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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank dan Klasifikasi Bank 

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut UU no 10 tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang 

perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun 

dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan 

menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan 

memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun 

dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik 

seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat.

Berikut ada beberapa pengertian bank :

1. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
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2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. 

Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang 

membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank 

Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa 

(LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit 

Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank 

Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang 

dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan 

memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga 

tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih 

diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh 

karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status 

lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam 

pembinaan dan pengawasan, maka persy-ratan dan tatacara pemberian status 

lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah..

3. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syari’ah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, 

baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan 

dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syari’ah yaitu jual beli dan bagi hasil.
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Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari’ah adalah hukum 

Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Larangan terutama berkaitan 

dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Kepengurusan Bank Syari’ah:

Dewan komisaris dan Direksi, disamping itu bank wajib memiliki Dewan 

Pengawas Syari’ah yang berkedudukan di kantor pusat.

Dewan pengawas syari’ah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk 

oleh dewan syari’ah nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, dengan tugas yang diatur oleh dewan 

syari’ah nasional.

2.1.2 Klasifikasi Bank Sentral

Pada Pasal 1 (butir 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

dikatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, 

yaitu Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana 

simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk 

kredit maupun bentuk-bentuk lainnya seperti KPR (Kredit Kepemilikan Rumah).
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Bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary) Maksudnya 

adalah bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana 

(surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Bank memiliki 

fungsi sebagai “Agen Pembangunan” (Agent of Development) Sebagai badan 

usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan (profit oriented), tetapi 

bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang 

bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank 

Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor 

perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi Bank 

Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dan Bank Sentral bertanggung 

jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah 

inflasi. 

Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol 

keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu 

banyak maka Bank Sentral dengan menggunakan instrumen antara lain namun 

tidak terbatas pada base money, suku bunga, giro wajib minimum mencoba 

menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk 

menggerakkan roda perekonomian.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan 

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 
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tersebut, dunia perbankan Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar. 

Ada beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank di Indonesia, yaitu dilihat 

dari segi fungsi atau status operasi,kepemilikan dan penyediaan jasa.

Secara umum, tugas bank sentral dalam sistem perbankan antara lain :

1. Melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan.

2. Memberi nasehat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan 

keuangan.

3. Melakukan pengawasan, pembinaan,dan pengaturan perbankan.

4. Sebagai banker’s bank atau lender of last resort.

5. Memelihara stabilitas moneter.

6. Melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi.

7. Mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat.

2.2 Jenis,Fungsi dan Peranan Perbankan

2.2.1 Jenis - Jenis Bank

1. Bank Sentral 

Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang 

nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, 

mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, 
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menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang 

rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh 

bank yang ada di Indonesia.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai 

layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun 

dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit 

pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, 

menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, 

dan lain sebagainya.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah 

umum. Bank Umum sering juga disebut Bank Komersial. Usaha-usaha bank 

umum yang utama antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat 

deposito, tabungan

2. Memberikan kredit

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang

4. Memindahkan uang

5. Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain

6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga

7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.



21

Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:

1. Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya 

sampai ke luar negeri.

2. Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di 

dalam negeri saja.

3. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

Bank Perkreditan Rakyat / BPR adalah bank penunjang yang memiliki 

keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang 

terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, 

menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip 

bagi hasil, penempatan dana dalam SBI / Sertifikat Bank Indonesia, deposito 

berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, jenis bank 

dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.Menurut 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank 

Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk 

deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu.Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat, diantaranya:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, dan tabungan

2. Memberi kredit
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3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

4. Bank Syariah

Bank Syari’ah yaitu bank yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan 

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip Syari’ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syari’ah adalah hukum 

Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist. Larangan terutama berkaitan 

dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Kepengurusan Bank Syari’ah:

Dewan komisaris dan Direksi, disamping itu bank wajib memiliki Dewan 

Pengawas Syari’ah yang berkedudukan di kantor pusat.

Dewan pengawas syari’ah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk 

oleh dewan syari’ah nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah, dengan tugas yang diatur oleh dewan

syari’ah nasional.
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B. Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia

DPK Des 2002 s/d Nov 2003 meningkat dari Rp. 2,9 triliun menjadi Rp. 

5,1 triliun, sehingga pangsa pasar DPK perbankan syari’ah terhadap perbankan 

konvensional meningkat dari 0,34 % menjadi 0,59 %. Jumlah Assset-pun 

meningkat dari Rp. 3,4 triliun pada desember 2002 menjadi Rp. 7,4 triliun pasca 

November 2003 atau meningkat sebesar 85 % sehingga pangsa asset perbankan 

syari’h terhadap bank konvensional meningkat 0,32 % menjadi 0,67 %.

Jumlah pembiayaan meningkat dari Rp. 3,27 triliun pada desember 2002 

menjadi Rp. 5,5 triliun pada November 2003 dimana dari Rp. 5,5 triliun tersebut 

3,9 triliun (71,2 %) berupa pembiayaan murabahah, Rp. 0,8 triliun (15,1 %) 

mudharabah, Rp. 0,3 triliun (5,2 %) pembiayan istisna. Mengingat jumlah 

pertumbuhan dana lebih pesat dari pembiayaan maka FDR mengalami penurunan 

dari 113 % menjadi 108 % . 

Meskipun demikian rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR 

perbankan secara keseluruhan yang untuk kurun waktu yang sama mengalami 

peningkatan dari 34 % menjadi 49 %. Jaringan kantorpun meningkat cukup 

signifikan sehingga pada desember 2003 jumlah kantor cabang menjadi 116 

cabang, 26 KCP, dan 113 KK.
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Prinsip Kegiatan Operasional Bank Syari’ah

Wadi’ah : Perjanjian antara pemilik barang/atau uang dengan penyimpan 

(termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan 

menjaga keselamatan barang/uang yang dititipkannya. 

Ada 2 jenis wadia’ah ini yaitu:

1. Wadi’ah amanah: pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap 

kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakaibatkan 

oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

2. Wadi’ah Dhamanan: pihak penyimpan dengan atau tanpa ijin pemilik 

barang/uang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung 

jawab atas kerusakan dan kehilangan barang/uang yang disimpan. Semua 

manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang 

tersebut menjadi hak penyimpan.

Mudharabah: Perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dengan 

pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. 

Ada 2 jenis Mudharabah:

1. Mudharabah Mutlaqah: Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk 

mengelola modal 

2. Mudharabah Muqayyadah: Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang 

harus dipatuhi mudharib.
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Jenis jenis Transaksi yang ada di Bank Syariah adalah :

1. Musyarakah: Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik 

modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.

2. Murabahah: Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar 

harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

3. Ijarah: Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang 

membolehkan penyewa untuk memanfatkan barang tersebut dengan 

membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah 

masa sewa berakhir, maka barang dikembalikan pada pemiliknya.

4. Ta’jiri: sama dengan ijarah, tetapi pada akhir masa sewa barang dijual 

pada penyewa dengan harga yang disepakati bersama

5. Sharf: Kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang lainnya

6. Qard: Pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) 

yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan 

pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada 

muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dapat dilakukan secara angsuran 

ataupun sekaligus.

7. Qard Ul Hasan: Perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan 

tujuan untuk membantu penerima pinjaman.

8. Bai Al Dayn: Perjanjian jual beli secara diskonto atas piutang atau tagihan 

yang berasal dari jual beli barang dan jasa 

9. Kafalah: Jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain 

dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran 
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kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak 

penerima jaminan. 

10. Rahn: Menjadikan barang berharga sebagai agunan untuk menjamin 

dipenuhinya suatu kewajiban

11. Salam: perjanjian jual beli barang pesanan (muslim fiih) antara pembeli 

(muslam) dengan penjual (muslamilaih)

12. Hiwalah: Pengalihan kewajiban dari satu pihak yang mempunyai 

kewajiban kepada pihak lain.

13. Ujr: imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang 

dilakukan

14. Wakalah: Perjanjian pemberian kuasa kepd pihak lain yang ditunjuk 

untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama 

pemberi kuasa. 

D. Kegiatan Usaha

Bank wajib menerapkan prinsip syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya 

yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:

a. Giro berdasarkan prinsip wadi’ah

b. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah

c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau

d. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah
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2. Melakukan penyaluran dana melalui:

a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istisna, ijarah, salam, 

dan jual beli lainnya

b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan 

bagi hasil lainnya

c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qard, membeli, 

menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak 

ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) 

berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah

d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang 

diterbitkan berdasarkan prinsip syari’ah 

3. Memberikan jasa-jasa:

a. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan 

prinsip wakalah

b. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan 

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip 

wakalah

c. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga 

berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah

d. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk 

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
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e. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip 

Ujr

f. Memberikan fasilitas LC berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, 

mudharabah, musyarakah, dan wadi’ah serta memberikan garansi bank 

berdasarkan prinsip kafalah

g. Melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip Ujr

h. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah

4. Melakukan kegiatan lain:

a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan pinsip sharf

b. Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah 

dan atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah

c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip 

musyarakah dan atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan 

pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya

d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun 

berdasarkan prinsip syari’ah sesuai dengan ketentuan undang-undang

e. Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal.
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2.2.2 Fungsi dan Peranan Bank

Fungsi Pokok Bank sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa -

jasa keuangan baik kepada pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang 

memiliki dana bank-bank melakukan beberapa fungsi dasar sementara 

tetap menjalankan kegiatanrutinnya di bidang keuangan. Fungsi dasar dan 

bank dapat dilihat dan keterangan berikut. Bank memiliki fungsi pokok sebagai 

berikut ( Dahlan Siamat 2001 : 88)

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi.

2. Menciptakan uang.

3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.

4. Menawarkan jasa-jasa dan keuangan lain.

5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.

6. Menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.

7. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas 

mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan 

dalam rekening koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama 

bank.

2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi 

masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.
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Peranan Bank dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting 

dalam sistem keuangan, yaitu :

1. Pengalihan Aset (asset transmutation)

Pengalihan Aset (asset transmutation) yaitu pengalihan dana atau aset dari 

unit surplus ke unit devisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak 

peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat 

diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai 

pangalih aset yang likuid dari unit surplus (lender) kepada unit defisit (borrower).

2. Transaksi (transaction)

Transaksi bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi 

untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, trnsaksi barang dan jasa 

tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang 

dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, depsito, saham dan sebagainya)merupakan 

pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (liquidity)

Likuiditas unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam 

bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-

produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. 

Untuk kepentingn likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya 

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank 

memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus 

likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan 

likuiditas.
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4. Efisiensi (efficiency)

Efisiensi peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan 

pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar 

dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi 

yang tidak simetris (asymmetric information) antara peminjam dan investor 

menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan 

masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu 

menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan 

informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

2.3 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam 

rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai 

lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidangan 

keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk 

menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank 

harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga 

tesebutlah bank memperoleh keuntungan. Sumber-sumber dana bank yaitu:

1. Dana Bank Itu Sendiri

Dana Bank Itu Sendiri adalah sumber dana bank yang bersumber dari bank 

itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal 

setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam 

portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka 
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pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham 

lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekpansi, maka 

perusahaan dapat mengelurkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di 

pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari 

bank itu sendiri terdiri dari ; Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan-

cadangan bank, dan Laba yang belum dibagi.

2. Dana Dari Masyarakat

Dana Dari Masyarakat adalah sumber dana ini merupaka sumber dana 

terpenting bagi kegiatan opersai suatu bank dan merupakan ukuran keberhasialan 

bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber 

dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan 

sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat 

menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam 

beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak 

pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai 

pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, 

yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.
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Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (demand 

deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang 

berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

1. Rekening giro

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat dengan menerbitkan cek untuk penariakan tunai atau bilyet giro untuk 

pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran giro yaitu:

a. Cek, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk 

membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas 

badan rekening penarik cek.

b. Bilyet giro, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk 

memindah bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening 

penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tertentu dalam 

bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalakan secara sepihak 

oleh penarik dan disertai dengan alasan pembatalan.

Jasa giro, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas 

sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.
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2. Tabungan 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau 

alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan 

bank.

3. Dana Pinjaman 

a. Call Money

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman 

jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Sumner dana 

ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam 

jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-

besaran oleh para deposan.

b. Pinjaman Antar Bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari 

pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini dilakukan 
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untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka 

pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c. Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit 

yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang 

mengalami kesulitan likuiditas.

4. Sumber Dana Lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian 

dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu 

saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara 

lain :

a. Setoran Jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh 

nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.

b. Dana Transfer adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank adalah 

pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, 

dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik 

tunai.
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c. Surat Berharga Pasar Uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang 

dapat diperjual belikan dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia. Dalam hal ini 

pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak 

yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

2.4 Pengertian Tabungan dan Jenis Tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat 

dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu pada saat dikehendaki dan menurut 

syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara. Tetapi 

penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu (Menurut UU Bank Indonesia no. 10 th 1998).

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain ialah:

1. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat 

yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan 

dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran 

lainnya yang sejenis.

2. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan 

saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak 

akan melanjutkan tabungannya.Selanjutnya ketentuan-ketentuan lainnya 

yang berlaku bagi bank-bank di dalam negeri antara lain adalah :

Tabungan yang dijamin oleh Bank Indonesia pada saat sekarang terbatas 

pada tabungan jenis Tabanas dan Taska. Dalam brosur mengenai 
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penyelenggaraan tabungan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank, 

disarankan untuk dicantumkannya secara jelas ketentuan-ketentuan tentang 

masing-masing tabungan yang diselenggarakannya.

Tabungan yang dimiliki oleh bank-bank kini berbeda dengan Tabungan 

Pembangunan Nasional (Tabanas) beberapa tahun yang lampau. Produk 

tabungan yang sekarang dijual oleh bank-bank memiliki suku bunga yang 

relatif cukup tinggi sebagai cerminan dari adanya persaingan ketat dalam 

mengumpulkan dana masyarakat karena banyaknya bank yang ada di 

Indonesia.

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini 

pemilik tabungan dan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam 

neraca.Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat 

dilakukan sewaktu-waktu. Oleh karena tabungan termasuk kedalam hutang 

jangka pendek. 

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku 

bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran dan penarikannya juga berbeda 

bagi setiap bank. Produk tabungan ini dapat dijadikan alat promosi bagi yang 

menawarkannya. Promosi dapat disalurkan dalam bentuk suku bunga, hadiah 

yang menarik, kemudahan fasilitas dan lain sebagainya yang menunjukkan 

kelebihan dari tabungan tersebut sehingga nasabah  dapattertarik untuk 

menabung pada bank tersebut.
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Transaksi tabungan meliputi :

1. Pembukaan rekening dan penyetoran,

2. Penarikan,

3. Pemindah bukuan,

4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan dan

5. Penutupan rekening tabungan.

Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh 

transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menabung pada bank 

penyelenggara tabungan, antara lain :

1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal 

yang ditentukan bank.

2. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang 

diperlukan.

3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada 

masyarakat.Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung 

kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam 

kehidupan:

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan 

sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya 

merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement).
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2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi 

sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung 

nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.

3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai 

sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi 

tertentu dikemudian hari (price discovery).

4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan 

kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar 

dari transaksi derivatif itu sendiri.

5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang 

berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada 

manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan 

kebutuhan pasar pada masa mendatang.

2.5 Jenis Jenis Tabungan

PT Bank Tabungan Negara memiliki beberapa produk jasa yang ditawarkan pada 

nasabah. Produk tersebut juga diharapkan akan menjadi produk yang dapat 

menguntungkan nasabah maupun Bank Tabungan Negara sendiri. Berikut adalah 

Jenis Jenis Rekening pada Bank BTN yaitu :

a. Tabungan BTN Batara

b. Tabungan BTN Prima

c. Tabungan BTN Payroll
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d. Tabungan BTN Junior

e. Tabungan BTN Juara

f. Tabungan BTN e'BATARAPOS

g. TabunganKu

h. Tabungan BTN Haji - Reguler

i. Tabungan BTN Haji - Plus

j. Tabungan BTN Batara Pensiunan

2.6 Perhitungan Bunga Tabungan

Metode / Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank

Secara umum ada 3 metode atau cara menghitung bunga tabungan yaitu :

1. saldo terendah

2. saldo rata-rata

3. saldo harian

Contoh soal : Rina membuka tabungan pada tanggal 1 Janurai dengan Rp 

1.000.000,00 sebagai setoran awal. Kemudian selama bulan Januari terjadi 

transaksi sebagai berikut:
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Bunga yang akan Rina peroleh ditentukan oleh cara menghitung bunga yang 

dilakukan bank. Cara menghitung bunga tabungan ada tiga.

Cara Menghitung Bunga Tabugan Bank Berdasarkan Saldo Terendah

Cara menghitung bunga ini, bunga yang diperoleh dalam satu bulan tergantung 

dari jumlah saldo terendah anda:

Rumus Perhitungan Bunganya

Bunga = ST x i xt/365.

ST = saldo terendah

i      = suku bunga tabungan pertahun

t     = jumlah hari dalam 1 bulan

365 = jumlah hari dalam 1 tahun ada juga yang memakai 360

Misalkan suku bunga yang berlaku adalah 6% pertahun, maka bunga yang anda 

peroleh adalah :

Cara Menghitung Bunga bulan Januari
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= Rp. 1 juta x 6 % x 30/365

= Rp. 4.931,5

Angka 1 juta diambil dari saldo terendah anda selama bulan Januari

Pajak Atas bunga Tabungan

Pihak Bank wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari jumlah bruto. 

Pajak penghasilan atas bunga tabungan sesuai dengan peraturan PP No. 131 

Tahun 2000, KMK No. 51/KMK.04/2001.

Jadi pihak bank wajib menetapkan pajak atas bunga tabungan yang diberikan 

kepada nasabah sesuai dengan Undang ndang pajak yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. Pemotongan di atas dikecualikan terhadap bunga tabungan tersebut 

tidak melebihi Rp 7.500.000.

Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Rata-rata

Bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan 

berjalan. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan 

setiaphari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah haridalam bulan tersebut.

Bunga = SRH x i x t/365

SRH = Saldo Rata-rata perhari

i        = suku bunga tabungan pertahun

t        = jumlah hari dalam bulan berjalan
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Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Saldo dibawah Rp.5 juta, bunga = 3% pertahun

Saldo 5 jutakeatas, bunga = 6 % pertahun

Maka SRH tabungan adalah sebagai berikut:

Hitung dulu rata-rata tabungan setipa harinya

[ (Rp.1 juta x 4 hari) + (Rp.6 juta x 1 hari) + (Rp.5,5 juta x 4 hari ) + (Rp.8 juta x 

10 hari) + (Rp.7 juta x 5 hari) + (Rp.17 juta x 5 hari) + (Rp.15 juta x 1 hari) ] / 30 

= Rp.8.233.333,00

Dengan nilai rata-rata tabungan harian anda yang melebihi 5 juta, maka Anda 

berhak atas suku bunga 6%, sehingga perhitungan bunga tabungan yang akan 

Andaterima adalah sebagai berikut:

Bunga Januari

= Rp.8.233.333,00 x 6% x 30/365

= Rp. 40.602

Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Harian

Bunga dihitung berdasarkan pada saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan 

berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan :
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Saldo di bawah Rp.5 juta, bunga = 3% pertahun

Saldo Rp.5 juta ke atas, bunga = 6% pertahun

Cara menhitung bunga tabungannya dilakukan setiap hari seperti contoh berikut:

Tgl 1 : Rp.1 Juta x 3 % x 1/365 = 82,19

Tgl 2 : Rp.1 Juta x 3 % x 1/365 =  82,19

Tgl 3 : Rp.1 Juta x 3 % x 1/365 =   82,19

Tgl 4 : Rp.1 Juta x 3 % x 1/365 =   82,19

Tgl5 : Rp.6 juta x 6 % x 1/365 = 986,3

Dan seterusnya hingga akhir bulan. 

2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga 

Dijelaskan bahwa untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan 

pinjaman dipengaruhi oleh keduanya , artinya saling mempengaruhi, disamping 

itu terdapat faktor-faktor lainnya . Faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai 

berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana , sementara pemohon pinjaman meningkat 

maka yang dilakukan oleh bank adalah meningkatkan suku bunga simpanan.

Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan suku bunga 

pinjaman. Apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan 
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simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun seperti kebalikan dari 

peningkatan. .

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan , maka disamping faktor promosi , 

yang paling utama pihak perbankkan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti 

jika untuk bunga simpanan rata-rata 16 % maka, jika hendak membutuhkan dana 

cepat sebaiknya bunga pinjaman kita naikan diatas bunga pesaing misalnya 16 % . 

Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga 

pesaing. .

3. Kebijaksanaan pemerintah

Dalam arti baik dalam bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita 

tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. 

4. Target Laba Yang Diinginkan

Sesuai dengan target laba yanag diinginkan , jika laba yang diinginkan 

besar (spread) maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman , maka akan semakin tinggi 

bunganya , hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang . 

Juga sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek , maka bunganya relatif lebih 

rendah.

6. Kualitas jaminan
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Semakin likuid jaminan yang diberikan , maka semakin rendah bunga 

kredit yang dibebankan dan sebaliknya . Sebagai contoh jaminan sertifikat 

deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah . Alasan utama perbedaan ini 

adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit diberikan bermasalah . Bagi 

jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang akan 

dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan 

tanah.

7. Reputasi perusahaan

Reputasi suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat 

menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya 

perusahaan yang maju kemungkinan resiko kredit macet dimasa akan mendatang 

relatif kecil dan sebaliknya apabila perusahaan tidak begitu maju maka resiko 

meningkat.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran . Untuk 

produk yang kompetitif , bunga yang relatif diberikan rendah jika yang 

dibandingkan dengan produk yang kompetitif karena banyaknya peminat .

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama( primer) 

dan nasabah biasa ( sekunder) . Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan 

secara loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank . Nasabah utama 

biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank , sehingga dalam 
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menentukan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa .

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit . 

Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid , baik dari segi 

kemampuan membayar , nama baik maupun loyaliatasnya terhadap bank , maka 

bunga yang dibebankanpun juga berbeda . Demikian pula sebaliknya jika 

penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya , maka 

mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak 

perbankkan .


