharga, 

penyertaan, penanaman dana. 



MANAJEMEN  

CADANGAN PRIMER 

 Dibagi menjadi 2 : 

 Cadangan wajib / required reserves 

 Cadangan kerja / working reserves 

 Cadangan Wajib 

Disebut likuiditas wajib (legal reserve requirement) 
: perbandingan antara uang tunai dan saldo giro 
di BI dengan kewajiban jangka pendek bank 
pada pihak ketiga bukan bank. 

 Cadangan Kerja 

Aktiva tunai dalam proses penagihan dan saldo 
pada bank koresponden 



MANAJEMEN CADANGAN 

SEKUNDER 

 Memenuhi tuntutan likuiditas + 

rentabilitas. 

 Berbagai instrumen kredit jangka pendek 

pasar uang. 

 Sertifikat Bank Indonesia, Surat 

berharga Pasar uang dari bank lain, 

Obligasi atau surat berharga pasar 

modal. 



MANAJEMEN KREDIT  

 Kredit merupakan sumber utama 

pendapatan bank umum. 

 Kredit merupakan aktiva bank yang 

mengandung risiko paling tinggi. 



INVESTASI UNTUK PENDAPATAN 

 Penanaman dana bank dalam bentuk 

surat berharga yang diperjualbelikan di 

pasar modal. 

 Pemanfaatan dana yang menganggur, 

tidak terpakai untuk cadangan primer, 

sekunder, pinjaman untuk nasabah 



MANAJEMEN MODAL 

 Modal sendiri : modal saham (dinyatakan 

dalam nilai nominal) 

 Capital Adequacy : untuk melindungi 

para depositor bank tersebut. 

 Aturan untuk penggunaan modal yang 

disetor untuk keperluan lain seperti 

inventaris, gedung dan lainnya. 



CAR 

 Rasio modal terhadap aktiva total 

Modal / aktiva total 

 Rasio modal terhadap aktiva beresiko 

Modal  / (aktiva total – uang tunai – obligasi pem) 

 Rasio modal terhadap aktiva beresiko sekunder. 

Modal / (aktiva total – aktiva yang beresiko sekunder) 

Contoh : hutang piutang yang dijamin pemerintah, redit 

dengan jaminan deposito, uang tabungan dll. 


