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ekonomi berubah, hubungan industri serta kontribusi 

lembaga keuangan bagi perekonomian. 
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BAB I 

LEMBAGA KEUANGAN BANK 

 

Pembangunan ekonomi memerlukan peran serta lembaga keuangan untuk 

membiayainya, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena 

itu perusahaan perbankan sangat diperlukan dan menjadi sendi penting dalam 

perekonomian nasional. Dengan kondisi perbankan yang sehat, efisiensi dan bermanfaat 

bagi perekonomian menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelangsungan 

pembangunan ekonomi. 

Lembaga keuangan yang berperan dalam perekonomian suatu negara terdiri dari 

dari 2 jenis yaitu lembaga keuangan bank dan bukan bank. Perbedaan jenis itu saling 

melengkapi jika sewaktu-waktu bank tidak bisa berperan namun lembaga keuangan bukan 

bank yang menutupi kekurangan itu. Pada dasarnya bank memang lembaga keuangan 

utama yang menyediakan fasilitas kepada nasabah dan membutuhkan akuntansi sebagai 

sistem informasi beserta fungsi sistem informasi akuntansi sehingga bisa melakukan 

transaksi apapun dengan mudah. 

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank baik di 

bawah naungan Bank Indonesia, Departemen Koperasi dan Departemen Pegadaian. 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7/1992 tentang 

perbankan, lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan BPR. Bank Umum dan 

BPR dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank 

konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah. 

 

 

https://dosenakuntansi.com/akuntansi-sebagai-sistem-informasi
https://dosenakuntansi.com/akuntansi-sebagai-sistem-informasi
https://dosenakuntansi.com/fungsi-sistem-informasi-akuntansi
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PENGERTIAN BANK 

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian 

diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut. 

1. 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 masyarakat banyak. 

2. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan  usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

4. Bank Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
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mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil. 

5. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau 

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa 

iqtina). 

Dan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 

Tahun 2008 yang dimaksud dengan: 

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

2. 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. 

3. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara 

konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan 

Bank Perkreditan Rakyat. 

4. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

5. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

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

Pembiayaan Rakyat Syariah. 

6. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

8. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor 

pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit 

kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan 

yang kegiatannya adalah sebagai berikut. 

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Secara umum 

jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan 

tabungan dan simpanan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut 

dengan istilah funding. 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank menyalurkan kembali 

dana yang diperoleh dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito ke 

masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. 

Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah Lending. 

Dalam pemberian kredit, di samping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa 

pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta 

biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

berdasarkan bagi hasil atau margin keuntungan. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan 

surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat 

berharga yang berasal dari luar kota dan luar  negeri (inkaso), letter of credit (L/C), 

safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque dan jasa-jasa lainnya. 

Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank 

masing- masing. Semakin tinggi kemampuan bank, semakin banyak ragam produk 
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yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen 

serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya. 

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan antara 

masyarakat yang kelebihan dana dan dengan masyarakat yang kekurangan dana. 

Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang 

disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi 

di bank. 

Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai 

suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Kepada 

masyarakat yang akan diberikan pinjaman diberikan berbagai persyaratan yang harus 

segera dipenuhi. Masyarakat peminjam juga dikenakan bunga bagi bank konvensional dan 

bagi bank syariah margin keuntungan atau bagi hasil serta biaya administrasi yang 

besarnya tergantung masing-masing bank. 

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, di 

mana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam 

bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Bagi bank, dana yang disimpan oleh 

masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah 

sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah akan 

memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk Giro, Tabungan atau 

Deposito. 

2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi 

bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. 

Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang 

disimpan dan faktor lainnya. 

3. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan 

disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan 

dana dalam bentuk pinjaman/kredit. 

4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan 

kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga bagi bank 
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konvensional dan bagi hasil atau margin keuntungan bagi bank syariah yang telah 

ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Besar kecilnya bunga 

kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau 

semakin mahal bunga simpanan, semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian 

sebaliknya.  

Di samping bunga simpanan, pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi 

oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit 

macet, pajak serta pengaruh lainnya. 

 

DEFINISI BANK 

Banyak bankir dan pakar mendefinisikan bank secara berbeda, namun pada 

dasarnya sepakat mengatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya 

menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk 

memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, “bank” 

adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti 

memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, 

bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-

perusahaan, dan lain-lain. 

 

WEWENANG DAN FUNGSI BANK 

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi 

untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan 

dana tersebut. Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia antara lain Bank Sentral, Bank 

Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

 

Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bank 

Lembaga keuangan bank yang termasuk dalam siklus akuntansi perusahaan jasa secara 

garis besar terdiri dari 2 jenis antara lain: 

1. Bank Umum (Konvensional dan Syariah), 

https://dosenakuntansi.com/siklus-akuntansi-perusahaan-jasa
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2. Bank Perkreditan Rakyat (Konvensional dan Syariah). 

 

Pengertian Bank Umum dan Penjelasan 

Pengertian Bank Umum berdasarkan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan yang telah diperbarui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah 

bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional serta prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum atau bank komersil 

(commercial bank) berperan dalam menyediakan jasa lalu lintas pembayaran yang bersifat 

umum (semua jasa perbankan yang ada) dan wilayah operasinya bisa di seluruh wilayah. 

Kegiatan utama bank umum yang identik dengan bank konvensional yaitu funding atau 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro atau deposito yang 

diputarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending). 

Funding atau pengumpulan dana dilakukan dengan balas jasa berupa bunga atau bagi hasil 

simpanan kepada nasabah. Pemberian pinjaman (kredit) dikenakan jasa pinjaman dalam 

bentuk bunga dan biaya administrasi kepada penerima kredit (debitur). Penyaluran dana 

kepada masyarakat (lending) terdiri dari 3 bentuk yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, 

dan kredit konsumsi. 

Bank umum yang pada awalnya hanya berbentuk bank konvensional menyediakan jasa-

jasa bank dalam bentuk lainnya (Services) antara lain transfer (pengiriman uang), inkaso 

(collection), kliring (clearing), save deposit box (penitipan uang), credit dan debit card, valuta 

asing (Bank Notes), bank garansi, referensi bank, bank draft, Letter of Credit (L/C), 

Traveller’s Cheque, jual beli surat-surat berharga, payment point seperti pembayaran pajak, 

telepon, air, listrik, Biaya Pembayaran Ibadah Haji (BPIH), transfer uang kuliah dari nasabah 

kepada universitas, gaji/ pensiun/ honorarium, deviden, kupon, bonus/hadiah, tantiem, dan 

lainnya. Bank bisa juga menjadi pinjaman emisi (underwriter), Penjamin (guarantor), Wali 

amanat (trustee), Perantara perdagangan efek (pialang/broker). Bentuk-bentuk badan 

hukum bank umum yaitu persero, perseroan daerah, koperasi dan perseroan terbatas. 

Dari segi kegiatan, bank umum konvensional dan syariah sama namun dibedakan dari 

segi balas jasa atau keuntungan bank. Pada bank konvensional menggunakan sistem 

bunga, sedangkan bank syariah tidak menerapkan bunga namun sistem bagi hasil 
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berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dengan menerapkan aturan yang didasarkan 

pada hukum Islam yang dilakukan antara bank dan pihak lain (nasabah) untuk penyimpanan 

dana, pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain sesuai dengan syariat islam. Bentuk 

hukum bank syariah berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. 

Kegiatan usaha bank umum syariah terdiri dari: 

1. Penampungan dana berupa simpanan dari masyarakat dalam 3 bentuk yaitu giro 

berdasarkan prinsip wadi’ah, tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau 

mudharabah, dan deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah serta bentuk 

lainnya berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah. 

2. Penyaluran dana dalam bentuk piutang dengan prinsip jual beli yang meliputi 

mudharabah, istishna, ijarah, dan salam. Selanjutnya, pembiayaan dengan prinsip 

bagi hasil yang meliputi akad mudharabah dan musyarakah. Serta pembiayaan 

berdasarkan prinsip qardh dalam ruang lingkup akuntansi syariah. 

3. Pembelian, penjualan dan atau penjaminan risiko surat-surat berharga pihak ketiga 

yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan 

prinsip jual-beli atau hiwalah. 

4. Surat-surat berharga pemerintah serta BI dengan prinsip syariah yang dibeli oleh 

bank. 

5. Pemindahan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip 

wakalah. 

6. Penerbitan tagihan surat berharga dengan prinsip wakalah (pelimpahan kuasa). 

7. Sebagai tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga secara aman 

dengan prinsip wadi’ah yang amanah. 

8. Penitipan beserta seluruh pemberkasan sesuai kontrak dengan prinsip wakalah. 

9. Penerimaan dana nasabah yang dialihkan kepada nasabah lain dengan prinsip ujrah 

berupa surat berharga sebagai tanda bukti yang tidak tercatat di bursa efek. 

10. Letter of Credit (L/C) dengan prinsip walakah, murabahah, mudharabah, 

musyarakah, dan wadi’ah juga disediakan oleh bank. Garansi bank juga disediakan 

bank dengan prinsip kalafah. 

11. Kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip walakah. 

https://dosenakuntansi.com/ruang-lingkup-akuntansi-syariah
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12. Penyediaan kartu debet untuk transaksi berdasarkan prinsip ujrah. 

13. Kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah 

Nasional. 

14. Kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf. 

15. Kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah. 

16. Menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai 

perundang-undangan yang berlaku. 

17. Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul ma’al yaitu menerima dana yang 

berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosial lainnya. 

Larangan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Melakukan penyertaan modal (pengertian dan jenis jenis modal) kecuali sebagaimana 

dimaksud dalam kegiatan usaha Bank Umum di atas 

 Melakukan usaha perasuransian 

 Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha bank pada umumnya 

Perusahaan perbankan merupakan bisnis yang bergantung pada kepercayaan. 

Ketidakpercayaan masyarakat dan investor kepada bank disebabkan adanya kekhawatiran 

bahwa uang yang mereka investasikan akan disalahgunakan oleh bank, uangnya tidak akan 

dikelola dengan baik, bank akan bangkrut dan dilikuidasi, dan pada saat yang telah 

dijanjikan simpanan tersebut tidak dapat ditarik kembali dari bank.  

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau sebagai perantara antara 

pemilik modal dengan pengguna modal sebagai prasarana pendukung guna menunjang 

kelancaran perekonomian. Di samping itu, bank memiliki peran yang sangat penting dalam 

masyarakat, bukan sekedar sebagai sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana atau 

sebagai tempat penyimpanan uang bagi yang kelebihandana tetapi memiliki fungsi-fungsi 

lain yang meluas saat ini.  

Kemajuan perekonomian dan semakin tingginya tingkat kegiatan ekonomi, telah 

mendorong bank untuk menciptakan produk dan layanan yang sifatnya memberikan 

kepuasan dan kemudahan-kemudahan seperti menyediakan mekanisme pembayaran yang 

lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-

barang berharga serta penawaran jasa-jasa keuangan lainnya. 

https://dosenakuntansi.com/pengertian-modal-dan-jenis-jenis-modal
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Berbeda dengan Bank Sentral dan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat/BPR 

merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang 

dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit 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. 

BPR mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia 

terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Usaha mikro kecil menengah berperan sebagai pencipta lapangan usaha dan pemerataan 

lapangan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. 

Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan 

masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, 

Perusahaan Daerah, atau Koperasi. 

Kegiatan usaha yang dilakukan BPR secara umum adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, memberikan 

kredit, menyediakan pembiayaaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah atau 

tidak, dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito 

berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. 

Kondisi keuangan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik 

pemilik, pengelola (manajemen) bank, dan masyarakat pengguna jasa bank. Informasi 

mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak bank tersebut untuk 

mengevaluasi kinerja bank dalam menetapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku, dan manajemen risiko. Hasil penilaian kondisi bank tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan 

datang. 

Adapun keberadaan Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah 

dibandingkan dengan perbankan lainnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu 
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jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. 

Keberadaan BPR pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Fungsi 

BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan 

menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu bentuk lembaga/ perbankan yang 

tak luput dari masalah-masalah yang ditimbulkan akibat krisis ekonomi. Untuk itu, BPR 

dituntut untuk tetap bertahan dan berkembang dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai 

hal tersebut, salah satu cara untuk mengukur apakah dalam melakukan usahanya BPR 

tersebut telah melakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai 

dengan ketentuanketentuan yang berlaku dapat dilihat dari tingkat kesehatan atau kinerja 

keuangan BPR yang bersangkutan.  

Sekarang ini terdapat banyak bank yang beroperasi baik bank umum maupun Bank 

Perkreditan Rakyat yang bias mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Seringkali 

manajemen bank mengambil jalan pintas dalam memenangkan persaingan. Demi menjaga 

perkembangan usahanya di dalam persaingan yang semakin ketat serta menanggapi akan 

kebutuhan masyarakat, maka pihak manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus 

memperhatikan tingkat kesehatannya yang meliputi lima aspek, yaitu Capital, Asset, 

Management, Earnings, dan Likuidity. Selain itu BPR juga harus lebih meningkatkan skill 

atau keahlian sumber daya manusianya khususnya dalam bidang IT serta meningkatkan 

pengawasan terhadap kinerja operasional dan memperbaharui inventaris kantor yang 

sudah tidak layak pakai sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional karyawan. 

Pada analisis CAMEL tersebut, ada kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia yaitu tentang seberapa besar persentase kinerja keuangan yang memenuhi 

persyaratan bank tersebut untuk dinyatakan sehat, serta tidak membahayakan/merugikan 

pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis CAMEL dikuantifikasikan sebagai aspek 

penilaian yang merupakan perhitungan rasio keuangan. Oleh karena itu rasio keuangan 

bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan bank. Semakin besar skala operasi bank yang 

diukur dengan total asset dan semakin tinggi jumlah modal dari bank tersebut diharapkan 

kinerja operasinya semakin baik. 
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Laporan keuangan merupakan instrumen yang tepat untuk dijadikan bahan analisa 

kinerja keuangan dari tahun ketahun berikutnya. Karena di dalam laporan keuangan 

terdapat informasi penting seperti sumber daya perusahaan, kewaiban/utang, utang dan 

kekayaan pemilik. Dalam mengadakan analisa dan evaluasi terhadap laporan keuangan 

akan dapat diketahui keadaan keuangan perusahaan juga perkembangan keuangan.  

Hasil dari rasio keuangan digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan bank 

dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Dari hasil 

penilaian tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh 

manajemen untuk mengambil kebijakan guna mencapai tujuan perusahaan. 

BPR merupakan alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan dan 

menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan 

perbankan yang berlaku. BPR yang keberadaannya diharapkan menjadi lembaga keuangan 

bank yang dapat berperan dalam usaha pemerataan kesejahteraan masyarakat kecil dan 

menengah. Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan berbagai kemudahan 

mengakibatkan kesulitan bagi nasabah untuk menentukan pilihan investasinya pada bank 

yang sehat. Oleh karena itu tingkat kinerja keuangan BPR sangat penting untuk menarik 

nasabah serta mengatasi persaingan yang semakin ketat. Untuk mengetahui keberhasilan 

BPR perlu diadakannya penilaian terhadap tingkat kesehatan atau kinerja keuangan BPR 

secara menyeluruh. Untuk mengetahui kondisi keuangan bank di BPR dipergunakan suatu 

analisis laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menyajikan indikator-indikator yang 

penting dari keadaan yang ada sebagai alat untuk pengambilan keputusan manajemen agar 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Analisis penilaian kinerja keuangan bank memberi informasi tentang penggunaan 

aktiva dalam operasi perusahaan.Hasil penilaian diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang hasil yang telah dicapai perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan. 

Perantara Keuangan Nonbank Beberapa perantara keuangan, seperti tabungan dan 

pinjaman, bank tabungan, dan serikat kredit, secara hukum berbeda dari bank, meskipun 

ini “Bukan bank” beroperasi dengan cara yang sangat mirip dengan mengambil simpanan 

dan memberikan pinjaman. Lain perantara keuangan termasuk perusahaan asuransi, dana 
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pensiun, reksa dana, dana lindung nilai, dan bank investasi. Meskipun institusi ini tidak pada 

pandangan pertama tampaknya sangat mirip dengan bank, mereka memenuhi fungsi yang 

sama dalam sistem keuangan dengan menyalurkan dana dari penabung ke peminjam. 

Ruang lingkup Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional 

yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. 

Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Menurut Articles Of Agreement 

Bank Dunia seluruh keputusan harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk 

mempromosikan investasi luar negri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi 

investasi modal.  

Bank dunia memberi pinjaman dengan tarif preporsional kepada negara – negara 

anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya pihak bank juga meminta 

bahwa langkah – langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya tindak korupsi dapat 

dibatasi atau demokrasi dikembangkan. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 

setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada koferensi yang 

berlangsung pada 1 Juli – 22 Juli 1944 dikota Bretton Wods. Markas Bank Dunia berada di 

Washington DC Amerika Serika. Secara teknis dan struktural Bank Dunia termasuk salah 

satu dari badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan – badan PBB 

lainnya. 

1. IMF 

Dana Moneter Internasional (IMF) adalah organisasi internasional yang 

bertanggung jawab didalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan 

pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah – masalah 

keseimbangan neraca keuangan masing – masing negara. Salah satu misinya 

adalah membantu negara – negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, 

dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan – 

kebijakan tertentu, misalnya privatisasi Badan Usaha Milik Negara. negara-negara 

anggota, pinjaman dari pasar modal dunia, dan dari pendapatan Bank sendiri.  

 

2. Bank Pembangunan Asia 
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Bank Pembangunan Asia (BPA) didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan 

mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Dana 

bersumber dari negara-negara anggota, pinjaman dari pasar modal dunia, dan dari 

pendapatan Bank sendiri. 

Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia pada 

tahun 1997 makin menyadarkan akan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Ketidak 

stabilan sistem keuangan menimbulkan dampak yang sangat buruk yakni hilangnya 

kepercayaan masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Di 

samping itu, biaya pemulihan ekonomi khususnya sektor keuangan akibat krisis tersebut 

sangatlah besar. 

Sementara proses pemulihannya juga berjalan kurang sesuai dengan harapan. Oleh 

karena itu, stabilitas sistem keuangan wajib dipelihara guna menjamin kepentingan publik. 

Dalam beberapa tahun terakhir pascakrisis, topik stabilitas keuangan menjadi agenda 

utama para pembuat kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional, yang ditandai 

dengan makin banyaknya publikasi, hasil kajian, seminar, dan konvensi yang membahas 

mengenai stabilitas keuangan. 

Makin banyak juga bank-bank sentral maupun organisasi keuangan internasional 

yang secara khusus membentuk divisi/unit khusus untuk memonitor dan menilai kondisi 

keuangan negara masing-masing dan menerbitkannya dalam suatu laporan stabilitas 

keuangan. Sementara organisasi internasional juga melakukan hal yang sama untuk 

konteks stabilitas skala regional maupun internasional. 

 

 

 

BAB II 

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK 

 

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB ) 

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah bentuk badan usaha yang melakukan berbagai 

aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, mengumpulkan dana dari 
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masyarakat dan mengedarkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan produktif demi 

keuntungan perusahaan dan masyarakat diberikan balas jasa atau bunga simpanan. 

Kegiatan moneter yang berhubungan dengan uang dan keuangan bisa dilakukan oleh 

lembaga keuangan bukan bank karena bank memiliki keterbatasan untuk melakukan 

kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan. LKBB berperan untuk membantu dunia usaha agar produktivitas 

barang atau jasa meningkat, melancarkan distribusi barang, dan menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. 

 

Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank 

1. Perusahaan Asuransi  

Perusahaan yang menawarkan berbagai jasa untuk menanggulangi risiko atas kerugian, 

kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada  pihak  ketiga karena ketidakpastian 

di masa yang akan datang. Ada 2 hal terkait usaha asuransi yaitu polis asuransi dan premi 

asuransi. Pengertian Polis Asuransi adalah surat kontrak penerapan asuransi berupa 

kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik dana asuransi dan penyedia jasa asuransi. 

Pengertian Premi Asuransi adalah uang pertanggungan yang dibayar oleh tertanggung 

kepada pihak penanggung. Keuntungan dari kegiatan asuransi berdasarkan jenis jenis 

asuransi yaitu: 

Bagi Pemilik Asuransi 

 Berasal dari premi yang dibayar nasabah 

 Berasal dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain 

 Berasal dari hasil bunga investasi surat-surat berharga, namun pada asuransi 

berbasis syariah berasal dari bagi hasil surat berharga syariah. 

Bagi Nasabah atau Pengguna Jasa Asuransi 

 Menyediakan rasa aman 

 Menawarkan simpanan yang bisa ditarik pada saat jatuh tempo 

 Menghindari risiko kerugian 

 Mendapatkan penghasilan di masa depan 

 Mendapat penggantian akibat kerugian kerusakan atau kehilangan 

https://dosenakuntansi.com/pengertian-polis-asuransi
https://dosenakuntansi.com/pengertian-premi-asuransi
https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-asuransi
https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-asuransi
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 2. Perusahaan Dana Pensiun (TASPEN)  

Badan hukum atau perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk 

mengelola dana dan menyediakan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi orang 

yang sudah tidak produktif (lanjut usia). Manfaat keberadaan perusahaan dana pensiun 

yaitu menghimpun dana dari iuran peserta sebagai modal bagi dunia usaha dan 

memberikan jaminan pendapatan di hari tua bagi para nasabah (pengguna jasa). Kegiatan 

utama dari perusahaan ini adalah pengelolaan dana pensiun pada suatu perusahaan yang 

dipotong dari gaji karyawan setiap bulan. Dana yang telah terkumpul akan diusahakan 

dengan menginvestasikannya ke sektor-sektor yang menguntungkan perusahaan. Manfaat 

taspen bagi perusahaan yaitu menjaga loyalitas karyawan, kewajiban moral, dan kompetisi 

dalam pasar tenaga kerja. Sedangkan manfaat bagi karyawan yaitu rasa aman dan 

kompensasi yang lebih baik. 

 

3. Koperasi Simpan Pinjam  

Koperasi dalam bentuk simpan pinjam memiliki kegiatan berupa penghimpunan dana dari 

masyarakat yang umumnya sudah menjadi anggota koperasi dan meminjamkan kembali 

kepada anggota. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok yang dibayar satu kali 

sebagai syarat awal menjadi anggota, simpanan wajib yang dibayar selama menjadi 

anggota dengan jangka waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota, dan simpanan 

sukarela yang dibayar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Keuntungan menjadi 

anggota koperasi yaitu peminjaman uang tidak memakai jaminan namun berdasarkan asas 

kekeluargaan dan kepercayaan, anggota koperasi terhindar dari rentenir, dan anggota 

memperoleh sisa hasil usaha (SHU) pada akhir tahun. Landasan hukum atau ketentuan 

koperasi yaitu: 

 Landasan Idiil adalah Pancasila 

 Landasan Struktural adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 

 Landasan Operasional adalah UU no 25 tahun 1992 

 Landasan Mental adalah kesetiakawanan dan kesadaran 

 

https://dosenakuntansi.com/prinsip-prinsip-akuntansi
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Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB ) 

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah bentuk badan usaha yang melakukan berbagai 

aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, mengumpulkan dana dari 

masyarakat dan mengedarkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan produktif demi 

keuntungan perusahaan dan masyarakat diberikan balas jasa atau bunga simpanan. 

Kegiatan moneter yang berhubungan dengan uang dan keuangan bisa dilakukan oleh 

lembaga keuangan bukan bank karena bank memiliki keterbatasan untuk melakukan 

kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan. LKBB berperan untuk membantu dunia usaha agar produktivitas 

barang atau jasa meningkat, melancarkan distribusi barang, dan menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. 

 

Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank 

1. Perusahaan Asuransi  

Perusahaan yang menawarkan berbagai jasa untuk menanggulangi risiko atas kerugian, 

kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada  pihak  ketiga karena ketidakpastian 

di masa yang akan datang. Ada 2 hal terkait usaha asuransi yaitu polis asuransi dan premi 

asuransi. Pengertian Polis Asuransi adalah surat kontrak penerapan asuransi berupa 

kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik dana asuransi dan penyedia jasa asuransi. 

Pengertian Premi Asuransi adalah uang pertanggungan yang dibayar oleh tertanggung 

kepada pihak penanggung. Keuntungan dari kegiatan asuransi berdasarkan jenis jenis 

asuransi yaitu: 

Bagi Pemilik Asuransi 

 Berasal dari premi yang dibayar nasabah 

 Berasal dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain 

 Berasal dari hasil bunga investasi surat-surat berharga, namun pada asuransi 

berbasis syariah berasal dari bagi hasil surat berharga syariah. 

 

Bagi Nasabah atau Pengguna Jasa Asuransi 

 Menyediakan rasa aman 

https://dosenakuntansi.com/pengertian-polis-asuransi
https://dosenakuntansi.com/pengertian-premi-asuransi
https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-asuransi
https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-asuransi
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 Menawarkan simpanan yang bisa ditarik pada saat jatuh tempo 

 Menghindari risiko kerugian 

 Mendapatkan penghasilan di masa depan 

 Mendapat penggantian akibat kerugian kerusakan atau kehilangan 

 

 2. Perusahaan Dana Pensiun (TASPEN)  

Badan hukum atau perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk 

mengelola dana dan menyediakan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi orang 

yang sudah tidak produktif (lanjut usia). Manfaat keberadaan perusahaan dana pensiun 

yaitu menghimpun dana dari iuran peserta sebagai modal bagi dunia usaha dan 

memberikan jaminan pendapatan di hari tua bagi para nasabah (pengguna jasa). Kegiatan 

utama dari perusahaan ini adalah pengelolaan dana pensiun pada suatu perusahaan yang 

dipotong dari gaji karyawan setiap bulan. Dana yang telah terkumpul akan diusahakan 

dengan menginvestasikannya ke sektor-sektor yang menguntungkan perusahaan. Manfaat 

taspen bagi perusahaan yaitu menjaga loyalitas karyawan, kewajiban moral, dan kompetisi 

dalam pasar tenaga kerja. Sedangkan manfaat bagi karyawan yaitu rasa aman dan 

kompensasi yang lebih baik. 

 

3. Koperasi Simpan Pinjam  

Koperasi dalam bentuk simpan pinjam memiliki kegiatan berupa penghimpunan dana dari 

masyarakat yang umumnya sudah menjadi anggota koperasi dan meminjamkan kembali 

kepada anggota. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok yang dibayar satu kali 

sebagai syarat awal menjadi anggota, simpanan wajib yang dibayar selama menjadi 

anggota dengan jangka waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota, dan simpanan 

sukarela yang dibayar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Keuntungan menjadi 

anggota koperasi yaitu peminjaman uang tidak memakai jaminan namun berdasarkan asas 

kekeluargaan dan kepercayaan, anggota koperasi terhindar dari rentenir, dan anggota 

memperoleh sisa hasil usaha (SHU) pada akhir tahun. Landasan hukum atau ketentuan 

koperasi yaitu: 

 Landasan Idiil adalah Pancasila 

https://dosenakuntansi.com/prinsip-prinsip-akuntansi
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 Landasan Struktural adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 

 Landasan Operasional adalah UU no 25 tahun 1992 

 Landasan Mental adalah kesetiakawanan dan kesadaran 

 

4. Bursa Efek / Pasar Modal  

Bursa efek atau pasar modal merupakan tempat jual beli surat-surat berharga berupa 

saham dan obligasi. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik 

perusahaan. Obligasi merupakan surat berharga yang menjadi instrumen utama 

perusahaan untuk memperoleh tambahan modal, pemilik obligasi bukan pemilik 

perusahaan. Manfaat pasar modal bagi beberapa pihak terkait akan dijelaskan sebagai 

berikut. Manfaat bagi investor yaitu pemegang saham mendapat keuntungan berupa 

deviden, capital gain jika harga saham naik, dan bunga bagi pemegang obligasi. 

Pemegang saham memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan 

bisa mengganti instrumen investasi. Manfaat bagi Emiten yaitu memperoleh dana yang lebih 

besar, lebih fleksibel dalam mengolah dana, memperkecil ketergantungan terhadap bank, 

besar kecilnya deviden tergantung besar kecilnya keuntungan, dan tidak ada kewajiban 

yang terikat sebagai jaminan. Sedangkan manfaat bagi pemerintah yaitu pembangunan 

ekonomi negara menjadi terdorong, mendorong kegiatan investasi termasuk pengertian 

aset tetap, dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar. 

 

 

 

 

5. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) 

Anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan  pembiayaan dalam 

bentuk pembelian atau pengalihan dan pengurusan piutang. Manfaat perusahaan ini bagi 

klien yaitu meningkatkan penjualan, mempermudah untuk menambah modal kerja, 

memudahkan penagihan utang, dan efisiensi usaha. Manfaat bagi perusahaan yaitu 

mendapat fee dari klien, sedangkan manfaat bagi customer yaitu mendapat kesempatan 

untuk membeli secara kredit dan penjualan menjadi lebh baik. 

https://dosenakuntansi.com/pengertian-aset-tetap
https://dosenakuntansi.com/pengertian-aset-tetap


22 
 

 

6. Perusahaan Modal Ventura  

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan 

modal perusahaan. Keunggulan modal ventura yaitu sumber dana bagi perusahaan baru, 

tersedia penyertaan manajemen, kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal Ventura, 

PPU bisa mencari bantuan modal dalam bentuk lain, mendukung usaha kecil yang 

berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Adapun kelemahan modal 

ventura yaitu Jangka waktu pembiayaan relatif lama (panjang), perusahaan modal ventura 

dalam mencari perusahaan pasangan usaha lebih selektif, kontrol manajemen perusahaan 

pasangan usaha bisa diambil alih oleh perusahaan modal ventura jika terindikasi masalah 

kegagalan. Manfaat modal ventura antara lain meningkatkan produktivitas usaha, distribusi 

barang secara efisien, meningkatkan kapabilitas perusahaan, modal perusahaan 

meningkat, dan adanya peningkatan likuiditas. 

 

7. Pegadaian  

Pegadaian merupakan bentuk usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan 

jaminan barang bergerak. Pegadaian diciptakan untuk mengurangi atau meniadakan ijon, 

riba, dan pinjaman tidak wajar yang dilakukan oleh rentenir serta menunjang kebijakan 

program pemerintah di bidang ekonomi. 

 

8. Perusahaan Sewa Guna (Leasing) 

Perusahaan ini melakukan pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya 

selesai atau lunas maka hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. 

Kontrak leasing ditandatangani oleh kedua belah pihak. Segala fasilitas dan kegunaan 

barang boleh digunakan oleh pembeli. Leasing bertujuan untuk menghemat modal, 

menciptakan sumber-sumber pembiayaan yang beraneka ragam, persyaratan pinjaman 

uang yang lebih mudah dan biaya menjadi lebih murah. 

 

BAB III 

PERUSAHAAN ASURANSI DAN INVESTASI 
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Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai 

peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang 

diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan 

datang. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karaketeristik dengan perusahaan 

nonasuransi. 

Dalam dunia bisnis, banyak sekali resiko yang tidak dapat di prediksi. Secara 

rasional,  para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang 

dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan 

untuk mengurangi  permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu 

anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. 

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau  

bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, 

kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak 

dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana 

melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti 

polis yang menjamin perlindungan tersebut. 

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah 

Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan 

menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan 

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu 

evenemen (peristiwa tidak pasti). 

Menurut Ketentuan Undang – undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 

tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah 

perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri 

kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian 

kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.  
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Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk 

perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-

untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. 

 Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karaketeristik dengan perusahaan 

nonasuransi seperti kegiatan Underwriting – aktuaria, klaim,dan reasuransi– retrosesi. 

 Penjaminan (underwriting) adalah Proses penaksiran/penilaian dan penggolongan 

derajad risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk 

menerima atau menolak risiko tersebut. 

Aktuaria (actuarial) adalah Fungsi pada suatu perusahaan asuransi yang 

menerapkan  prinsip-prinsip matematika pada asuransi, termasuk mengkalkulasi/ 

memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi 

keuangan. 

Klaim adalah beban yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi terhadap 

pemegang  polis sehubungan dengan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi 

dengan konsumen (pemegang polis) akibat terjadi peristiwa yang di asuransikan atau yang 

jatuh tempo. 

 Reasuransi adalah pihak yang menerima pertanggungan ulang dari suatu 

penutupan asuransi. Retrosesi adalah Pelimpahan risiko dari perusahaan reasuransi 

kepada perusahaan reasuransi lain. 

Aset adalah segala sesuatu yang bernilai yang dimiliki oleh seseorang atau 

perusahaan. Aset keuangan adalah klaim keuangan, yang berarti bahwa jika Anda memiliki 

aset keuangan, Anda memiliki klaim pada seseorang lain untuk membayar Anda uang. 

Misalnya, rekening giro bank adalah aset keuangan karena itu mewakili klaim yang Anda 

miliki terhadap bank untuk membayar Anda sejumlah uang sama dengan nilai dolar akun 

Anda. Ekonom membagi aset keuangan menjadi aset tersebut itu adalah sekuritas dan yang 

tidak. Suatu keamanan dapat diperdagangkan, yang artinya dapat dibeli dan dijual di pasar 

keuangan. Pasar keuangan adalah tempat atau saluran untuk membeli dan menjual saham, 

obligasi, dan sekuritas lainnya, seperti New York Stock Bertukar. Jika Anda memiliki saham 

di Apple atau Google, Anda memiliki keamanan karena Anda dapat menjual bagian itu di 



25 
 

pasar saham. Jika Anda memiliki rekening giro di Citibank atau Wells Fargo, Anda tidak bisa 

menjualnya. Jadi, rekening koran Anda adalah aset tetapi bukan keamanan. 

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan ; 

mentransfer risiko tersebut dari pihak pertama ke pihak lain, dalam hal ini adalah kepada 

perusahaan asuransi. Pelimpahan tersebut didasari dengan aturan-aturan hukum dan 

prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak 

lain. 

 

INVESTASI 

Investasi dapat didefinisikan sebagai penanaman modal dalam jangka panjang yang 

akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang (Supriyono, 

1987:424). Menurut (Mulyadi, 2001:284) Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam 

jangka panjang untuk menghasilkan profit di masa yang akan datang. Investasi yang lazim 

disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut sukirno (2002) 

investasi adalah komponen kedua dalam menentukan tingkat pengeluaran agregat. 

Selanjutnya, Boediono (2001) mendefenisikan investasi sebagai pengeluaran sektor 

produsen (swasta) untuk membeli barang dan jasa agar dapat menambahkan stok yang 

akan digunakan dan untuk perluasan pabrik. 

Investasi dalam ekonomi makro, juga dapat dibedakan atas investasi otonom 

(otonomus invesment) dan investasi terpengaruh (induced invesment). Investasi otonom 

adalah investasi yang tidak terpengaruh oleh pendapatan nasional, artinya tinggi rendahnya 

pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Jenis ini dilakukan pemerintah dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi 

berikutnya, dapat di contohkan dalam membangun jembatan, jalan dan infastruktur lainnya.  

Sedangkan investasi yang terpengaruh adalah investasi yang di pengaruhi oleh 

pendapatan nasional, artinya pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar 

pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi akan 

memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Maka keuntungan perusahaan akan 

bertambah tinggi dan akan mendorong investasi yang lebih tinggi. 
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BAB IV 

PASAR MODAL 

 

 

PENGERTIAN PASAR MODAL 

Secara teoretis, Usman, Riphat dan Ika (1997) mendefinisikan pasar modal (capital 

market) sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, dalam 

bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors). 

Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan 

(financial market) mengingat pasar keuangan memperdagangkan semua bentuk hutang 

dan modal sendiri, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang, dan yang 

bersifat negotiable maupun non negotiable. Pasar modal dalam pengertian yang lebih 

operasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang 

Pasar Modal, didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek dalam 

definisi tersebut merupakan surat berharga berupa surat pengakuan hutang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak 

berjangka atas efek, dan setiap derivasi dari efek. Dari definisi dimaksud secara umum 

dapat dijelaskan bahwa pasar modal merupakan pasar, baik dalam pengertian yang abstrak 

maupun konkrit. Dalam pengertian abstrak, pasar modal adalah perdagangan surat 

berharga (bonds dan stocks). 

Dalam menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (lenders) ke pihak yang 
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memerlukan dana (borrowers). Sedangkan dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar 

modal meyediakan dana yang diperlukan oleh para borrowers, sementara para lenders 

menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang 

diperlukan untuk investasi. 

Dalam kegiatan pasar modal, keterlibatan pelaku pasar bersifat terus menerus dan  

merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan keberlangsungan hidup para 

pelaku itu sendiri. Lembaga-lembaga yang berperan sebagai pelaku pasar modal adalah:  

(i) Emiten, merupakan perusahaan yang telah mencatatkan efeknya di pasar modal melalui 

go public. Sehingga apabila ingin memperoleh modal sendiri maka perusahaan yang 

bersangkutan dapat menjual saham, dan apabila ingin memperoleh dana dari pasar modal 

maka dapat menjual obligasi.  

(ii) Pemodal/investor, merupakan pihak perseorangan maupun perusahaan yang memiliki 

kelebihan dana dan melakukan penempatan dananya di pasar modal. 

(iii) Lembaga penunjang pasar modal, merupakan lembaga yang memiliki peran strategis 

dalam mendorong pengembangan pasar modal dan berada dalam posisi antara emiten dan 

investor untuk menjalankan fungsinya. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari 

penjamin emisi (underwriter), penanggung (guarantor), wali amanat (trustee), perantara 

pedagang efek (pialang, broker), pedagang efek (dealer), perusahaan sekuritas, 

perusahaan pengelola dana (investment company), dan Biro Administrasi Efek. 

Penjualan instrumen di pasar modal dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni melalui pasar 

perdana (primary market) dan pasar sekunder (secondary market). 

Pasar perdana merupakan transaksi penawaran saham dari perusahaan penerbitan saham 

(emiten) kepada pemodal dalam waktu yang ditetapkan sebelum saham tersebut 

diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan pasar sekunder didefinisikan sebagai 

perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Adapun 

instrumen yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen yang diterbitkan oleh 

perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI), antara lain dalam bentuk saham, warrant, sertifikat bukti right, dan 

obligasi. 



28 
 

Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan: · Penawaran umum dan perdagangan efek, · Perusahaan publik 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, · Lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek · (UU No.8 Th. 1995) . Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu 

sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial 

dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar.  

Dalam artian sempit pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang 

disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2016 : 

4)  

Fungsi Pasar Modal. 

 1)Sebagai sarana penambah modal bagi usaha 2)Sebagai sarana pemerataan pendapatan 

3) Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi 4) Sebagai sarana penciptaan tenaga 

kerja 5) Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara 6) Sebagai indikator 

perekonomian negara  

Peran dan Manfaat Pasar Modal 

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar 

modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal 

(investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan 

usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana 

bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, 

reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang 

dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.  

Kelebihan dan Kelemahan Pasar Modal 
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• Kelebihan. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha.  Sarana 

untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor.  Memungkinkan adanya 

upaya diversifikasi  

• Kekurangan’ Sebagai sebuah sarana investasi, pasar modal belum menyentuh segala 

lapisan masyarakat.  Ketidak stabilan kurs sangat berpengaruh pada harga saham dan 

Tidak seluruh investasi dalam pasar modal berbuah manis.  

Jenis Pasar Modal  

• Pasar Perdana (Primary Market ) Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali 

dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) 

sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka 

waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditetukan oleh 

penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental 

perusahaan yang bersangkutan.  

• Pasar Sekunder (Secondary Market ) Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi 

jual-beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar 

perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek 

tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat 

membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar 

sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan.  

• Tempat terjadinya pasar sekunder di dua tempat, yaitu: 1.Bursa regular. Bursa reguler 

adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ), (dan ex Bursa Efek Surabaya 

(BES)) 2.Bursa paralel Bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi dengan bentuk pasar sekunder 

yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek 

(PPUE), diawasi dan dibina oleh Bapepam.  

Prodak-Prodak Pasar Modal  

Saham. 
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 Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas. 

Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham adalah deviden (bagian dari keuntungan yang 

dibagikan kepada pemilik saham); capital gain (keuntungan yang diperoleh dari selisih 

positif harga beli dan harga jual saham), dan manfaat nonfinansial, yaitu mempunyai hak 

suara dalam aktivitas perusahaan.  

Obligasi 

 Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada 

waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi 

berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut 

pada saat jatuh tempo.  

 Surat Berharga Lainnya Selain dari dua jenis efek yang telah diuraikan di atas yang 

sudah banyak digunakan sebagai media hutang di bursa efek Indonesia, terdapat beberapa 

jenis efek yang juga dapat digunakan sebagai media hutang, seperti warrant, option dan 

right issue. 

 

 

Perbedaan Pasar Uang dan Pasar Modal 

Kebutuhan akan sebuah modal yang besar ini dapat diperoleh melalu beberpa hal. Salah 

satunya adalah berupa pinjaman, baik dari bank atau investor. Ada dua perantaran dalam 

melakukan sebuah pinjaman, yakni dapat melalu pasar uang atau pasar modal. 

Mungkin sebagain dari kalian ada yang masih bertanya-tanya, “Memang apa 

bedanya Pasar Uang dan Pasar Modal..?”  Beriku ini adalah sedikit ulasan mengenai 

perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. 

Secara bahasa pasar uang adalah wadah suatu kegiatan dimana adanya pertemuaan 

antara permintaan dan penawaran. Dana-dana yang ada pada pasar uang biasanya berupa 

surat-surat berharga yang memiliki jangka waktu yang relatif pendek. Yakni kurang dari satu 

tahun. 

https://akuntanonline.com/pengertian-pasar-uang-fungsi-dan-instrumen-pada-pasa-uang/
https://akuntanonline.com/pengertian-pasar-modal-fungsi-serta-manfaat-dan-produk-pasar-modal/
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Sedangkan pasar modal adalah tempat bertemunya antara dua belah pihak, yakni pihak 

yang menawarkan dana kepada pihak yang memerlukan dana denga jangka waktu yang 

relatif panjang. Jenis surat yang beredar pada pasar modal ini adalah jenis surat bukti 

hutang yang berjangka panjang atau yang sering kita sebut dengan istilah obligasi. 

Perbedaan pasar uang dan pasar modal 

 

Kita tentu mengenal istilah pasar. Hampir di tiap kota terdapat pasar sebagai tempat 

transaksi jual beli. Namun tahukah kamu jika ada banyak jenis-jenis pasar. Dalam ilmu 

ekonomi, pasar bisa dibagi menjadi dua yaitu pasar uang dan pasar modal. Keduanya 

memiliki definisi, pengertian dan ruang lingkup yang berbeda. Kali ini kita akan membahas 

mengenai perbedaan pasar uang dan pasar modal berdasarkan definisi & pengertian, fungsi 

& tujuan, pelaku, jangka waktu dan resiko tiap tiap pasar. 

 

Secara umum pasar uang dan modal memiliki perbedaan yang mendasar. Misalnya pasar 

uang digunakan untuk jangka waktu pendek, sedangkan pasar modal untuk jangka waktu 
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panjang. Selain itu pasar uang memiliki resiko rendah, sedangkan pasar modal memiliki 

resiko tinggi. Selain 2 contoh perbedaan pasar uang dan pasar modal tersebut, ada 

beberapa perbedaan lain yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari pengertian, tujuan, 

fungsi serta pelaku usahanya. 

 

1. Pengertian Pasar Uang dan Pasar Modal 

Pasar uang dan pasar modal memiliki perbedaan makna dan definisi. Berikut perbedaan 

pasar uang dan pasar modal ditinjau dari arti kata, pengertian dan definisinya. 

 

Pengertian Pasar Uang 

Pengertian pasar uang adalah pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk 

memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing 

diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor dan utang luar negeri.  

Pasar Uang merupakan tempat atau kegiatan dimana disana terjadi pertemuan 

permintaan dan penawaran dana dana terwujud dalam sekumpulan surat berharga 

dan memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun. 

 

 

 

 

Pengertian Pasar Modal 

Sementara pengertian pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan 

yang dimaksud dengan pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak yaitu pihak 

yang menawarkan kepada pihak yang memerlukan dana yang memiliki waktu jangka 

panjang, yaitu dalam surat bukti hutang jangka panjang atau  obligasi, surat yang 

menunjukkan penyertaan modal (saham) dan lainya termasuk surat berharga. 
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Adapun Perbedaan pasar uang dan pasar modal sebagai berikut: 

7 Perbedaan Mendasar Pasar Uang dan Pasar Modal 

Di bawah ini adalah 7 perbedaan medasar dari pasar uang dan pasar modal dengan sedikit 

penjelasan yang singkat. 

1. Jangka Waktu Peminjaman 

Pada pasar uang, peminjam atau istilah dalam bahasa perbankanya kreditur hanya 

diperolehkan meminjam dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau kurang dari 270 

hari. Sedangkan pada pasar modal, peminjam atau kreditur dapat meminjam modal dalam 

jangka waktu yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan pasar uang. Yakni lebih dari 

satu tahun massa waktu pinjamannya. 

2. Jenis Produk yang Dihasilkan 

Baik pasar modal dan pasar uang, akan menghasilkan produk yakni berupa surat berharga, 

walaupun dalam bentuk yang berbeda. Produk yang dihasilkan dari pasar uang adalah 

berupa surat berharga seperti sertifikat deposito, tabungan, SBI, serta Commerecial Paper. 

Sedangkan pada pasar modal produk yang dihasilkan adalah berupa surat berharga 

seperti obligasi, reksadana, dan saham. 

 

3. Resiko dan Keuntungan 

Pada pasar uang, bagi sipemilik dana saat meminjamkan uang akan cenderung merasa 

lebih aman, hal ini karena resiko yang dihadapi rendah. Namun demikian, konsekuensinya 

ialah keutungan atau return yang akan diperoleh oleh sipemilik dana cenderung lebih 

rendah. 

Hal ini tentunya berbeda dengan pasar modal. Bagi pemilik dana pada pasar modal yang 

meminjamkan uangnya akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pada 

pasar uang. Namun demikian, resiko yang dimiliki oleh pemilik dana pada pasar modal pun 

sangat tinggi. 

 

https://akuntanonline.com/mudah-cara-menghitung-bunga-deposito-bank/
https://akuntanonline.com/pengertian-obligasi-dan-macam-macam-obligasi/
https://akuntanonline.com/pengertian-reksadana-jenis-jenis-serta-manfaatnya/
https://akuntanonline.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-harga-saham/
https://akuntanonline.com/pengertian-resiko-usaha-jenis-dan-cotoh-resiko-usaha/
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4. Perbedaan Otoritas yang Mengatur 

Pada pasar uang, otoritas  yang mengaturnya adalah Bank Sentral, contohnya di Indonesia 

pihak yang mengatur atau yang memiliki otoritas akan pasar uang adalah Bank Indonesia. 

Sedangkan pasar modal berda dibawah otoritas dari Departemen Keuangan. 

5. Perbedaan Hasil 

Pada pasar uang, investor memperoleh keutungan dengan cara meminjamkan dananya 

yakni berupa bunga. Bunga pada pasar uang ini bersifat tetap dan cenderung lebih sedikit 

resikonya. 

Sedangkan pada pasar modal, keuntungan yang diperoleh oleh investor saat meminjamkan 

dananya pada pasar modal adalah berupa bagi hasil atau deviden, dan juga pertumbuhan 

modal atau capital gains. 

6. Instrumen 

Pada pasar uang memiliki sebuah instrumen utama yakni berupa SBI atau Sertifikat Bank 

Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang atau SBPU. Sedankan pada pasar modal 

instrumenya terdiri dari obligasi, saham dan surat berharga lainnya seperti warrant, option 

dan right issu. 

Warrant, Option, dan Right Issue  

Warrant merupakan surat berharga yang telah diterbitkan oleh sebuah perusahaan yang 

berisi penyerahan hak kepada pemiliknya nanti, agar kemudian nantinya membeli saham 

perusahaan tersebut dengan harga, jumlah dan masa berlaku yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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Option merupakan surat yang diterbikan individu atau lembaga yang berisi penyerahan hak 

kepada pemiliknya agar melakukan call option (membeli saham) dan put option (menjual 

saham) sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. 

Right Issue adalah berupa surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang isinya penyerahan 

hak kepada pemegangnya agar membeli saham tambahan dalam penerbitan saham baru. 

7. Kebutuhan Tempat 

Pasar uang tidaklah memerlukan tempat secara fisik, hal ini karena transaksi yang terjadi 

antar bank-bank. Berbeda dengan pasar modal yang memerlukan temat secara fisik. Hal ini 

dikarenakan transaksi  yang terjadi antara pihak investor yang mempunyai keuangan lebih 

dengan pihak kreditur atau peminjam yang membutuhkan dana untuk dapat menjalankan 

usahanya. 

A. Jangka waktu dana-dana dan surat-surat berharga yang diperjual belikan 

dalam pasar uang adalah jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun. Adapun 

jangka waktu untuk jual beli dana-dana,  obligasi, saham dan surat berharga lain 

pada pasar modal adalah jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari satu tahun. 

B. Pasar Modal memiliki tempat yang sangat luas. Di Indonesia kini terdapat 

satu pasar modal yaitu bursa Efek Jakarta. Sedangkan untuk Pasar Uang tidak 

memiliki transaksi khusus dan transaksi yang ada di lakukan dengan menggunakan 

alat komunikasi. 

C. Otoritas tertinggi Pasar uang BI. Sedangkan otoritas tertinggi untuk Pasar 

Modal adalah departemen keuangan. 

D. Tempat terjadinya Pasar Modal ini di Bursa Efek. Sedangkan di Pasar Uang 

terjadi di antara Bank. 
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E. Resiko setiap Pasar Uang dan Pasar Modal ini memiliki  resiko masing-

masing. Pasar Uang memiliki resiko rendah dan dengan return yang rendah, 

sedangkan untuk Pasar Modal memiliki resiko tinggi dengan return yang tinggi, 

2. Fungsi & Tujuan Pasar Uang dan Pasar Modal 

Baik pasar uang maupun pasar modal memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Berikut 

merupakan perbedaan pasar modal dan pasar uang ditinjau dan fungsi dan tujuannya. 

Tujuan Pasar Uang 

Tujuan pasar uang bagi pihak yang membutuhkan dana yaitu : 

 Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 

 Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. 

 Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. 

 Sedang mengalami kalah keliring. 

Tujuan pasar uang bagi pihak yang menanamkan dana yaitu : 

 Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. 

 Membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. 

 Untuk membuat spekulasi. 

 

Tujuan Pasar Modal 

Tujuan pasar modal bagi emiten yaitu : 

 Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar 

 Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai 

 Tidak ada convenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan 

dana/perusahaan 

 Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan 
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 Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil 

Tujuan pasar modal bagi investor yaitu : 

 Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut 

tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain 

 Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang 

mengambang bagi pemenang obligasi 

 Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi 

risiko 

 

3. Pelaku Pasar Uang dan Pasar Modal 

Para pelaku usaha pada pasar modal dan pasar uang tentu berbeda dan tidak sama. Berikut 

adalah perbedaan pasar uang dan modal ditinjau dari pelaku usahanya. 

Pelaku Pasar Uang 

 Bank 

 Yayasan 

 Dana pensiun 

 Perusahaan asuransi 

 Perusahaan-perusahaan besar 

 Lembaga pemerintah 

 Lembaga keuangan lain 

 Individu masyarakat 

Pelaku Pasar Modal 

 Emiten 

 Investor 

 Lembaga penunjang 

 Penjamin emisi 

 Perantara perdagangan efek (broker) 
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 Perdaganran efek (dealer) 

 Penanggung 

 Wali amanat 

 Perusahaan surat berharga 

 Perusahaan pengelola dana 

 Kantor administrasi efek 

 

 

 

BAB V 

PERMASALAHAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM KONDISI EKONOMI BERUBAH 

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk 

dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta 

kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase 

tertentu dari besarnya dana yang disalurkan.  

 

Permasalahan lembaga keuangan di Indonesia 

 

a. Pertumbuhan kredit masih rendah. 

 Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan ertumbuhan kredit 

yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika 

perbankan nasionaltidak memperbaiki kondisi permodalanya.  Penyaluran kredit dalam 

banyak hal juga terhambat oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit 

karena kemampuan manajemen risiko dan keahlian pokok perbankan relative masih lemah 

dan biaya operasional yang relative tinggi. 

b. Struktur perbankan yang belum optimal 

 Perkembangan jumlah bank dan struktur perbankan Indonesia sejak tahun 1980 an 

bukan didasarkan pada suatu skema besar untuk mewujudkan struktur perbankan yang 

ideal.  Struktur yang berkembang pada waktu tersebut cenderung disebabkan oleh reaksi 
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alamiah terhadap perubahan regulasi dalam iklim perekonomian. Hal tersebut 

mengakibatkan struktur perbankan yang muncul bukanlah strutur yang ideal bagi penerapan 

prinsip kehati-hatian serta pemenuhan fungsi intermediasi.   

 

c. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang 

 Masih lemahnya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan perbankan 

ditandai dengan sering terdengarnya keluhan dari masyarakat mengenai kurangnya kases 

terhadap kredit dan tingginya suku bunga kredit dan masih banyaknya praktik penyediaan 

jasa keuangan informal. Sejalan dengan perubahan social dan politik di masyarakat, 

mengingat masyarakat pengguna dasa keuangan khususnya perbankan semakin menuntut 

kualitas pelayanan dan akses perbankan yang semakin tinggi dan berkualitas. Kualitas 

pelayanan tidak hanya menyangkut manfaat ekonomi dari pelayanan jasa keuangan tetapi 

juga antisipasi terhadap efek samping dari peningkatan peran jaa perbankan, seperti 

kejahatan dan penipuan. 

 

d. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan 

 Pengawasan bank merupakan bidang yang memerlukan peningkatan dan 

penyempurnaan. Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa prinsip kehati-hatian yang 

belum diterapkan secara baik, koordinasi pengawasan yang mash perlu ditingkatkan, 

kemampuan SDM yang belum optimal, dan masih lemahnya pengawasan terkonsolidasi 

apalagi apalagi secara internasional. 

 

e. Kapabilitas perbankan masih lemah 

Corporate governance dan core banking skills merupakan ukuran yang dapat 

dijadikan pedoman untuk menyatakan masih lemahnya kapabilitas perbankan. Pentingnya 

prinsip kehati-hatian, termasuk di dalamnya pengelolaan risiko, semakin menunjukkan 

pentingnya penciptaan system pengendalian internal yang berkualitas dan tepat. 

 

f. Profitabilitas dan effisiensi bank yang tidak mampu bertahan 
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 Perekonomian selalu mengalami fluktuasi. Siklus usaha tidak hanya dirasakan pada 

investasi di sector riil saja tetapi juga sangat erat kaitannya dengan sector keuangan. 

Tingkat profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh perbankan pada umumnya 

bukan merupakan profitabilitas dan efisiensi yang tidak mampu bertahan (sustainable). 

Profitabilitas dan efisiensi yang berkesinambungan memungkinkan bank mampu bertahan 

dan bahkan berkembang dalam menghadapi siklus bisnis. 

 

g. Perlindungan nasabah masih harus ditingkatkan 

 Landasan dari kegiatan usaha perbankan, dan juga jasa lembaga keuangan secara 

umum adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan fungsi intermediasi oleh bank tidak 

akan berjalan dengan lancar. Dalam kaitannya dengen penciptaan kepercayaan, 

perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh 

secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita. Menjadi tantangan yang sangat 

besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-

sama menciptakan standar yang jelas dalam bentuk mekanisme pengaduan nasabah dan 

transparansi informasi produk perbankan. 

 

h. Perkembangan teknologi informasi 

 Risiko pengelolaan lembaga keuangan semakin bervariasi dengan adanya 

kemajuan teknologi informasi. Hal ini ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh 

perbankan. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan semakin pesatnya 

perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga risiko-risiko yang 

muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Dengan adanya teknologi informasi, persaingan 

industry perbankan yang cenderung bersifat global juga mneyebabkan persaingan antar 

bank menjadi semakin ketat sehingga baik bank nasional maupun bank berskala lebih kecil 

juga harus mampu beroperasi dengan lebih efisien. 

 

 

 

 



41 
 

BAB VI 

HUBUNGAN INDUSTRI SERTA KONTRIBUSI LEMBAGA KEUNGAN BAGI 

PEREKONOMIAN 

Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 16 

Hubungan Industrial didefinisikan sebagai “Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara 

para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” 

Menurut Payaman J. Simanjuntak (2009), Hubungan industial adalah Hubungan 

semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di 

suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan (Stakeholders): 

1. Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen 

2. Para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh 

3. Supplier atau perusahaan pemasok 

4. Konsumen atau para pengguna produk/jasa 

5. Perusahaan Pengguna 

6. Masyarakat sekitar 

7. Pemerintah 

Disamping para stakeholders tersebut, para pelaku hubungan industrial juga 

melibatkan: 

1. Para konsultan hubungan industrial dan/atau pengacara 

2. Para Arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi 

3. Hakim-Hakim Pengadilan hubungan industrial 

Menurut Abdul Khakim (2009) istilah hubungan industrial merupakan terjemahan 

dari "labour relation" atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya menganggap 

bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara 

pekerja/buruh dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi 

di lapangan bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata 

juga menyangkut aspek-aspek lain yang luas. Dengan demikian, Abdul Khakim (2009) 
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menyatakan hubungan perburuhan tidaklah terbatas hanya pada hubungan antara 

pekerja/buruh dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa “Hubungan Industrial (Industrial Relations) adalah 

kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu 

pengusaha, karyawan dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan 

kelangsungan berusaha (Industrial Peace).” 

Melihat pentingnya kegiatan ini, masalah hubungan industrial perlu mendapat 

perhatian khusus dalam penanganannya, karena berpengaruh besar terhadap 

kelangsungan proses produksi yang terjadi di perusahaan. 

Keseimbangan antara pengusaha dan pekerja merupakan tujuan ideal yang hendak 

dicapai agar terjadi hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha karena tidak 

dapat dipungkiri bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan yang 

saling membutuhkan dan saling mengisi satu dengan yang lainnya. Pengusaha tidak akan 

dapat menghasilkan produk barang atau jasa jika tidak didukung oleh pekerja, demikian 

pula sebaliknya. 

Yang paling mendasar dalam Konsep Hubungan Industrial adalah Kemitra-sejajaran 

antara Pekerja dan Pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu 

bersama-sama ingin meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan. 

Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur 

atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial 

mengandung prinsip-prinsip berikut ini: 

1. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, 

sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan 

perusahaan. 

2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. 

3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing 

mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas 

4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. 
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5. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahan 

dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan. 

6. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan 

bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Pada 

dasarnya prinsip-prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat-

tempat kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan 

kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang dimaksud hubungan kerja adalah 

hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja 

yang mempunyai unsur upah, perintah dan pekerjaan. 

Tujuan Hubungan Industrial adalah mewujudkan Hubungan Industrial yang 

harmonis, Dinamis, kondusif dan berkeadilan di perusahaan. 

Ada tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu : 

a. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan 

b. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal/bipartit 

c. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan (lock out) oleh 

pengusaha, tidak perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing-

masing, karena perselisihan yang terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik. 

Namun demikian Sikap mental dan sosial para pengusaha dan pekerja juga sangat 

berpengaruh dalam mencapai berhasilnya tujuan hubungan industrial yang kita karapkan.  

Industri bekerja di dalam suatu lingkungan sosial dan memiliki hubungan dengan 

kekuatan yang berada dalam lingkungan tersebut. Berbagai bentuk pengaruh timbal balik 

yang terjadi antara industri dan kehidupan politik dibagi dalam dua jenis: pertama, pengaruh 

kelompok terorganisir, dan kedua pengaruh peranan individu. Dalam rangka mempengaruhi 

kebijaksanaan pemerintahaan daerah, wakil-wakil industrial interest akan bergabung ke 

dalam suatu organisasi "presure group" dan pada saat bersamaan personal-personal pihak 

industri sendiri sering ikut langsung memegang peranan politik dengan tujuan memajukan 

kepentingan ekonomi mereka. Kemampuan pihak perusahaan untuk mempengaruhi 

kebijaksanaan politik pemerintah dengan melakukan partisipasi langsung di dalam 

pemerintahan adalah suatu aspek kontrol dari jalinan kelompok elit dalam industri dan 
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dalam pemerintahan. Bekas-bekas menteri, baik yang tadinya duduk dalam pemerintahan 

Partai Buruh, maupun Partai Konservatif, sering diundang untuk menduduki jabatan-jabatan 

penting dalam perusahaan. Hal tersebut sangat membantu. pihak perusahaan dalam 

mempengaruhi pemerintahan karena biasanya mereka memiliki relasi yang cukup banyak 

dalam pemerintahan. 

Peranan pemerintah di dalam bidang industri meliputi pengontrol, pengatur, 

promotor, pengusaha dan perencana (Grove, 1962). Cara-cara langsung dari pemerintah 

untuk mengontrol industri ialah melalui kebijaksanaan anggaran, pajak, kontrol jual-beli, 

pengontrolan terhadap modal publik dan kontrol terhadap distribusi produk maupun 

penyebaran industri. Sebagai pengusaha pemerintah secara langsung berpartisipasi dalam 

kegiatan ekonomi melalui 4 cara yaitu:  

a. Pemerintah sebagai pembeli terbesar dari barang-barang dan jasa untuk 

menjalankan roda pemerintahannya.  

b. Pemerintah sebagai majikan; misalnya, kurang lebih 1 juta orang penduduk Inggris 

bekerja pada pemerintah, dari seluruh pekerja di Inggris yang berjumlah 24 juta 

orang.  

c. Pemerintah memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis melalui 

berbagai lembaga keuangan yang dimilikinya, misalkan bank, tetapi tidak ikut 

langsung dalam kegiatan manajemennya.  

d. Pemerintah sebagai pengusaha langsung dengan memproduksi barang-barang dan 

menjualnya secara terbatas untuk kepentingan sendiri.  

e. Terakhir sebagai perencana, pemerintah memperluas peranannya sebagai 

pengontrol dengan mengarahkan dan membimbing kegiatan ekonomi dengan cara 

melakukan desentralisasi. Kesulitan ekonomi, memperbesar peranan pemerintah. di 

dalam perencanaan aktivitas dan pengembangan industri. 

Dalam sejarahnya hubungan antara industri dan pemerintah awalnya dibatasi dan 

diganjal oleh adanya asas laissez faire yang dicetuskan oleh Adam Smith. Adam Smith 

adalah penggagas kapitalisme. Ekonomi pasar bebas diyakini memberi manfaat positif 

terutama jika negara tidak menghalanginya dengan batasan-batasan. Prinsip ini dikenal 

sebagai asas laissez faire (biarkan bertindak sendiri). Prinsip ini akan menguntungkan 
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masyarakat karena dikendalikan oleh invicible hand (tangan tak terlihat) yang secara 

alamiah akan mengatur keseimbangan antara kebebasan dan kebutuhan (permintaan dan 

penawaran) (Bagong Suyanto, 2014: 84).  

Doktrin tersebut berbanding terbalik dengan fakta dilapangan bahwa industrialisme 

selalu bekerja dalam perekonomian yang keterlibatannya dijamin oleh pemerintah. 

Pemerintahlah yang menjamin keberlangsungan hartanya. Pengusaha menerima banyak 

bantuan dari pemerintah seperti adanya sistem bea cukai, pajak, penyelesaian sistem 

feodalisme, melindungi dari serikat buruh, dan adanya hak-hak  istimewa (monopoli, subsidi, 

sertifikat tanah).   

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank memegang peranan penting dalam 

perekonomian Indonesia. 

Utamanya Bank Sentral (BI) , yaitu bank milik negara yang bertanggung jawab untuk 

mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Jadi bank sentral 

bertugas untuk menjaga tingkat inflasi agar terkendali untuk mengoptimalkan perekonomian 

dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Dengan kata lain bank sentral 

bertugas juga mengatur kebijakan moneter negara, stabilitas sektor perbankan, dan sistem 

finansial secara keseluruhan. Di Indonesia bank sentral dikenal sebagai Bank Indonesia. 

Untuk lebih mendetail tugas Bank Indonesia bisa dijelaskan dalam tiga bentuk yakni: 

– Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai uang. Implementasi dari kebijakan moneter dapat dilakukan dengan 

menetapkan suku bunga. 

– Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang 

memberikan persetujuan untuk penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti 

sistem transfer dana, sistem kliring, sistem pembayaran berbasis kartu dan sistem 

pembayaran lainnya 
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– Mengawasi bank umum lainnya dalam mendorong efektivitas kebijakan moneter. 

Setelah menetapkan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, pelaksanaannya akan 

berada di tangan bank umum lainnya. 

Pengaturan sistim keuangan oleh pemerintah melalui BI, OJK, PPATK, Bank dan LKBB 

memainkan peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Beberapa studi komparasi lintas negara serta analisis pada level industri dan perusahaan 

menyimpulkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa perkembangan sistem keuangan 

memengaruhi tingkat tabungan, investasi, inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang di suatu negara. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa negara-negara 

yang berhasil mengembangkan sistem keuangan yang relatif lebih maju dan berfungsi 

dengan baik adalah negara-negara yang kemudian menjadi pemimpin perekonomian dunia 

pada masanya (Zulverdi, Syarifuddin, dan Prastowo, 2005). 

Peran vital sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi muncul karena berbeda dengan 

kondisi ideal yang menjadi landasan teori ekonomi neoklasik. Dalam realitas sehari-hari 

para pelaku ekonomi selalu dihadapkan pada biaya informasi dan biaya transaksi keuangan 

yang tinggi, yang mengakibatkan transaksi langsung antara pihak pemilik dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana tidak berjalan optimal. Akibatnya, berbagai kesempatan 

investasi dan konsumsi yang seharusnya dapat mendorong percepatan pertumbuhan 

ekonomi menjadi tidak terealisir. Tingginya biaya yang terkait dengan pengumpulan 

informasi, penerapan kontrak, dan pelaksanaan transaksi tersebut mendorong 

berkembangnya berbagai jenis kontrak keuangan, pasar keuangan, dan lembaga 

intermediasi keuangan, yang merupakan komponen penting dalam suatu sistem keuangan. 

Merton dan Bodie (1995) sebagai mana dikutip oleh Levine (1997) mengemukakan bahwa 

sistem keuangan dapat mengurangi biaya-biaya tersebut dengan cara memfasilitasi 

pengalokasian sumber daya antar ruang dan waktu. 

Terkait fungsi sistem keuangan, Levine (1997) membagi fungsi dasar sistem menjadi 5 

(lima) fungsi dasar sebagai berikut: 
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Pertama, memobilisasi tabungan. Sistem keuangan yang baik dan kredibel akan mampu 

mengumpulkan dana dengan biaya transaksi dan biaya informasi seminimal mungkin 

dengan menciptakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk memobilisasi dana 

dalam jumlah kecil tetapi berasal dari banyak sumber/investor. 

Kedua, mengalokasikan sumber daya. Sistem keuangan dituntut untuk mampu 

mengumpulkan, mengolah, dan menerjemahkan informasi menjadi alat pengambilan 

keputusan investasi yang terlihat pada pergerakan harga instrumen keuangan yang 

mencerminkan kondisi fundamental sehingga mampu memperbaiki alokasi sumber daya. 

Ketiga, melakukan monitoring perusahaan. Sistem keuangan yang baik turut berperan 

dalam melakukan kegiatan monitoring manajemen perusahaan dan verifikasi proyek. 

Perusahaan-perusahaan publik yang mendapatkan dana dari lembaga intermediasi secara 

umum memiliki tingkat fraud yang rendah, mengingat fungsi monitoring yang dilakukan oleh 

lembaga intermediasi terkait penempatan lembaga dana pada perusahaan tersebut. 

Keempat, manajemen risiko. Tingginya volume dan frekuensi transaksi, rendahnya  

fluktuasi harga serta tersedianya kepastian waktu penyelesaian transaksi pada sistem 

keuangan mencerminkan tingkat likuiditas yang tinggi. Semakin likuid aktivitas perdagangan 

di pasar keuangan, semakin tinggi minat investor untuk menanamkan dananya pada 

proyek-proyek jangka panjang (illiquid), yang pada akhirnya akan semakin mendorong 

perkembangan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pengelolaan risiko, sistem keuangan yang 

baik juga dituntut untuk mampu membantu investor mengurangi risiko-risiko khusus yang 

terkandung dalam suatu proyek, perusahaan, industri, atau negara melalui mekanisme 

perdagangan risiko, pooling risiko, dan diversifikasi risiko. 

Kelima, memfasilitasi transaksi. Sistem keuangan yang berfungsi baik mampu menciptakan 

suatu mekanisme keuangan yang cepat dan aman dengan biaya rendah. 

Masing-masing fungsi sistem keuangan tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi melalui dua jalur, yakni jalur akumulasi modal (modal fisik dan modal manusia) dan 

jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut merupakan dua sumber utama pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang yang berkembang di dalam teori pertumbuhan ekonomi (Romer, 

2006). Sistem keuangan mempengaruhi kedua sumber pertumbuhan dengan cara 

memengaruhi tingkat tabungan (sisi penawaran dana) dan dengan merealokasikan 
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tabungan ke dalam berbagai alternatif investasi (sisi permintaan dana), baik investasi modal 

fisik, sumber daya manusia, maupun teknologi. Semakin baik sistem keuangan dalam 

menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, semakin besar kontribusinya dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Levine (1997) menggambarkan hubungan antara sistem keuangan 

dengan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut: 

 

Hubungan sistem keuangan dan Pertumbuhan ekonomi 
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