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PERHOTELAN

Analsisis Laporan Keuangan khususnya Laporan laba Rugi merupakan 

alat yang sangat membantu pengelola hotel dalam rangka melakukan 

langkah strategi dalam memahami kekuatan dan kelemahan serta 

peluang dan ancaman yang tersedia.

Teknik Laporan Laba Rugi meliputi : 

Laporan komparatif 

Common-size

Analisis trend

Penjualan dan biaya per kamar

Ratio-ratio operasi



Laporan laba rugi periode berjalan disaj ikan bersama-sama dengan laporan laba

rugi periode yang lalu (komparat if ) maka dapat di l ihat perubahan yang terjadi

diantara 2 periode tersebut . Akan tetapi , perbandingan secara langsung tidak

mudah dilakukan karena tingkat perubahan terkdang tidak jelas . Oleh karenanya

diperlukan suatu teknik anal is is komparat if (anal is is horizontal) yg dapat

memberi informasi tambahan laporan komparat if tersebut .

LAPORAN LABA-RUGI KOMPARATIF

Sebagai contoh, berikut laporan laba rugi 2 periode dilengkapi 2 kolom 

yaitu kolom perubahan (rupiah) dan kolom presentase (perubahan relatif)

INFORMASI TAMBAHAN



ANALISIS KOMPARATIF (LAPORAN LABA RUGI)



Dengan tambahan kolom 
perubahan (rupiah dan 
preentase) tersebut, 
manager dpt memfokuskan 
perhatianya pd perubahan2 
besar yg telah terjadi dr 
satu tahun ke thn 
berikutnya.

Meskipun penurunan 
total penjualan kecil 
akan tetapi laba 
mengalami penurunan 
sebesar Rp 37.400 
(24,4%) dan dari 
analisis biaya 
mengalami kenaikan. 
Maka dari itu pengelola 
hotel perlu menganalisa 
masing-masing serta 
penyebab dari kenaikan 
atau penurunan tersebut 

LANJUTAN...........................



Perubahan absolut terkadang tampak bernilai besar, (misal: Rp.100.000,00), akan tetapi bila

dibandingkan angka dasarnya (misal: Rp.10.000.000,00) hanya menunjukkan perubahan yang kecil

(1%).

Sebaliknya, perubahan relatif yang mungkin tampak tinggi (misalnya 50%), akan tetapi

bila dibandingkan angka dasarnya menunjukkan perubahan absolut yang kecil (misal : perubahan

dari Rp. 10.000,00 menjadi Rp. 15.000,00)

Perubahan Absolut : menunjukkan perubahan rupiah dari

satu periode ke periode berikutnya.

Periode Relatif : perubahan absolut yang dinyatakan dalam

persentase



Jenis analisis laporan laba-rugi yang dapat digunakan adalah analisis 

common-sie (persentase perkomponen) atau analisis vertikal. 

Dengan analisis ini semua pos laporan laba-rugi dinyatakan 

dalam persentase (atas dasar penghasilan). 

Perubahan Absolut dan Relatif harus dilihat bersama-sama, dan hanya yang melebihi norma yang 

telah diterima yang harus diperhatikan.

Contoh : suatu hotel dapat menetapkan perubahan absolut sebesar Rp. 100.000,00 dan 

relatif 5% dan hanya perubahan yang melebihi angka tersebut yang harus dianalisis lebih lanjut. 

Perubahan absolut Rp. 100.000,00 tetapi dibawah 5% misalnya tidak perlu dianalisis lebih lanjut.



Periode tahun 2014 Periode tahun 2015 Common-size

2014 2015

Penjualan 

Biaya-biaya:

▪ Gaji dan upah

▪ Kesejahteraan

▪ Supplies operasi

▪ Pemasaran

▪ Listrik dan energi

▪ Administrasi Umum

▪ Pemeliharaan

Rp. 529.500 Rp. 527.900 100% 100%

277.400

34.500

37.200

7.200

10.200

6.500

2.900

304.500

37.800

38.000

8.400

12.100

7.200

4.000

52,4%

6,5

7,0

1,4

1,9

1,2

0,6

57,7%

7,2

7,2

1,6

2,3

1,4

0,7

Total Biaya Rp. 376.200 Rp. 412.000 71% 78,1%

Laba (Sebelum beban tetap) Rp. 153.300 Rp. 115.900 29% 21,9%

Masing-masing komponen/pos tahun t

Penjualan pada tahun t

X 100%



Jenis analisis laporan laba-rugi yang dapat digunakan adalah analisis common-size (pressentase

perkomponen) atau analisis vertikal. Dengan analisis ini, semua pos laporan laba rugi dinyatakan

dalam presentase (atas dasar penghasilan

Laporan Laba-Rugi Common-size :

Dibawah ini adalah Laporan laba rugi di muka yang dinyatakan dalam persentase perkomponen



Laporan Laba-Rugi 

Common-size secara 

Komparatif

Meskipun laporan laba-rugi common-

size individual telah mempunyai

kegunaan, tetapi akan lebih bernilai

apabila 2 atau lebih laporan laba-rugi

dibandingkan atas dasar common-size.

Alasan mengapa jumlah rupiah dikonversi

menjadi prosentase adalah untuk lebih

memudahkan pembandingan.



Pada tahun 2014 laba yang diperoleh sebesar Rp 153.300 sedangkan

tahun 2015 adalah Rp 115.900. Secara absolut 2 angka ini

menunjukkan adanya penurunan, akan tetapi tidak dapat diperoleh

informasi mengenai jumlah relatif laba terhadap penghasilan selama 2

tahun tersebut.

Dengan mengkonversi laba kedalam presentase, dapat dilihat telah

terjadi penurunan laba dari 29% (pada 2014) menjadi 21,9% (pada

2015). Yang berarti pada tahun 2014 proporsi laba dari total penjualan

lebih besar dibanding proporsi tahun 2015.

• Kecenderungan penurunan rasio laba atas penjualan biasanya tidak

diinginkan oleh para pengelola hotel.

Sebagai Contoh :



Penjualan dan Biaya per kamar

Selain analisis komparatif dan common-size, hotel juga dapat 

mengkonversi laporan laba ruginya atas dasar per kamar, baik 

menggunakan biaya per kamar yang tersedia maupun biaya per 

kamar yang terjual.

( Sales and Cost per room )



o Penjualan dan biaya per kamar tersedia (sales and cost per room available)

Berikut ini adalah penjualan dan biaya tahunan atas dasar per kamar tersedia
:

Penjualan dan biaya per kamar tersedia



Apabila diasumsikan hotel ini mempunyai kamar sebanyak 36 kamar, maka jumlah hari kamar 
tersedia untuk satu tahun adalah sebagai berikut :

Jumlah kamar x jumlah hari per tahun

36 kamar x 365 hari = 13.140 hari kamar

Setiap penjualan dan biaya untuk dua periode (2014 dan 2015) dibagi dengan 13.140. Dari hasil 
ini dapat dilihat sekali lagi bahwa masalah utama yang dihadapi hotel ini adalah biaya gaji dan upah, di 
mana biaya per kamar meningkat dari Rp 21,11 menjadi Rp 23,17 atau kenaikan sebesar Rp 2,06. 
Sementara itu, penjualan per kamar menurun sebesar Rp 0,09 (dari Rp 40,27 menjadi Rp 40,18). 
Penurunan penjualan ini yang dikombinasikan dengan kenaikan biaya lainnya, menghasilkan penurunan 
laba sebesar Rp 3,27 (dari Rp 12,1 menjadi Rp 8,83).  

o Penjualan dan biaya per kamar terjual (sales and cost per room occupied)

Cara lain yang lebih baik untuk menganalisis angka penjualan dan biaya adalah atas dasar kamar
yang terjual (dan bukan kamar yang tersedia). Bila diasumsikan bahwa tingkat hunian (occupancy rate)
tahun 2014 adalah 65% dan tahun 2015 adalah 60%, maka jumlah hari kamar terjual adalah sebagai
berikut :

Jumlah kamar tersedia x Occupancy rate tahun 2014

13.140 hari kamar x 65% = 8.541 hari kamar.

Jumlah kamar tersedia x Occupancy rate tahun 2015

13.140 hari kamar x 60% = 7.884 hari kamar.



Berikut ini adalah penjualan dan biaya tahunan atas dasar per kamar terjual :

Penjualan dan biaya per kamar terjual 

Setiap penjualan dan biaya untuk tahun 2014 dibagi dengan 8.541, sedangkan tahun 2015 
dibagi dengan 7.884. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi (atas dasar per 
kamar terjual) lebih besar, karena ditambah atau dilipatgandakan oleh penurunan tingkat 
hunian (dari 65% menjadi 60%). 



RATIO OPERASI (OPERATING RATIO)

Berikut ini sejumlah ratio operasi yang berguna untuk menganalisis kinerja

hotel :

• Occupancy Percentage

Occupancy (hunian) di hitung dengan membagi jumlah kamar yang di

pakai selama periode tertentu (misalnya satu malam atau satu minggu)

dengan jumlah kamar yang tersedia selama periode yang sama dan dikalikan

dengan 100%.

CONTOH : apabila sebuah hotel memiliki 100 kamar, dimana 80 kamar

diantaranya dihuni semalam, maka occupancy percentage (persentase

hunian) malam tersebut adalah : 80 x 100% = 80%

100



 Double Occupancy percentage

Double Occupancy percentage adalah presentase kamar
terjual yang di huni oleh lebih dari satu orang. Contoh : bila 20
kamar dari 80 kamar yang terjual satu malam tersebut di huni oleh
lebih dari satu orang (prt kamar), maka double occupancy
percentage adalah : 20 x 100% = 25%

80

Double Occupancy percentage juga dapat di nyatakan
dengan menghitung jumlah rata-rata orang per kamar terhunu
(average number of people per room occupied) , dengan cara
membagi jumlah tamu selama periode tertentu dengan total kamar
yang di huni selama periode tersebut. Contoh : 80 kamar terjual
tersebut di huni oleh sebanyak 100 tamu, maka double accupancy
adalah : 100 x 100% = 125%

80

Occupancy dan double occupancy percentage yang tinngi
sangat di inginkan oleh para pengelola hotel,karena angka-angka
ini menunjukan tingkat pemanfaatan fasilitas kamar yang tinggi.



• Average rate per room occupied

tarif rata-rata per kamar yang di huni (Average rate per room occupied)
dapat di hitung harian dengan membagi total penghasilan dengan total
kamar yang di huni (terjual). Contoh : bila total penghasilan yang di peroleh
adalah Rp.720.000,00 dari kamar terjual , maka Average rate per room
occupied adalah : Rp. 720.000,00 = 9.000,00

80

Bila Average rate per room occupied ini di hitung atas dasar periode bulanan,
maka dapat di lakukan dengan membagi total penghasilan satu bulan
dengan total kamar terjual dalam bulan yang sama. Hal yang sama juga
berlaku untuk tahunan.



Average Rate 
per Guest

 Ratio ini diperoleh dengan cara membagi
total penghasilan (kamar) selama periode
tertentu dengan jumlah tamu yang
menginap selama periode tersebut.
Sebagai contoh, selama satu malam 80
kamar dihuni sebanyak 110 tamu (yang
berarti 30 kamar double occupied), maka
average rate per guest adalah :

𝑅𝑝 720.000,00

110
= 𝑅𝑝 6.545

Angka average rate per guest ini juga
dapat dihitung dengan basis bulanan atau
tahunan.



AVERAGE LENGTH OF 
STAY

• Average length of stay (rata-rata lama tinggal) dihitung
dengan membagi jumlah kamar yang dihuni selama periode
tertentu dengan jumlah tamu yang terdaftar selama periode
tersebut. Sebagai contoh, bila jumlah kamar yang dihuni
(terjual) selama satu bulan adalah 2.400 kamar dan jumlah
tamu yang terdaftar adalah 1.500 orang, maka average lenght
of stay adalah:

2.400

1.500
= 1,6 ℎ𝑎𝑟𝑖

Untuk meningkatkan tingkat hunian kamar (room occupancy) dan
memaksimumkan penjualan, para pengelola hotel harus berusaha
untuk meningkatkan average length of stay melalui metode iklan
dan kegiatan pemasaran lainnya. Bila tamu bersedia tinggal lama,
berarti penghasilan hotel lebih besar dan berarti pula laba yang
diperoleh juga lebih besar.



ANALISIS TREND
Berikut contoh hasil data penjualan selama enam bulan :

Untuk periode waktu yang cukup lama, hasil trend menunjukkan arah
perkembangan suatu hotel. Pada contoh ini, hasil trend menunjukkan bahwa
meskipun kondisi usaha selama beberapa bulan meningkat (penjualan dari bulan ke
bulan meningkat), akan tetapi peningkatannya mengalami penurunan
(perubahannya menurun). Informasi trend seperti ini sangat bermanfaat dalam
proses peramalan atau penganggaran (forecasting atau budgeting).

Bulan Penjualan Perubahan (Rupiah) Perubahan (%)

1

2

3

4

5

6

Rp. 25.000,00

30.000,00

33.000,00

35.000,00

36.000,00

36.000,00

+ Rp 5.000,00

+       3.000,00

+       2.000,00

+       1.000,00

0,00

+ 20%

+ 10%

+  6%

+  3%

0



INDEX TREND

Bulan Penjualan Biaya Gaji Indeks

Penjualan

Indeks Biaya 

Gaji

1 Rp 25.000,00 Rp  7.500,00 100 100

2 30.000,00 9.200,00 120 123

3 33.000,00 10.300,00 132 137

4 35.000,00 10.800,00 140 144

5 36.000,00 11.100,00 144 148

6 36.000,00 11.200,00 144 149

Index trend merupakan suatu metode yang digunakan untuk melihat 

trend dengan cara mengonversi jumlah rupiah ke dalam index.

Berikut ini disajikan contoh data penjualan dan biaya gaji yang 

dinyakan baik dalam rupiah maupun dalam indeks.



Angka indeks untuk setiap periode berikutnya dapat dihitung dengan cara

berikut:

Dari hasil analisis ini tambak bahwa selama enam bulan biaya gaji

meningkat lebih cepet dibanding peningkatan penjualan.

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑘𝑒 − 𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑘𝑒 1
𝑥 100%



PEMILIHAN METODE ANALISIS
❖ Analisis Bulanan

Ketika menganalisa Laporan Laba Rugi hotel, sebaiknya
menggunakan dasar bulanan, agar para pengelola lebih sering berjaga-jaga
terhadap kecenderungan yang semakin memburuk.

❖ Anggaran

Cara lain untuk membandingkan laba rugi yaitu dengan
membandingkan antara hasil yang sesungguhnya dengan yang diandalkan.

❖ Analisis ratio

Analisis rasio merupakan teknis analisis yang dapat digunakan untuk
menganalisis baik laporan laba rugi maupun neraca. Rasio yang digunakan
untuk menganalisis suatu hotel antara lain adalah current ratio, quick ratio,
account receivable turnover, inventory turnover, total liabilities to total
equity ratio, time interest earned, net profit to sales ratio dan return on
owner equity



Pembandingan Ratio

Suatu ratio yg berdiri sendiri tidak akan mempunyai makna

yg berarti tanpa adanya angka pembanding.

Co: profit margin sebuat hotel sebesar 4%. Dapat dikatakan baik

jika telah dibandingkan dengan suatu standar misalnya rata rata

industri.

Standar yg lebih baik untuk digunakan adalah dengan

membandingkan ratio periode yg lalu.



PEMBANDINGAN YG TERBAIK ADALAH MENILAI SETIAP RATIO ATAS DASAR

STANDAR YG DIKEMBANGKAN UNTUK HOTEL KITA SENDIRI. STANDAR INI

MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR INTERN DAN EKSTERN.

FAKTOR INTERN: BIAYA VARIABEL DAN BIAYA TETAP, KEBIJAKAN OPERASI,

PERUBAHAN METODE OPERASI

FAKTOR EKSTERN: KONDISI EKONOMI DAN PERSAINGAN

STANDAR INI JUGA DAPAT DITENTUKAN DALAM PROSES PERENCANAAN

OPERASI (TERMASUK RATIO STANDAR) PADA ANGGARAN TAHUNAN.



KETERBATASAN RATIO

Dalam menggunakan ratio ratio tersebut harus disadari
beberapa keterbatasan berikut:

1. Perhitungan berbagai angka ratio didasarkan pada
asumsi bahwa semua aktiva milik hotel, bila ternyata
ada aktiva disewa, maka pembandingan rata – rata
industri menjadi tidak bermakna

2. Gunakan ratio yg memang bermanfaat untuk
menilai hasil operasi hotel sesuai dengan tujuan yg
dicapai

3. Ratio bukanlah akhir dari segalanya



4. Ratio keuangan umumnya dihasilkan dari informasi akuntansi
historis sehingga tidak menggambarkan nilai sekarang

5. Ratio hanya akan mempunyai makna bila 2 angka yg saling
berkaitan dibandingkan

6. Ratio tidak menghilangkan masalah, analisis ratio hanya
menunjukkan masalah yg mungkin ada



Thank You



ANALISIS LAPORAN 

KEUANGAN
Siti Nursyaidah Amini B12.2011.01983

Cahyani Dwi Primasari B12.2014.02612

Dini Ardiana B12.2014.02641

Bunga Kharisma Putri B12.2014.02715

Adiska Melly Mahar Dani B12.2014.02774

Puti Chandrika Prabandani B12.2014.02808

Retno Handayani B12.2014.02695



ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

PERBANKAN BPR 



PENGERTIAN

Bank Perkreditan Rakyat

yang biasa disingkat dengan BPR

adalah salah satu jenis bank yang

dikenal melayani golongan

pengusaha mikro, kecil dan menengah

dengan lokasi yang pada umumnya

dekat dengan tempat masyarakat

yang membutuhkan.

Fungsi BPR tidak hanya sekedar

menyalurkan kredit kepada para

pengusaha mikro, kecil dan menengah,

tetapi juga menerima simpanan dari

masyarakat. Dalam penyaluran kredit

kepada masyarakat menggunakan prinsip

3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah,

Tepat Sasaran, karena proses kreditnya

yang relatif cepat, persyaratan lebih

sederhana, dansangat mengerti akan

kebutuhan nasabah.



PERBEDAAN FUNGSI

Bank Umum
Pemberian Jasa Lainnya

Penyimpanan Barang –barang Berharga

Mendukung Kelancaran Transaksi 
Internasional

Penghimpunan Dana Simpanan Mayarakat

Mendukung Kelancaran Mekanisme 
Pembayaran

Penciptaan Uang 

BPR
Menghimpun dana dari masy dlm bentuk 
simpanan berupa deposito berjangka, 

tabungan dan/bentuk lainnya yg 
dipersamakan dengan itu

Memberikan Kredit

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah 
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 
dengan ketentuan yg ditetapkan dlm 

peraturan perintah

Menempatkan dananya dalam bentuk 
Sertifikat Bank Indonesia, deposito 

berjangka, sertifikat deposito dan / 
tabungan pada bank lain.



PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
Tingkat kesehatan digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu :

0 s/d< 51 

TIDAK 
SEHAT

51 s/d <66

KURANG 
SEHAT

66 s/d <81 

CUKUP 
SEHAT

81 – 100 

SEHAT



1. PERMODALAN

2. KUALITAS 
AKTIVA 

PRODUKTIF

3. MANAJEMEN4. RENTABILITAS

5. LIKUIDITAS

UNSUR-UNSUR PENILAIAN
1. PERMODALAN

Rasio Kecukupan Modal Minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR)

2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

a. Rasio Kualitas Aktiva Prduktif (KAP)

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

3. MANAJEMEN

a. Manajemen Umum

b. Manajemen Risiko

4. RENTABILITAS

a. Rasio Return On Assets (ROA)

b. Rasio Beban Operasional thd Pendapatan Operasional (BOPO)

5. LIKUIDITAS

a. Cash Ratio (CR)

b. Loan to Deposit Ratio (LDR)



1. PERMODALAN

CAR (Capital Adequacy Ratio) atau Kewajiban Penyediaan

Modal Minimum (KPMM) merupakan indikator terhadap

kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan

menanggulangi risiko kerugian. Rasio ini penting karena

dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%),

berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas

sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR

mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik

dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.



Penyediaan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR).

Rasio CAR = 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍
𝑨𝑻𝑴𝑹

×𝟏𝟎𝟎%

Hasil Penilaian:

>= 8%= Sehat

6,5% s/d <8%= Kurang Sehat

<6,5% = Tidak Sehat



2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

a. RASIO KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF (APD)

Menunjukkan kualitas penanaman aktiva produktif.

Aktiva produktif diklasifikasikan :

1. 50% x Baki Debet Aktiva Produktif tergolong Kurang
Lancar

2. 75% x Baki Debet Aktiva Produktif tergolong
Diragukan

3. 100% x Baki Debet Aktiva Produktif tergolong Macet

Unsur Aktiva Produktif (AP) dari:

1. Kredit yg diberikan

2. Penempatan pada bank lain (kecuali giro)



Rasio KAP = 
𝑨𝑷𝑫

𝑨𝑷
× 𝟏𝟎𝟎%

Penilaian Rasio KAP:

Rasio KAP >=22,5% NK=0

Setiap penurunan 0,15% NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

0,00% s/d <= 10.35% Sehat

>10,35% s/d <= 12,60% Cukup Sehat

>12,60% s/d <= 14,85% Kurang Sehat

>14,85% Tidak Sehat



b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penilaian Rasio PPAP:

Rasio PPAP = 0 NK = 0

Setiap kenaikan 1% NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

>=81,0% Sehat

>=66,0% s/d <81,0% Cukup Sehat

>=51,0% s/d <66,0% Kurang Sehat

< 51,0% Tidak Sehat



3. MANAJEMEN

• Menilai kualitas manajemen bank.

• Penilaian faktor manajemen meliputi manajemen umum dan

manajemen risiko, yang terdiri dari 25 aspek , yaitu 10 aspek

manajemen umum dan 15 aspek manajemen risiko.

• Skala penilaian 0,1,2,3,4 dimana 0 adalah kondisi lemah dan 4

adalah kondisi buruk.



a. Manajemen Umum

Strategi/Sasaran

Rencana kerja tahunan bank digunakan sbg acuan
kegiatan usaha bank selama 1 tahun.

Struktur:

• Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh
kegiatan bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau
perangkapan jabatan yang dapat mengganggu
kelancaran pelaksanaan tugas.

• Bank memiliki batasan tugas dan wewenang yg jelas untuk
masing-masing karyawannya yg tercermin pada kegiatan
operasionalnya.



Sistem

Kegiatan operasional dari pemberian kredit telah dilaksanakan

sesuaidengan sistem dan prosedur yang tertulis.

• Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan

keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yg

berlaku.

• Bank mempunyai sistem pengamanan yg baik terhadap semua

dokumen penting.

• Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap

perkembangan dan pelaksanaan kegiatan.



Kepemimpinan:

• Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat 

operasional dilakukan oleh Direksi secara independen.

• Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank 

yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan.

• Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi 

disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja 

yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.



b. Manajemen Risiko

1. Risiko Likuiditas:

• Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan

kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya

kesulitan likuiditas.

• Bank senantiasa memelihara likuiditas dengan baik.



2. Risiko Kredit:

• Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis

terhadap kemampuan debitur membayar kembali

kewajibannya.

• Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan

terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan

kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

• Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan

terhadap agunan.



3. Risiko Operasional:

• Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan

penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.

• Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada

pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank.

• Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut

secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank

Indonesia



4. Risiko Hukum:

• Perjanjian kredit telah sesuai ketentuan yang berlaku.

• Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah

memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

• Bank menatausahakan secara baik dan aman blangko

bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan

(kosong) dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan

dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke bank

karena rekeningnya telah ditutup



5. Risiko Pemilik/Pengurus:

• Pemilik bank tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari

yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau

grupnya sehingga merugikan bank.

• Pemilik bank mempunyai kemampuan untuk meningkatkan

permodalan bank sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang

berlaku.

• Direksi bank di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak

melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri,

keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan bank.

• Dewan Komisaris/Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batasan dan wewenang

yang jelas, yang dilakukan secara efektif.



4. RENTABILITAS
Rentabilitas diukur dengan 2 rasio, yaitu :

1. Rasio ROA

ROA (Return On Assets) merupakan rasio yang mengukur

kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba

(bisa disebut profitabilitas) dengan cara membandingkan laba

bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki.

Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan

dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan

pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik

kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba



ROA = 𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑹𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕
×𝟏𝟎𝟎%

Penilaian ROA:

Rasio ROA = 0 atau negatif, NK = 0

Setiap kenaikan 0,015% NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

>= 1,215% Sehat

>= 0,999% s/d < 1,215% Cukup Sehat

>= 9,765% s/d < 0,999% Kurang Sehat

<0,765% Tidak sehat 



2. Rasio BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan

Operasional)

BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan

Operasional) merupakan rasio yang menggambarkan

efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Belanja

operasional adalah biaya bunga yang diberikan pada

nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga

yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO

artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi.



BOPO = 𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
×𝟏𝟎𝟎%

Penilaian BOPO:

Rasio BOPO = 100 atau lebih, NK = 0

Setiap penurunan 0,08%, NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

<= 93,52% = Sehat

>= 93,52% s/d < 94,72%% = Cukup Sehat

>= 94,72% s/d <95,92%= Kurang Sehat

<95,92% = Tidak Sehat



5. LIKUDILITAS
Aspek likuiditas diukur dengan 2 rasio, yaitu :

1. CASH RATIO

Cash ratio = 𝒂𝒍𝒂𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒖𝒊𝒅

𝒉𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
×𝟏𝟎𝟎%

• Alat likuid :

a. Kas

b. Giro

c. Selisih lebih tabungan pada bank lain dikurangi tabungan dari bank

lain

• Hutang Lancar :

a. Kewajiban Segera Dapat Dibayar

b. Tabungan

c. Deposito



Penilaian Cash Ratio:

Rasio 0%, NK = 0,

setiap kenaikan 0,05% NK +1, max 100

Hasil Penilaian:

>= 4,05% Sehat

>= 3,30% s/d < 4,05% Cukup Sehat

>= 2,55% s/d < 3,30% Kurang Sehat

< 2,55% Tidak Sehat



2. LOAN TO DEPOSIT RATIO

LDR (Loan To Deposit Ratio) digunakan untuk mengukur

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan

dengan jumlah dana masyarakat dan dana sendiri yang

digunakan. Likuiditas perbankan perlu dikelola guna

memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan

menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur).

Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki

likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya

terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai LDR terlalu

rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup

memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah,

karena seperti yang diketahui dunia perbankan memperoleh

pendapatan melalui kredit yang disalurkan.



LDR = 
Kredit yang diberikan
Dana yang dihimpun

× 𝟏𝟎𝟎%

Dana Dihimpun berasal dari :

1. Tabungan

2. Deposito

3. Pinjaman dari Bank Indonesia

4. Pinjaman/Deposito bank lain > 3 bln

5. Pinjaman dari Non Bank lebih dari 3 bulan

6. Modal Inti

7. Modal Pinjaman



Penilaian Rasio LDR:

Rasio >115%, NK = 0,

setiap penurunan 1%, NK +4, max 100

Hasil Penilaian:

<= 94,75% Sehat

>94,75% s/d <= 98,50% Cukup Sehat

>98,50% s/d <= 102,25% Kurang Sehat

>102,25% Tidak Sehat


