


Secara umum aktiva bagi perusahaan 

merupakan sumber daya yang harus 

dikelola secara baik guna mendatangkan 

penghasilan. Menurut sifat dan jangka 

waktunya aktiva perusahaan dibedakan 

menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. 

Aktiva lancar merupakan aktiva yang masa 

penggunaannya paling lama 1 tahun dan 

aktiva tetap masa penggunaannya 

melebihi 1 tahun. 



Bagi perusahaan industri maupun dagang 
aktiva yang dimiliki dapat berwujud barang 
(tangible asset), namun bagi perusahaan 
bank dan jasa keuangan lainnya aktiva 
yang dimiliki (khususnya aktiva lancar) 
berupa jasa keuangan (intangible asset). 
Aktiva lancar yang dimiliki bank tidak lain 
berupa sejumlah dana yang sedang 
dipinjamkan bank kepada debitur berupa 
kredit maupun dalam bentuk investasi 
jangka pendek lainnya. Sedangkan aktiva 
tetap yang dimiliki bank jauh berbeda 
dengan perusahaan lainnya berupa 
bangunan kantor, kendaraan, peralatan, 
dll.. 



Aktiva dan pasiva adalah dua sisi dari 

gambaran keuangan bank dimana 

keduanya menggambarkan pos-pos 

keuangan bank baik yang berbentuk 

kekayaan atau harta milik bank maupun 

hal-hal yang menggambarkan posisi 

utang, kewajiban dan modal. Keduanya 

harus mencapai keseimbangan dimana 

faktor yang dapat menyeimbangkan 

diantara keduanya adalah rugi dan 

laba dari bank tersebut. 



1. Pos-pos Aktiva 

 

 Kas 

 Giro pada BI 

 Giro pada bank lain 

 Surat berharga 

 Kredit yang diberikan 

 Penyertaan 

 Pendapatan yang diterima 

 Biaya dibayar dimuka 

 Uang muka pajak 

 Aktiva tetap 

 Aktiva sewa guna usaha 

 Aktiva lain-lain 

2. Pos-pos Pasiva 

 

 Giro 

 Tabungan 

 Deposito berjangka 

 Sertifikat deposito 

 Surat berharga yang diterbitkan 

 Pinjaman yang diterima 

 Kewajiban sewa guna usaha 

 Beban yang masih harus 
dibayar 

 Taksiran hutang pajak 

 Kewajiban lain-lain 

 Pinjaman subordinasi 

 Modal pinjaman 

 Hak minoritas 

 ekuitas 



Aktiva produktif dimaksudkan kelompok aktiva 
yang berpotensi menghasilkan atau 
mendatangkan pendapatan bagi bank. 
Sebagai institusi yang memberikan pelayanan 
jasa keuangan, bank memberi fasilitas jasa 
keuangan kepada nasabah. Penyaluran 
dalam bentuk pinjaman dana terbesar 
diberikan bank dalam bentuk kredit. 

Beberapa pos aktiva yang memberi hasil 
(earning asset): 

1. Kredit yang disalurkan 
2. Surat-surat berharga 

3. Penempatan pada bank lain 

4. Penyertaan. 



Yang dimasukkan dalam pos ini adalah 

semua realisasi kredit dalam rupiah dan 

valas yang diberikan bank termasuk 

kantornya di luar negeri kepada pihak 

ketiga bukan bank baik di dalam 

maupun luar negeri. Kredit yang 

diberikan dalam rupiah dimasukkan ke 

dalam kolom rupiah dan kredit dalam 

valas dimasukan dalam kolom valas. 



Yang dimasukkan ke dalam kolom ini adalah 
surat berharga dalam rupiah atau valas yang 
dimiliki bank termasuk kantornya di luar negeri 
seperti SBPU dan surat berharga pasar modal 
dalam rupiah dan valas. Dalam pengertian ini 
termasuk wesel, obligasi, saham, promes yang 
diendors oleh bank lain atau bukti lainnya 
termasuk sertifikat atau surat pengganti serta 
bukti sementara dari surat-surat tersebut. Bukti 
keuntungan dan surat-surat jaminan/ opsi/ 
hak-hak lainnya untuk memesan atau membeli 
saham dan obligasi yang dimiliki oleh bank 
untuk diperjualbelikan dan tidak dimasukkan 
sebagai penyertaan. 



Yang dimasukkan ke dalam kolom ini 

adalah semua tagihan bank pelapor 

kepada bank lain baik bank dalam 

negeri maupun bank luar negeri dalam 

rupiah dan valas. Pos ini dirinci atas: 

a. Giro 

b. Call Money 

c. Deposito Berjangka 

d. Kredit yang Disalurkan 



Yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah 

penyertaan bank termasuk kantornya di 

luar negeri, pada bank, lembaga 

keuangan atau perusahaan lain baik 

dalam rupiah maupun valas. 



 Pada hakekatnya inti dari Manajemen 
Aktiva Pasiva (MAP) adalah koordinasi 
hubungan timbal balik antara sumber-
sumber dan penggunaan dana 
berdasarkan keputusan dan rencana 
jangka pendek. 

 Proses MAP bervariasi antara satu bank 
dengan bak lain tergantung pada jenis 
dan ukuran bank, lokasi operasi, teknologi 
administrasi bank, tenaga kerja dan aspek 
filosofi. 

 Tujuan pokok MAP untuk menyusun 
portofolio aktiva dan pasiva yang maksimal 
guna menghasilkan keuntungan bagi 
pemilik bank. Selain itu MAP juga bertujuan 
memutuskan model perencanaan 
keuangan yang sesuai dalam manajemen 
dana bank yang bersifat jangka pendek 



a. Meningkatnya biaya operasi 

b. Tingkat bunga bank yang sering berubah 
c. Perubahan struktur dana 

d. Terjadi perubahan komposisi asset 

e. Meningkatnya kebutuhan modal 

f. Persaingan yang semakin tajam 

g. Perubahan teknologi perbankan 

h. Krisis dan ketersediaan dana di pasar uang 

i. Meningkatnya penekanan atas penilaian 
performance bank 

j. Meningkatnya pengakuan lembaga 
perbankan sebagai suatu sistem 



a. Pool of Fund Approach 

b. Asset Allocation Approach 

c. Liability Management Approach 
Apabila kedua pendekatan terdahulu menekankan pada 

persoalan alokasi dana pada berbagai alternatif 
pembiayaan (sisi aktiva) maka pendekatan liability 
management lebih menekankan pada sisi sumber dana 
(sisi pasiva). Melalui pendekatan ini bank diharapkan tidak 
lagi mengandalkan sumber dana tradisional (giro, 
tabungan, deposito) melainkan mencoba 
mengembangkan sumber dana non tradisional seperti 
menerbitkan dan menjual sertifikat deposito sekaligus 
menciptakan pasar sekunder. 

Sumber dana yang dikembangkan misalnya: 

a. Penerbitan SBPU 

b. Pinjaman antar bank 

c. Penjualan 

d. Repurchase agreement 

e. Penerbitan Commercial Paper 

 



 Konsep manajemen pasiva berbeda 

dengan teori dan pendekatan yang 

digunakan dalam manajemen aktiva bank. 

 Manajemen pasiva merupakan suatu 

proses dimana bank berusaha 

mengembangkan sumber-sumber dana 

non tradisional melalui pinjaman di pasar 

uang atau dengan menerbitkan instrumen 

utang untuk digunakan secara 

menguntungkan terutama untuk 

memenuhi permintaan kredit. 


