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FUNGSI DAN PERANAN BANK  

INDONESIA DAN BANK UMUM  

 
Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

 

A. PENDAHULUAN 

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian 

suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas 

jasa-jasa di bidang keungan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-

lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya 

dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem 

lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam 

sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran, karena lembaga keuangan ini dapat 

menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut Depository 

Financial Institutions, yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat (Gazali & Usman, 2010, h, 39). 



 

 

 

 
 

PRODUK PERBANKAN 

 
Dr. Esther Kembauw, S.P., M.Si 

Universitas Pattimura Ambon 

 

A. PENGERTIAN BANK 

Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah uang yang 

beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa 

moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijaksanaan moneter. 

Kata bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia banca yang berarti 

bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi 

mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan 

pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk 

duduk sambil bekerja. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan). Secara singkat, bank berfungsi sebagai lembaga 

penyimpanan serta peminjaman dana bagi masyarakat.  



 

 

 
 

SUMBER MODAL BANK 

 
Supiah Ningsih, S.E., M.M 

STIE Muhammadiyah Asahan (STIE-MA) 

 

A. PENDAHULUAN 

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, banyak kegiatan 

yang dilakukan oleh bank. Adapun beberapa kegiatan diantaranya membeli 

uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian uang 

yang telah dihimpun dijual kembali dengan cara menyalurkannya kepada 

masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Dari jual beli uang 

tersebut bank mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli (bunga 

simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Selain dari kegiatan jual beli 

uang tersebut kegiatan lain bank adalah dengan memberikan jasa-jasa yang 

merupakan kegiatan penunjang dari kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana. 

Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank 

tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam 

melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara 

kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas 

memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat bahwa 

aktivitas di bank umum lebuh luas dari bank perkreditan rakyat. Sehingga 

produk yang ditawarkan pun lebih beragam, hal ini dikarenakan adanya 

kebebasan yang dimiliki bank umum dalam menentukan produk dan jasa 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN AKTIVA DAN PASSIVA 

 
Surya Putra, S.T, M.M, CRBD 

STIDKI Al-Aziz 

 

A. PENDAHULUAN 

Mengelola sebuah Lembaga Keuangan seperti Perbankan memerlukan 

keahlian dan keterampilan khusus. Karena setiap kegiatan yang dilakukan 

bank akan menimbulkan potensi risiko kerugian di masa depan. Risiko ini 

tentu saja tidak dapat dihindari namun dapat di minimalisir. Karenanya 

pengetahuan dan keterampilan sangatlah dibutuhkan dalam mengelola 

sebuah bank. Salah satu keahlian yang dibutuhkan adalah kemampuan 

dalam hal Manajemen Aktiva dan Passiva.  

Sesuai dengan amanah Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, bahwa 

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Dari pengertian diatas, terlihat ada dua sisi. Pertama, sisi menghimpun 

dana, yang dalam neraca bank akan masuk posisi Passiva. Kedua, sisi 

menyalurkan dana, yang dalam neraca bank akan masuk posisi Aktiva.  

 

 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK 

 
Siti Epa Hardiyanti, S.E., M.M 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

 

A. PENDAHULUAN   

Bab ini akan membahas tentang Manajemen Likuiditas Bank. Bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam 

bentuk kredit. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat, Bank harus 

senantiasa memenuhi ketersediaan dana yang dititipkan oleh nasabah pada 

lembaganya. Likuiditas bank merupakan kemampuan suatu bank dalam 

menyediakan alat-alat liquid yang harus segera dibayarkan kepada para 

deposannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). 

Pada saat para nasabahnya hendak mengambil dana yang mereka simpan 

maka Bank harus siap sedia akan dana yang akan diambil oleh nasabahnya 

tersebut dan dalam waktu yang bersamaan pula Bank harus mampu 

membayarkan jumlah dana yang telah disepakati pada perjanjian kredit 

yang akan disalurkannya.  

Dalam mengelola likuiditas bank ada empat teori yang mendasari 

pengelolaan manajemen likuiditas bank, diantaranya yaitu commercial loan 

theory, shiftability theory, anticipated income theory, liability management 

theory. Menurut teori commercial loan, likuiditas bank akan terjamin 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN KREDIT 

 
Ahmad Bairizki, S.E., M.M 
STIE Amm Mataram 

 

A. ASAL TERJADINYA KREDIT DAN PEMBIAYAAN 

Kredit berasal dari bahasa latin credere yang berarti kepercayaan. 

Seseorang atau badan yang memperoleh kredit (debitur), artinya ia telah 

memperoleh kepercayaan dari seseorang atau badan yang memberikan 

kredit (kreditur), bahwa di masa mendatang (debitur) akan memenuhi 

segala kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. 

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa yang 

dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan 

pemberian bunga. 

Oleh karena sistem perbankan di Indonesia berlaku konvensional dan 

syari’ah (Dual System),  maka sebagai padanan kredit (pada bank 

konvensional), maka aktivitas pada bank syariah dikenal dengan 

pembiayaan. Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pasal 1 ayat 12, 

menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah 



 

 

 

 
 

ANALISA PENYALURAN KREDIT 

 
Binti Mutafarida, S.E., M.E.I 

IAIN Kediri 

 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu fungsi Lembaga keuagan atau perbankan adalah sebagai 

Lembaga penyaluran kredit, baik kredit perorangan, perusahaan maupun 

Lembaga. Penyaluran kredit ini juga bertujuan untuk mendukung 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dari semua golongan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi yang baik dengan adanya fasilitas kredit dari bank 

juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

umum. Produk kredit yang dimiliki oleh perbankan mempunyai suatu 

tingkat risiko (Degree Of Risk) tertentu. Risiko yang ada harus dihindari dan 

dilakukan mitigasi secara baik untuk meminimalisir potensi kerugian yang 

besar sehingga mengganggu tingkat Kesehatan bank. Analisis kredit adalah 

salah satu cara untuk meminimalisi risiko yang terjadi, analisis dilakukan 

pada awal nasabah mengajukan kredit sedangkan mitigasi risiko dilakukan 

sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh perbankan. Analisis 

kredit dilakukan untuk menilai apakah kredit yang diajukan oleh calon 

debitur layak untuk dilanjutkan atau tidak.  Analisis yang dilakukan oleh 

bank untuk menilai kelayakan kredit yang diberikan menggunakan berbagai 

macam metode dan rasio.  



 

 

 

 
 

MANAJEMEN PEMASARAN BANK 

 
Arfah, S.E.I., M.E., Sy1  

Fitriana, S.Pd.I., M.Pd., Kons2 

STAI Nurul Falah Airmolek-Riau1, STIT Al-Kifayah Riau2 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam dunia perbankan merupakan salah satu penggerak roda 

perekonomian di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Dengan adanya perbankan di Indonesia yang memiliki landasan  hukum 

yang kuat sehingga perbankan menjadi sentral  dan pilihan bagi masyarakat  

untuk melakukan berbagai kegitan ekonomi. Bank merupakan lembaga 

keuangan sebagai intermediary dan melakukan kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan 

melalui pemasaran.  

 Manajemen pemasaran merupakan salah satu manajemen perbankan 

yang sangat penting untuk selalu dikembangkan, karena eksisnya suatu 

bank tidak terlepas dari pemasaran, dan pemasaran juga salah satu 

keberhasilan bank untuk dapat menjalankan fungsi utamanya, adalah 

sebagai lembaga perantara keuangan (Financial Intermediary) antara yang 

memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan kekurangan dana (Deficit 

Unit) dengan demikian maka manajemen pemasaran bank  suatu keharusan 

yang mutlak terus di kembangkan. 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN JASA BANK 

 
Diana Triwardhani, S.E, M.M. 

UPN Veteran Jakarta 

 

A. PENDAHULUAN 

        Saat ini hampir semua orang berhubungan dengan bank, karena bank 

memberikan pelayanan jasa disemua sendi kehidupan khususnya dibidang 

keuangan. Sesuai dengan Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan (pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang 

banyak. 

       Dengan demikian Jasa bank sangat penting dalam pembangunan 

ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua 

tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang 

efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, 

dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam 

kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang 

efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter 

yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah 

dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank 



 

 

 

 
 

MERGER BANK 

 
Novia Ruth Silaen, S.E, M.M. 

Universitas Darma Agung Medan  

 

A. PENDAHULUAN 

Bagi orang awam, ada beberapa istilah yang cukup asing dalam dunia 

perbankan. Salah satu istilah yang eksis di dunia perbankan dan industri 

adalah merger dan saat ini kita akan membahas istilah merger supaya kita 

tidak asing dengan dunia perbankan. 

Secara sederhana pengertian merger adalah penggabungan dan di 

dalam dunia perbankan penggabungan itu ada beberapa istilah yang 

dipergunakan selain merger, yaitu: konsolidasi dan akuisisi. 

Peraturan peraturan tentang merger, konsolidasi dan akuisisi diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 tahun 1999. Sebelum kita membahas secara detail 

apa itu merger bank, maka kita akan memahami terlebih dahulu sekilas 

pengertian dari konsolidasi dan akuisisi. 

 

B. SEKILAS PENGERTIAN MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI 

Saat ini kita akan membahas tentang konsolidasi dan akuisisi, sehingga 

kita mengetahui apa perbedaan dan persamaannya serta apa kebaikan dan 

kekurangan dari masing masing jenis penggabungan bank tersebut. 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN BANK SYARIAH 

 
Agus Alimuddin, S.E. 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 

 

A. PENDAHULUAN 

Kegiatan utama yang dilakukan bank syariah adalah menghimpun dana 

(Funding) dan menyalurkan dana (Lending) sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Penyaluran dana dapat dilakukan apabila telah menghimpun dana 

terlebih dulu. Penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat umum, 

perusahan milik negara atau pemerintah daerah, perusahaan swasta, dinas-

dinas terkait, serta koperasi dilakukan dengan cara-cara tertentu agar 

penghimpunan dapat dilakukan seefisien mungkin dan dapat disesuaikan  

dengan rencana penyaluran dana. 

Pada proses penyaluran dana  dapat dilakukan dengan perhitungan 

penerapan prinsip-prinsip 5C (character, Capacity, Capital, Condition, dan 

Collateral) sebagai proses penilaian kelayakan dalam penyaluran dana 

(Feasibility Study) yang akan dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan 

dalam mengajukan pembiayaan. Penilaian terhadap permohonan 

pembiayaan dilakukan sebagai analisis terhadap setiap pembiayaan sebagai 

suatu tahapan dari setiap proses pemberian pembiayaan bank. Keputusan 

atas penyaluran dana dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki 

kewenangan dalam memberikan pembiayaan, keputusan tersebut dapat 



 

 

 
 

PERBANKAN INTERNASIONAL 

 
Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt. 

Universitas Jember 

 

A. PENDAHULUAN 

Dewasa ini, dengan semakin berkembangnya kemajuan di berbagai 

bidang serta adanya globalisasi, dibutuhkan suatu perbankan internasional 

yang tidak hanya beroperasi di lingkup domestik saja, namun juga di lingkup 

secara internasional. Meningkatnya kerjasama internasional tidak hanya 

dilakukan antara pemerintahan negara,namun juga dilakukan oleh sektor 

swasta. Sehingga munculah berbagai jenis pusat keuangan yang menjadi 

penghubung antara perusahaan dan bisnis. Perbankan internasional 

terkoneksi dengan beberapa pusat keuangan dunia seperti London, Tokyo, 

dan New York. Beberapa pusat keuangan tersebut melayani beberapa 

transaksi internasional yang berguna bagi dunia bisnis.  

Perbankan internasional dibutuhkan keberadaannya karena 

merupakan pendukung jalannya operasional suatu negara dan penggerak 

sektor bisnis perusahaan yang beroperasi secara multinasional. Dalam 

perkembangannya terdapat berbagai macam jenis perbankan internasional 

yang sesuai dengan konteks kebutuhan dan wilayah setempat. Selain itu 

juga perbankan internasional harus memiliki berbagai jenis strategi dalam 

operasionalnya, sehingga tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Perbankan internasional menawarkan berbagai jenis jasa pelayanan bagi 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN RISIKO BANK 

 
Fauziah, S.E., M.M. 

Politeknik Negeri Malang 

 

A. PENDAHULUAN   

Manajemen Risiko merupakan istilah universal yang tidak hanya 

dipergunakan dalam dunia perbankan. Setiap kegiatan bisnis memerlukan 

pengetahuan dan pemahaman terkait manajemen risiko. Bagi dunia 

perbankan, manajemen risiko merupakan suatu keharusan sebagaimana 

yang telah diatur oleh Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 

kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya yang merupakan akibat dari 

kegagalan dalam melakukan manajemen risiko. Salah satu contohnya yaitu 

risiko yang pernah dialami oleh hampir setiap perbankan di Indonesia pada 

tahun 1997 yang bermula dari terjadinya penurunan drastis nilai aset bank 

yang menyebabkan turunnya permodalan bank dan pada akhirnya 

beberapa Bank di Indonesia terpaksa di likuidasi.  Oleh sebab itu diperlukan 

keseriusan dan konsistensi dalam melakukan manajemen risiko bagi 

perbankan. 

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen 

risiko dalam dunia perbankan. Bagian pertama dalam bab ini akan 

membahas definisi risiko baik secara umum maupun definisi risiko bagi 

perbankan. Kemudian dilanjutkan dengan membahas definisi manajemen 
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LAPORAN DAN ANALISA  

LAPORAN KEUANGAN 

 
Iroh Rahmawati, S.E., M.Ak 

Universitas Banten Jaya 

 

A. PENDAHULUAN 

Setiap periode perusahaan selalu mengeluarkan laporan keuangan 

yang dibuat oleh bagian keuangan, fungsinya adalah untuk mengetahui 

kinerja perusahaan tersebut baik keuangan maupun manajemen masa kini 

maupun yang akanhasil hasi datang. Alat yang dipakai untuk menilai standar 

pencapaian kinerja suatu perusahaan adalah rasio keuangan. Rasio 

keuangan yang dipakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. 

Analisis laporan  keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

analisis bisnis dalam perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah 

untuk memperoleh informasi dan masukan tentang kinerja perusahaan di 

masa lalu. Hasil analisis laporan keuangan tersebut digunakan oleh 

manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan. 

Analisis laporan keuangan terhadap suatu perusahaan yaitu untuk 

mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau 

tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis keuangan  meliputi analisis 

rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan 
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Muchtar Anshary Hamid Labetubun, S.H., M.H 

MUCHTAR ANSHARY HAMID LABETUBUN,SH.,MH, 

berasal dari Suku Kei / Nuhu Evav, dilahirkan di Tual 

Kabupaten Maluku Tenggara (Sekarang Kota Tual) 

pada Tanggal, 30 Juli 1978, putra ke tiga  dari empat  

bersaudara, putra dari pasangan Bapak Abdul Hamid 

Labetubun (Alm) dan Ibu Kalsum Narew. Menikah 

dengan Anita Elly, STr.Keb dan  dikaruniai tiga putri 

bernama Meyraini Summah Labetubun, Khotimah 

Muchtarani Labetubun, dan Zahira Rizqiella 

Labetubun. Menempuh pendidikan formal pada SD Negeri Lengga Ohoi 

(Desa) Elaar Let Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1992, Madrasah 

Tsanawiyah Filial Mastur Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1995, 

SMU Negeri 1 Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara lulus Tahun 1998, 

Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 

Lulus Tahun 2003 dengan Judul Skripsi: Perdamaian Di Depan Sidang 

Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Suatu Tinjauan Hukum Di 

Pengadilan Negeri Tual, Magister Hukum (MH) Program Pascasarjana 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus Tahun 2010 dengan 

Judul Tesis: Perlindungan Hukum  Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atas 

Desain Industri Terhadap Produk  Kerajinan Kerang Mutiara Dalam 

Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Ambon. Saat ini menjadi Dosen Tetap di 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, pada Tahun 2005 diterima 

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil pada Tahun 2006. Pengalaman jabatan sebagai Sekertaris Bagian 

(Jurusan) Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pattimura Periode 

2016-2020. Penulis aktif menulis dalam Book Chapter (Kompilasi Pemikiran 

Tentang Dinamika Hukum Dalam Masyarakat, Etika Profesi Dan Aspek 

Hukum Bidang Kesehatan,  Pengantar Perbankan Syariah) dan Buku Ajar 

Hukum Islam serta artikel yang dipublikasikan dibeberapa jurnal nasional 

terakreditas sinta maupun jurnal internasional terindeks scopus dan 

sebagai Pemakala pada Konferensi dan Seminar Nasional yang 

diselenggarakan oleh APHK (Asosiasi Pengajara Hukum Keperdataan), 

ADHAPER (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata) dan APHKI (Asosiasi 

Pengajar Hak Kekayaan Intelektual) 
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DR. Esther Kembauw, S.P., M.Si 

ESTHER KEMBAUW, Lahir di Ambon 17 Agustus 1973. 

Menyelesaikan pendidikan dasar hingga Menengah 

Umum di Kota Ambon, kemudian menyelesaikan 

studi S1 tahun 1999 pada Jurusan Budidaya Pertanian, 

Program Studi Sosial Ekonomi di Universitas 

Pattimura. Pada Tahun 2008 berhasil menyelesaikan 

studi S2 - Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan 

pada Universitas Hasanuddin dan pada tahun 2018 

berhasil menyelesaikan studi S3-Program Doktor Ilmu 

Pertanian Minat Ekonomi Pertanian di Universitas Brawijaya. Pada tahun 

2003 mendapat  Piagam Penghargaan Dalam Rangka Kerjasama Untuk 

Menunjang Program Pembangunan Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku 

oleh Gubernur Maluku. Dan tahun 2004 juga mendapatkan Piagam 

Penghargaan Sebagai Kader Lingkungan dari Kementerian Lingkungan 

Hidup. Kemudian pada tahun 2017 mendapat Penghargaan sebagai 

Pemenang Inovasi 109 Indonesia yang diberikan dari BIC (Business 

Innovation Center). Saat ini merupakan salah satu staf pengajar pada 

Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian di 

Universitas Pattimura Ambon. Kemudian menjadi Ketua Pusat 

Pengembangan dan Inovasi Universitas Pattimura dari tahun 2018-sekarang. 

 

Supiah Ningsih S.E.,M.M 

Supiah Ningsih adalah Alumni Magister Manajemen 

(MM), pada Program Pasca Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Pada Tahun 

2015. Setelah Menempuh Program S1 Di  Fakultas 

Ekonomi  STIE Muhammadiyah Asahan. Memulai 

Karir Menjadi Guru SD Dikabupaten ASAHAN Sejak 

Duduk di Bangku Kuliah S1. Kemudian Menjadi 

Karyawan PDAM Dan Menjadi Konsultan Di 

Kelistrikan (PLN) Dan Memulai Menjadi Staf Pengajar 

(Dosen), Sejak Tahun 2015 Sampai Dengan Saat ini Di Fakultas Ekonomi  STIE 

Muhammadiyah ASAHAN, Sumatera Utara Ia mengampu Mata Kuliah 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Pengantar Bisnis, Manajemen 
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Strategi, Sistem Informasi Mnajemen, Dan Manajemen Perbankan. Aktif 

menulis Untuk Menerbitkan Artikel Ilmiah di beberapa Jurnal Ilmiah hasil 

dari penelitian Mandiri, Maupun Penelitian Dengan Dana Sponsor, Salah 

Satunya Sumber Dana Penelitian dari Kemenristek Dikti, Melalui Program 

Hibah Dikti. Disela Kesibukan Ia juga Aktif Menulis, Buku yang Telah Terbit 

Manajemen Resiko (Penerbit Widina) Juga Sebagai Pembicara Di Forum 

Ilmiah. 
 

Surya Putra, S.T, M.M, CRBD 

Nama Lengkap penulis, Surya Putra, dilahirkan di 

Mangkai Baru, pada tanggal 22 November 1980. 

Merupakan Putra Sulung dari pasangan Bapak 

Tukiman (alm) dan Ibu Suryani. Penulis menamatkan 

pendidikan Sarjana Teknik di Universitas Sumatera 

Utara dan melanjutkan Studi S2 pada Magister 

Manajemen Universitas Negeri Padang. Keseharian 

aktifitas bergelut di dunia perbankan dengan 

pengalaman lebih dari 12 tahun. Pengalaman 

mengajar penulis geluti sejak kuliah, setelah tamat kuliah mengajar di 

Akademi Dakwah As-Sunnah, Universitas Tri Karya Medan dan saat ini di 

STIDKI ALAZIZ Batam. Selain mengajar, penulis juga aktif di berbagai 

organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, pemberdayaan UMKM dan 

Koperasi. Saat ini, penulis mengampu Mata Kuliah diantaranya Manajemen 

Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, Pengantar Ilmu Komputer, 

Komputer dan Masyarakat. 
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Siti Epa Hardiyanti, S.E., M.M 

Penulis bernama Siti Epa Hardiyanti, SE., MM. 

Seorang Dosen Tetap sekaligus Dosen Muda 

Perbankan dan Keuangan dari Perguruan Tinggi 

Negeri di Banten yaitu Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa. Mata Kuliah yang pernah diampu yaitu 

Pengantar Manajemen, Etika dan Pengembangan Diri, 

Pengantar Akuntansi, Manajemen Dana Bank, 

Manajemen Perkreditan, Bank dan Lembaga 

Keuangan Non-Bank, Analisa Laporan Keuangan, 

Praktikum Layanan Perbankan, Bahasa Inggris Perbankan, dan Ekonomi 

Moneter. Sebelumnya penulis sempat menulis beberapa karya ilmiah 

dalam bentuk jurnal nasional dan internasional, dan mengikuti beberapa 

pelatihan dan conference di dalam negeri dan di luar negeri. Selain itu, 

penulis juga aktif di beberapa organisasi profesional seperti BNSP, Council 

of Asian Editor, Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, Ikatan Peneliti 

Indonesia, dan lain-lain. Sebelum menulis buku ini, penulis telah menulis 

buku yang berjudul “Manajemen Kuangan”. 
 

Ahmad Bairizki, S.E., M.M 

Ahmad Bairizki, SE., MM, menyelesaikan pendidikan 

Strata Satu (S1) di tahun 2010 pada Program Studi 

Akuntansi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

Bandung. Kemudian di tahun 2013, dirinya lulus 

Program Pasca Sarjana Program Studi Magister 

Manajemen bidang Human Resource Management di 

Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta.  Penulis 

kelahiran Jakarta ini telah memiliki berbagai riwayat 

kerja profesional di bidang Human Resource, 

Marketing, dan Public Relations. Selain itu penulis 

juga pernah menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di kota Mataram, 

di antaranya adalah Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB), dan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Saat ini penulis telah menjadi 

dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram. 

Sejak tahun 2015 sampai sekarang, penulis menjabat sebagai Kepala Bagian 
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Humas STIE AMM; Kepala Bidang Humas, Publikasi dan Informasi The 

Indonesian Association of Islamic Economist/ Ikatan Ahli Ekonomi Islam 

Indonesia (IAEI) Komisariat STIE AMM; dan Editor Dewan Redaksi Jurnal 

ilmiah “Valid”. Penulis dapat dihubungi via e-mail di alamat: 

ahmadbairizki@gmail.com 

 

Binti Mutafarida, S.E., M.E.I 

Penulis saat ini menjadi salah satu pengajar di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Kediri dan 

masih tercatat sebagai mahasiswa program doktoral 

di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ekonomi 

Syariah. Lahir di Kediri pada tanggal 4 Oktober 1984. 

Menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Ekonomi 

Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 

di Universitas Negeri Jember pada tahun 2006 dan 

menyelesaikan studi S2 pada tahun 2013 di jurusan 

Ekonomi Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.  Pengalaman kerjanya adalah 
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dan menulis artikel dalam bentuk jurnal maupun karya ilmiah. 
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Syariah, Lembaga Keuangan Non Perbankan di Indonesia (PT. Adira 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

(2018-sekarang). Ia juga pernah menjadi asisten 
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GLOSARIUM 

 

A 

Aktiva lancar: Aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan 

dalam bentuk uang, jangka waktu pencairan tidak lebih dari 1 tahun. 

 

B 

 

C 

Cashflow: arus kas 

Commemorative Coins: Uang Logam Khusus yang di desain untuk 

memperingati suatu peristiwa atau masalah tertentu. 

Capital Adequacy Ratio (CAR): Rasio kecukupan modal yang berguna untuk 

menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank. 

 

D 

Dana: Uang yang diperlukan untuk suatu keperluan/ biaya 

Deposan: Penyimpan uang di bank secara deposito. 
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E 

Ekonomi: Ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang 

dan jasa

 

F 

Finansial: Mengenai urusan keuangan. 

Falah: Kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam kehidupan dunia dan 

akhirat.

 

G 

Gharar: Aktivitas transaksi perekonomian yang mengandung ketidakjelasan, 

pertaruhan, atau perjudian. 

 

H 

Harga: Suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain 

untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang 

atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu 

 

I 

Iddle fund: Dana menganggur 

 

J 
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K  

Kas: Aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai (uang kertas, uang 

logam, wesel, cek dan lainnya) yang dipegang oleh perusahaan ataupun 

disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan 

Komitmen: Bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang 

kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. 

Kontijensi: Keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai 

kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan, yang baru 

akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih 

peristiwa di masa yang akan datang. 

Koperasi: Organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-

seorang demi kepentingan bersama. 

Kebutuhan: Setiap hal yang timbul secara naluriah, yang sangat diperlukan 

oleh manusia untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan berbagai macam 

aktivitas. 

Konsumen: Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun mahkulk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Konsumsi: Penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan 

memenuhi kebutuhan manusia. 

 

 L 

Laba: Selisih antara pendapatan dengan total biaya (biaya implisit maupun 

biaya eksplisit). Biaya implisit termasuk biaya kesempatan yang terjadi 

ketika perusahaan memilih untuk menggunakan faktor produksi tertentu. 
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Likuiditas: Kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

untuk membayar utang jangka pendeknya (hutang dividen, hutang pajak, 

dan lainnya). 

 

M 

Mark up: Peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan 

pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. 

Maysir:  Sesuatu yang mengandung unsur judi. 

Manajemen: suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala 

sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu 

dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun 

kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang 

tersedia 

Marketing: Keseluruhan proses di bidang pemenuhan kebutuhan 

konsumen yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. 

Dalam hal ini marketing mencakup kegiatan pendistribusian barang, 

kegiatan penetapan harga jual, kegiatan penjualan, kegiatan pelayanan 

pasca pembelian, hingga ke kegiatan pengenalan dan juga pengiklanan dari 

suatu produk ke konsumen. 

N  

 

O 

 

P 

Penyertaan modal: Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 

dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan 
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memperkuat struktur permodalan bank dalam meningkatkan kegiatan 

usahanya. 

Penyertaan modal sementara: Penyertaan modal oleh bank dalam 

perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam 

bentuk surat utang konversi (Convertible Bonds) dengan opsi saham (Equity 

Options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau 

akan memiliki saham pada perusahaan debitur. 

Piutang :  Salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang 

timbul akibat adanya penjualan barang,  jasa atau pemberian kredit 

terhadap debitur. 

Pakto 88: Paket Kebijakan Oktober 1988 

Primary Reserve: cadangan utama 

Pelanggan:  instansi, lembaga, organisasi ataupun orang yang membeli 

produk atau jasa perusahaan secara rutin atau berkesinambungan karena 

produk atau jasa yang dibelinya merasa sangat bermanfaat. Dapat 

dikatakan juga pelanggan yakni orang-orang yang memberikan perhatian 

penuh terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Pemasaran: Akitivitas serangkaian institusi, dan proses menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang 

bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. 

Perusahaan: tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya 

semua faktor produksi 

Produk: Barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan 

Produksi: Suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu 

benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam 

memenuhi kebutuhan.  
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Promosi: Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau 

jasa dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli atau 

mengonsumsinya. 

 

Q 

Qardh: Akad pinjaman yang wajib di kembalikan dengan jumlah yang sama 

pada waktu yang di sepakati. 

 

R 

Riba: Penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat 

pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman 

pokok yang dibebankan kepada peminjam.

 

S 

SBPU: Surat berharga pasar uang merupakan  surat hutang yang diterbitkan 

oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah, umumnya 

berjangka waktu maksimum satu tahun.  

Sertifikat wadiah: Sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai 

bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. 

Surat berharga syariah: Surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh 

pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. 

Secondary Reserve: cadangan sekunder 

Sentral: Di anggap sebagai pusat, di tengah-tengah sekali,  

Strategi: Penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran organisasi 

dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan 
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dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya 

secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. 

T 

 

U 

UUS: Unit Usaha Syariah. 

 

V 

 

W 

 

X 

 

Y 

 

Z 

 

 




