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PENILAIAN KEBERHASILAN BANK DENGAN 

PERHITUNGAN MATEMATIS 

1. DAFTAR LAPORAN KEUANGAN BANK 
Setiap perusahaan, termasuk bank umum mempunyai bernmacam-macam daftar 
keuangan. Dua laporan yang mempunyai peranan yang cukup penting adalah Neraca 
dan perkiraan laba/rugi. 

NERACA BANK 
Neraca adalah daftar harta yang dimiliki bank dan utang yang ditanggung bank pada saat 
tertentu. Pada pembukuan di neraca, harta bank ditempatkan di sisi aktiva dan hutang 
dan harta bersih pemegang saham ditempatkan di sisi pasiva. 

Selain Neraca, bank juga menyajikan Rekening Administrasi yang diantaranya berisi 
informasi tentang 

� Fasilitas kredit yang belum digunakan 
� Posisi pembelian perjangka Valas 
� Pendapatan bunga dalam penyelesaian 
� Kredit pada nasabah yang belum digunakan 

Suatu metode pencatatan, pembukuan dan pengklasifikasian transaksi atau mutasi yang 
dapat dihargai atau dinilai dengan uang yang terjadi pada suatu saat tertentu dengan 
kondisi serta syarat yang tertentu pula 

Metode Pencatatan: 

1. Cash Basis; Dilakukan pada saat terjadi transaksi 
2. Accrual Basis; dilakukan tanpa menunggu terjadinya aliran dana 

Syarat yang harus dipenuhi pada suatu neraca (General Ledger) 

1. Harus Balanced / seimbang 
2. Tidak pernah ada transaksi yang berdiri sendiri 
3. Terdiri dari 3 kelompok utama; Aktiva, Pasiva dan Modal 

General Ledger yang baik: 

1. Mencatat semua transaksi akuntansi dengan tepat dan benar 

2. Mengarah kepada nomor rekening yang benar 

3. Mempertahankan keseimbangan saldo debet dan kredit dari suatu rekening 

4. Mengakomodasi jurnal penyesuaian 

5. Membentuk suatu laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu setiap 
periode 
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Berikut ini adalah gambaran umum dari suatu neraca Bank. 

 
LAPORAN LABA / RUGI 

Daftar laba/Rugi mencatat jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh bank selama masa 
tertentu, jumlah biaya yang ditanggung pada masa yang sama, serta laba yang diperoleh 
atau rugi yang ditanggung. 

Contoh Komponen Laporan Rugi-Laba Bank 

1. Pendapatan 

1) Pendapatan Operasional 
a. Hasil Bunga 
b. Provisi dan Komisi 
c. Pendapatan lainnya 

2) Pendapatan Non Operasional 

2. Biaya 

1) Pendapatan Operasional 
a. Biaya Bunga 
b. Biaya Tenega Kerja 
c. Biaya Penyusutan 
d. Biaya Lainnya 

2) Pendapatan Non Operasional 

3. Laba/rugi sebelum pajak 
4. Sisa Laba/Rugi Tahun lalu. 
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2. EVALUASI KEBERHASILAN BANK 

Kegiatan bisnis bank dapat dikatakan berhasil apabila dapat dmencapai sasaran yang 
telah di tentukan. Walaupun pada dasarnya sasaran yang ingin dicapai masing-masing 
bank berbeda, ada satu sasaran yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang layak. Bank 
dikatakan sehat atau berhasil apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang 
dititipkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik dan mempu memberikan 
sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Semua itu dapat di 
jalankan dengan baik apabila bank memperoleh keuntungan yang memadai. 

Kemampuan bank menghasikan keuntungan secara kuantitatif dapat dinilai dengan 
mempergunakan enam macam tolok ukur, yaitu: 

a. Interest Margin; Interest margin adalah selisih antara jumlah seluruh penghasilan bunga 
yang diperoleh bank dengan jumlah baban bunga yang harus ditanggung bank untuk masa 
yang sama. Rasio Interest Margin adalah perbandingan antara jumlah interest margin 
dengan jumlah harta operasional 

b. Net Margin; Tolok ukur profitibilitas net margin dapat di ukur dengan perbandingan 
antara jumlah keuntungan dengan pendapatan operasional selama masa tertentu. 

c. Assets Utilization; Rasio assets utilization diperoleh dengan cara memperbandingkan 
jumlah pendapatan operasional bank dengan jumlah harta yang dimiliki. Besar kecilnya rasio 
ini menggambarkan kemampuan bank memutar harta bank untuk mendapatkan 
penghasilan. 

d. Return on Assets (ROA); Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan bank 
mengoperasikan harta bank untuk mencarai keuntungan. Rasio ini sekaligus 
menggambarkan efisiensi kerja bank yang bersangkutan. Rasio ini diperoleh dari 
perbandingan antara jumlah keuntungan dengan harta yang di miliki pada masa tertentu. 

e. Return on Equity (ROE); Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah 
keuntungan yang diperoleh dengan jumlah harta neto pemegang saham (modal disetor, laba 
ditahan dan laba/rugi berjalan). ROE merupakan tolok ukur profitabilitas yang paling 
penting bagi pemegang saham. 

f. Earning per share; Rasio ini adalah tolok ukur profitibilitas modal yang telah 
ditanamkan para pemegang saham, yang di peroleh dari hasil perbandinagn keuntungan 
dengan jumlah saham yang telah di tanamkan dan disetorkan untuk masa tertentu. 

g. Capital Adequacy Ratio (CAR): Modal adalah salah satu faktor kunci yang harus 
dipertimbangkan dalam menilai keamanan dan kesehatan sebuah bank. Modal menyerap 
potensi kerugian dan dapat menyediakan dasar untuk menjaga kepercayaan nasabah pada 
bank. Modal juga merupakan faktor penentu utama kapasitas pinjaman sebuah bank. Tujuan 
utama dari modal adalah untuk menciptakan keseimbangan dan menyerap kerugian, 
sehingga memberikan langkah perlindungan terhadap nasabah dan kreditur lainnya saat 
terjadi likuidasi. CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank 
dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko 
kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana 
penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia, semakin tinggi 
CAR semakin baik kondisi sebuah bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 
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3/21/PBI 2001 besarnya CAR perbankan untuk saat ini minimal 8%, sedangkan dalam 
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menjadi bank jangkar Bank Umum harus 
memiliki CAR minimal 12%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 
31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:  

CAR = Modal / ATMR 

Modal terdiri dari Modal Inti dan Modal Pelengkap. Modal Inti terdiri dari modal disetor 
dan cadangan tambahan modal yang terdiri dari faktor penambah (agio, modal sumbangan, 
cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun - tahun lalu setelah 
diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%), 
selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan dana setoran 
modal) dan faktor pengurang (disagio, rugi tahun - tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih 
kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri, dan penurunan nilai 
penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual). Modal Inti diperhitungkan dengan 
faktor pengurang berupa goodwill. Modal Pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva 
tetap, cadangan umum PPAP (maksimal 1,25% dari ATMR), modal pinjaman, pinjaman 
subordinasi (maksimal 50% dari Modal Inti), dan peningkatan nilai penyertaan pada 
portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi - tingginya sebesar 45%. Sedangkan ATMR 
(Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) terdiri dari aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai 
kadar risiko kredit yang melekat dan beberapa pos dalam off-balance sheet yang diberikan 
bobot sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat. ATMR diperoleh dengan cara 
mengalikan nilai nominal aktiva dengan bobot risiko. Semakin likuid aktiva risikonya nol dan 
semakin tidak likuid bobot risikonya 100, sehingga risiko berkisar antara 0 - 100%.  
Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan 
untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Dengan 
kata lain besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam 
menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit 
hingga 20 - 25 persen setahun 
.  

h. Non Performing Loan (NPL). NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk 
mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian 
kredit oleh debitur (Darmawan,2004). NPL mencerminkan risiko kredit, semakin 
kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam 
memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk 
membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan 
pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur 
dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan 
pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit. Ketentuan Bank 
Indonesia ialah bahwa bank harus menjaga NPL-nya dibawah 5% , hal ini sejalan 
dengan ketentuan Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 
6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPL dirumuskan sebagai berikut : 

NPL= (Kredit dalam kredit Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet) / Total Kredit 

Akan tetapi tingginya NPL dapat menyebabkan perbankan harus menyediakan pencadangan 
yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal, besaran modal 
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sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Oleh karena itu NPL menjadi salah satu 
penyebab penghambat bagi perbankan dalam menyalurkan kredit.  

i. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO): Rasio 
yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan 
manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional. Semakain kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 
dikeluarkan. Bank yang sehat memiliki rasio BOPO kurang dari 1 atau 100%, 
sebaliknya bank yang kurang sehat (termasuk Bank Beku Operasi dan Take Over) 
memiliki rasio BOPO lebih dari 1 atau 100%. Biaya operasional dihitung 
berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional 
lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga 
dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:  

BOPO = Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional 

j. Loan to Debt Ratio (LDR): Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu 
bank, yang menyatakan seberapa besar kapabilitas bank dalam membayar kembali 
penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 
sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang 
dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal tersebut terkait dengan risiko 
apabila sewaktu-waktu debitur menarik dananya atau kreditur tidak dapat 
mengembalikan pinjamannya. Para praktisi perbankan menyepakati bahwa batas 
aman dari LDR adalah sekitar 80%, namun batas toleransi berkisar antara 85%-
100%. Meskipun demikian, Bank Indonesia sendiri menganggap suatu bank berada 
dalam kondisi sehat apabila memiliki LDR di bawah 110%. Rasio LDR ini dihitung 
dengan cara membagi total dana yang disalurkan oleh bank terhadap dana pihak 
ketiga. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan 
untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat 
deposito. Rasio ini dapat dirumuskan sebagi berikut :  

LDR = Total Kredit/ Total dana pihak ketiga 


