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FUNGSI DAN PERANAN BI  

DAN BANK UMUM  

 
Puji Muniarty, S.E., M.M 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) BIMA 

 

A. PENDAHULUAN   

Dalam upaya mendukung, kesinambungan dan peningkatan 

pelaksanaan pembangunan lembaga perbankan telah menunjukkan 

perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di 

Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional serta sejalan 

dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan 

yang semakin beragam dan canggih. Realita kebutuhan akan jasa 

perbankan saat ini semakin meningkat dan berkembang pesat sehingga 

landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan 

penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa 

perbankan, karena salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis 

dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari 

Trilogi Pembangunan adalah perbankan.  

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai 

kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 



 

 

 

 
 

PRODUK PERBANKAN 

 
Dirvi Surya Abbas, S.E.,M.Ak 

Universitas Muhammadiyah Tangerang 

 

A. PENDAHULUAN 
Pengaruh pandemi Covid-19 memunculkan beberapa risiko yang mesti 

dihadapi perbankan yakni seperti kredit macet, risiko pasar, dan risiko 

likuiditas. Selain itu dampak dari pandemi Covid-19 juga mengakibatkan 

adanya gangguan dari sisi permintaan serta supply, Maraknya jumlah 

karyawan yang dirumahkan, menurunnya tingkat pendapatan 

menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Begitu juga dari sisi pemasok, 

banyak perusahaan merencanakan ulang perencanaan keuangannya 

karena untuk mengefisiensi biaya. Dengan adanya re-structure keuangan 

tersebut berimbas pada penghentian aktivitas bisnis sehingga gangguan 

pada supply chain serta kerugian karena terjadi penurunan penjualan. Dari 

sisi pembiayaan, pengaruh adanya pandemi Covid-19 berpengaruh 

terhadap sentimen investor juga baik di pasar ekuitas, pasar obligasi dan 

pasar valuta. Sehingga kepercayaan deposan pun jadi ikut terganggu. 

Dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini tidak main-main 

buktinya terjadi kepanikan yang terjadi di berbagai negara terutama saat 

masa awal pandemi Covid-19 benar-benar dinyatakan sebagai wabah yang 

berbahaya. banyak dari para pemilik dana yang menarik uangnya dan 



 

 

 

 
 

SUMBER MODAL BANK 

 
Marlya Fatira AK, S.E., M.Si.   

Politeknik Negeri Medan 

 

A. PENDAHULUAN 
Sering muncul dalam pikiran masyarakat awam, bagaimana sebuah 

bank memperoleh modalnya sehingga dapat menyalurkan dana kepada 

masyarakat? Pertanyaan tersebut yang akan diuraikan jawabannya dalam 

bab ini.  Sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, disampaikan bahwa 

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. Pesan tersebut menyampaikan bahwa sebuah bank hadir dengan 
tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat banyak. Bank 

hadir untuk memfasilitasi dan menjadi perantara dari pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus dana) kepada pihak yang membutuhkan dana 

(defisit dana). Melalui peran bank tersebut maka bank mengelola sumber 

modalnya dari satu pihak ke berbagai pihak yang berkepentingan terhadap 

modal yang ada. Berikut ini adalah sumber modal yang dikelola sebuah 

bank. 

 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN AKTIVA DAN PASIVA 

 
Dani Sugiri, S.E., S.S.T., M.Ak. 

Politeknik Keuangan Negara STAN 

 

A. PENDAHULUAN   
Era globalisasi yang dibarengi dengan perkembangan industri 

keuangan yang begitu cepat berpengaruh pada aktivitas bisnis, tidak 

terkecuali pada bisnis jasa perbankan. Perbankan pada era modern mau 

tidak mau menghadapi berbagai aspek permasalahan pengelolaan aset 

yang rumit. Hal ini dikarenakan portofolio yang dimiliki oleh perbankan 

pada umumnya diatur secara rigid oleh otoritas. Pada umumnya 

perbankan memiliki beberapa macam aset yang membentuk portofolio 

yang dimiliki olehnya seperti halnya cash deposit, bond, securities, 

mortgage, loans, dan berbagai jenis derivatif lainnya. Pengelolaan aset di 

dunia perbankan sedemikian kompleksnya bahkan tidak sedikit perbankan 

yang juga mengelola aset berupa mata uang asing. 

Untuk mengelola aset yang sedemikian banyak dalam periode 

bertahun-tahun lamanya, dan dengan mempertimbangkan perubahan 

kondisi perekonomian baik domestik maupun internasional, maka 

perbankan perlu memikirkan strategi pengelolaan aset yang baik. salah 

satu strategi untuk dapat bertahan adalah dengan memiliki aset-aset yang 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK 

 
Dety Nurfadilah, MBA 

Sekolah Tinggi Manajemen IPMI 

 

A. PENDAHULUAN 
Istilah “likuiditas” sering di dengar di industri perbankan sebagai 

sejauh mana Bank mampu memenuhi kewajibannya masing-masing. 

Kebalikannya adalah 'iliquidity', yaitu kurangnya kemampuan masing-

masing Bank untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, semakin 

berkembang pesatnya kegiatan perbankan, definisi likuiditas pun 

mengalami perluasan. Hal ini didukung oleh adanya perkembangan pada 

produk-produk perbankan yang meliputi produk pada pasar primer dan 

sekunder. 

Krisis keuangan mengakibatkan krisis likuiditas di sektor perbankan di 

mana manajemen likuiditas menjadi fokus utama dalam kegiatan 

operasional Bank, terutama pada masa krisis keuangan di mana bank 

harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas dengan menggunakan 

sumber-sumber dana darurat dari luar. 

Bab ini terdiri dari lima (5) bagian, yaitu manajemen likuiditas yang 

komprehensif. Secara berurutan, bagian pertama akan menjelaskan 

perkembangan konsep likuiditas yang berkembang sesuai dengan keadaan 

perbankan yang berkembang. Bagian kedua akan menjelaskan sumber-



 

 

 

 
 

MANAJEMEN KREDIT 

 
Irwan Moridu, S.E., M.M 

Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai 

 

A. PENDAHULUAN 
Manajemen Kredit ataupun manajemen angsuran ialah bagian yang 

sungguh berarti dalam manajemen perbankan secara totalitas, sebab 

sebagian besar penghasilan bank masih menggantungkan area kredit. 

Tetapi, penerapan pemberian kredit oleh bank wajib menggunakan prinsip 

ke hati-hatian. Umumnya risiko pemberian angsuran itu ditaksir besar 

(high risk). Tindakan hati-hati ialah prinsip yang wajib senantiasa 

diaplikasikan dalam tiap pemberian kredit. Tujuannya merupakan 

menghindari akibat yang mungkin terjadi. 

Manajemen kredit bank merupakan sesuatu hal yang berarti untuk 

memaksimalkan kemampuan bank buat mengoptimalkan keuntungan atas 

sektor perkreditannya. Dengan kata lain manajemen kredit dari perbankan 

merupakan pengelolaan piutang kepada perusahaan pada umumnya. 

Perbankan ialah suatu industri yang mengkonsentrasikan pada 

pengoptimalan manajemen pinjaman serta manajemen piutang alhasil 

mempunyai revenue serta profitnya diterima dari beda pemasukan atas 

piutang ditambah bunga dengan keharusan ditambah bunga, maka ialah 
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Lucky Nugroho, S.E., M.M., MAk., MCM 

Universitas Mercu Buana-Bank Mandiri Syariah (BSM) 

 

Soeharjoto, S.E., M.Si 

Universitas Trisakti 

 

A. PENDAHULUAN   

Pembangunan suatu negara memerlukan dukungan dari seluruh 

sektor industri terutama sektor keuangan agar roda perekonomian dapat 

bergerak. Menurut Nugroho (2020) dan Jannah & Nugroho (2019), 

perbankan merupakan lokomotif dari sektor keuangan yang dapat 

menggerakkan industri keuangan lainnya seperti industri asuransi, industri 

multifinance, industri pasar modal, dan lainnya. Lebih lanjut, fungsi 

perbankan dalam menggerakkan sektor riil untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang vital (Nugroho, 2020b; 

Nugroho, Utami, Harnovinsah, & Doktorlina, 2020). Oleh karenanya, 

keberadaan sektor perbankan memerlukan perhatian khusus dari seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholder). Kejatuhan industri perbankan, 

dapat menyebabkan krisis moneter pada suatu negara, dan hal tersebut 

terjadi di Indonesia pada 1998, di mana suku bunga acuan Bank Indonesia 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN PEMASARAN BANK 

 
Rudy Irwansyah, S.P., M.M. 

STIE Muhammadiyah Asahan (STIEMA)  

 

A. PENDAHULUAN   
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, peran 

perbankan memang tidak pernah dapat diabaikan, baik oleh pelaku 

ekonomi dan juga pemegang kebijakan. Bagaimana tidak, perbankan 

sebagai lembaga intermediasi tentu, menjadi salah satu faktor pemicu 

pergerakan ekonomi di seluruh sektor. 

Di era modern ini istilah bank sudah tidak asing lagi terdengar di 

telinga kita. Begitu juga dengan perkembangan perbankan di Indonesia, 

juga dirasakan begitu cukup pesat. Antusias dari masyarakat yang sangat 

tinggi dalam menggunakan produk dan jasa perbankan, hal ini juga 

menjadi bukti dari tingkat perkembangan bank itu sendiri. Adanya faktor 

kemudahan dan keamanan saat bertransaksi melalui jasa perbankan, ini 

telah membuat masyarakat semakin percaya pada lembaga keuangan 

bernama bank. 

Bank seperti yang kita telah ketahui, didirikan sebagai lembaga 

intermediasi. Di mana fungsi bank  secara sederhana adalah untuk 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat pula. 

Secara umum dapat dikatakan juga bahwa masyarakat pengguna jasa 
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A. PENDAHULUAN 
Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan. Lengkap atau tidaknya 

jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank 

tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas sampai kepada 

personel yang mengoperasikannya. Semakin lengkap tentunya semakin 

banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan 

personelnya. Di samping itu, kelengkapan jasa bank ini juga tergantung 

dari jenis bank apakah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat atau 

dapat pula dilihat dari segi status bank tersebut apakah bank devisa, atau 

non devisa. Jika berstatus bank devisa, maka jenis jasa bank yang 

ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan non devisa. 

Kemudian kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status cabangnya, 

apakah cabang penuh, cabang pembantu atau kantor kas. Dalam bab ini 

akan di bahas tentang pengertian jasa bank, akan dijelaskan juga tentang 

tabungan, deposito dan giro. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis – 

jenis jasa bank seperti transfer, kliring, inkaso, safe deposit box, bank card, 

bank notes, Travellers Cheque, Letter of credit (L/C), dan bank garansi. 



 

 

 

 
 

MERGER BANK 

 
Muyasaroh, S.E,Sy., M.E 

STIE ALKHAIRIYAH CILEGON 

 

A. PENGGABUNGAN USAHA BANK 
Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah agar dapat hidup terus 

(survive). Adakalanya perusahaan hanya  bertahan dua atau tiga tahun 

kemudian bubar dan ada pula sampai beranak pianak dari generasi ke 

generasi berikutnya. Hal ini disebabkan sebagai faktor, terutama 

disebabkan oleh faktor manajemennya. Untuk mencapai tujuan agar tetap 

survive, memang tidak mudah, hal ini disebabkan banyak hal-hal yang sulit 

untuk diprediksi apa yang bakal terjadi di masa depan. 

Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dan kemudian akan 

mengancam kehidupannya banyak cara yang dapat dilakukan agar tetap 

hidup dan berkembang terus. Salah satu caranya adalah bergabung 

dengan perusahaan lainnya. Hal ini akan lebih baik dari pada dibubarkan 

begitu saja. 

Bagi dunia perbankan yang mengelola bisnis kepercayaan, di mana 

hidupnya sangat tergantung dari pelayanan yang diberikannya kepada 

masyarakat. Artinya kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada 

salah satu bank, maka dampaknya akan berakhir Riwayat bank tersebut 

apabila tidak berubah pelayanannya. Oleh karena kegiatannya 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN BANK SYARIAH 

 
Sri Maulida, S.E.Sy., M.E.I. 
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A. PENDAHULUAN  
Saat umat Islam Indonesia membutuhkan layanan jasa keuangan dan 

perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya berkaitan dengan 

pelanggaran praktik riba, terhindar dari kegiatan yang spekulatif yang 

serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, pelanggaran prinsip keadilan 

dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan, bank syariah 

hadir sebagai solusi atas kebutuhan tersebut.  

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah 

lama diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama 

umat Islam Indonesia. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat 

setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. 

Perbankan syariah merupakan institusi/lembaga keuangan yang tumbuh 

dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia. 

Hingga saat ini perkembangan bank syariah relatif sangat cepat. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa indikator, baik indikator keuangan, seperti 

jumlah aktiva, dana pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun dilihat dari 

kelembagaan, dan jaringan kantor bank. Serta dengan upaya pemerintah 



 

 

 

 
 

PERBANKAN INTERNASIONAL 

 
David Syam Budi Bakroh, S.E., SST, MPP. 

Politeknik Keuangan Negara STAN, BPPK, Kemenkeu 

 

A. PENDAHULUAN 
Gangguan pada perekonomian nasional dapat menyebabkan 

masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap perbankan. hal ini dikenal 

dengan istilah Bank Panic. Apabila terjadi kepanikan tersebut, maka 

masyarakat akan ramai-ramai menarik uangnya dari bank titik dalam 

kondisi tersebut maka perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas baik 

dalam skala mikro maupun makro. Permasalahan pada sektor perbankan 

dapat merembet pada sektor riil. Hal ini dikarenakan sektor perbankan 

merupakan lembaga intermediasi yang makro. Permasalahan 

menyediakan sumber pembiayaan bagi investor. Apabila masyarakat panik 

dan menarik uangnya dari bank maka bank akan kekurangan likuiditas dan 

pada saat yang bersamaan para investor akan semakin sulit untuk 

mendapatkan sumber permodalan. Dalam jangka panjang apabila tidak 

ada investor yang melakukan investasi khususnya dalam pembangunan 

infrastruktur maka dapat dipastikan pembangunan di suatu negara akan 

terhambat titik oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami faktor-

faktor likuiditas dari suatu perbankan dan kaitannya dengan  hal-hal yang 

terjadi di pada dunia internasional. 



 

 

 

 
 

MANAJEMEN RISIKO BANK 

 
Dr [C.] Eko Sudarmanto, S.E., M.M., CRA. CRP. 

Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia  

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan industri perbankan dewasa ini dihadapkan dengan 

berbagai risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang 

semakin beragam sehingga menuntut industri  perbankan untuk 

menerapkan manajemen risiko guna meminimalisasi risiko yang terkait 

dengan kegiatan usahanya. Implementasi manajemen risiko perbankan di 

Indonesia disesuaikan sejalan dengan standar baru global yang 

dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dengan konsep 

permodalan baru tentang kerangka perhitungan modal lebih sensitif 

terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan peningkatan kualitas 

manajemen risiko perbankan atau yang lebih dikenal dengan Basel II 

(penyempurnaan dari Basel I), sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia 

melalui peraturan 2 Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara 

lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan 

usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal 

keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. 

Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh 



 

 

 

 
 

LAPORAN DAN ANALISA LAPORAN 

KEUANGAN 

 
Dr. Esther Kembauw, SP., M.Si 

Universitas Pattimura 

 

A. APA ITU ANALISA LAPORAN KEUANGAN 

Setiap perusahaan pasti membuat laporan keuangan atas keluar 

masuknya arus dana perusahaan baik itu yang dimanfaatkan untuk biaya 

operasional atau biaya lainnya. 

Brigham dan Houston (2001:3 )  aporan keuangan adalah “laporan 
pertanggung jawaban manager atau pimpinan perusahaan atas 

pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-

pihak yang punya kepentingan (stakeholders) di luar perusahaan, pemilik 

perusahaan, pemerintah, kreditor, dan pihak lainnya. 

Laporan keuangan merupakan hal penting yang wajib dimiliki dan 

dibuat oleh berbagai macam bisnis atau perusahaan. Fungsi dari laporan 

keuangan adalah untuk mengetahui cash flow serta keuntungan dan 

kerugian di dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Analisis laporan 

keuangan perlu dibuat agar laporan keuangan yang Anda buat tidak hanya 

sebatas laporan saja. Ada beberapa teknik analisis laporan keuangan yang 

dapat digunakan untuk berbagai jenis laporan keuangan. Beberapa teknik 



 

 

 

 
 

INFRASTRUKTUR INDUSTRI PERBANKAN 

DI INDONESIA 

 
Muhammad Hafizh, S.E., M.E 

UIN Sumatera Utara 

 

A. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi 4.0 ini untuk mendorong dan memelihara 

keberlangsungan sistem perbankan secara umum serta mendukung proses 

perkembangan Industri perbankan setidaknya memiliki sejumlah 

infrastruktur keras (hard infrastructure) beserta infrastruktur Lunak (soft 

infrastructure) di tingkat nasional maupun internasional yang dibutuhkan  

Selain itu diperlukan infrastruktur pendukung yang lengkap untuk 

mendorong pertumbuhan pesat industri perbankan baik Syariah maupun 

konvensional, terutama infrastruktur lunak melalui deregulasi dan 

reformasi regulasi yang dapat memberikan insentif bagi stakeholders 

terhadap perkembangan intermediasi dan pasar keuangan di Indonesia.  

Dengan perkembangan ekonomi dan perbankan maka sistem 

perbankan baik Syariah maupun konvensional berkembang termasuk 

infrastrukturnya. Namun sistem perbankan syariah memiliki infrastruktur 

unik yang tidak terdapat pada sistem perbankan konvensional. Seperti 

DSN MUI,  badan arbitrase atau mediasi syariah dan kerangka aturan 



 

 

 

 
 

PEMASARAN DIGITAL BANK 

 
Suharyati, S.E., M.M 

UPN Veteran Jakarta 

 

A. PENDAHULUAN   
Di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini, setiap orang 

memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mengembangkan 

usahanya maupun membuka usaha baru. E-commerce menggunakan situs 

Web untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan layanan 

secara online. Internet, web, dan media digital telah mengubah 

pemasaran dan bisnis sejak situs web pertama diluncurkan pada tahun 

1991. Dengan lebih dari 3 miliar orang di seluruh dunia secara teratur 

menggunakan web untuk mencari produk, hiburan dan kerabat, perilaku 

konsumen dan cara perusahaan memasarkan kepada konsumen dan bisnis 

telah berubah secara dramatis (Chaffey & Chadwick, Digital Marketing, 

2016). 

Berdasarkan (Kemp, 2020), pengguna internet di dunia: jumlah 

penduduk dunia :7,75 miliar jiwa, dengan pengguna internet sebesar 4,54 

miliar jiwa (59%), sedangkan pengguna mobile phone: 5,19 M (67%). 

Sedangkan data di Indonesia: jumlah penduduk: 272,1 juta jiwa, dengan 

pengguna internet:175,4 juta jiwa (64%) dan pengguna mobile phone: 

338,2 juta jiwa (124%), dengan jumlah pengguna mobile phone yang 
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