
1. Jelaskan pengertian serta kriteria sesuatu yang dapat dianggap sebagai uang! 

   Jawaban : 

   Pengertian Bank adalah sebuah benda yang telah disetujui dan disepakati oleh masyarakat sebagai 

alat perantara untuk tukar menukar dalam perdagangan. Sedangkan suatu benda bisa dianggap 

sebagai uang harus mempunyai kriteria sebagai berikut  Acceptability, sesuatu barang yang dapat 

menjadi uang adalah diterima secara umum dan diketahui secara umum. Stability of Value, 

mempunyai nilai yang stabil. Elasticity of Supply, mempunyai kecukupan dan elastisitas. Portability, 

mudah untuk dibawa. Durubility, mempunyai ketahanan dalam waktu yang lama. Divisibility, mudah 

dibagi dan mempunyai pecahan dan tidak mudah ditiru. 

   Sumber : 

   http://adypato.wordpress.com/2010/04/27/kriteria-uang-menurut-iswardono/ 

 

   http://ekonomikelasx.blogspot.com/2012/03/pengertian-uang.html 

 

 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesehatan bank dan bagaimana ciri-ciri bank yang tidak 

sehat, kemudian bagaimana pula saran Saudara terhadap bank yang “sakit” tersebut! 

   jawaban : 

   Kesehatan Bank adalah hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap 

kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas. Sedangkan salah satu ciri bank tidak sehat adalah tingginya bunga depositi, 

karena Perlu diwaspadai tingginya sukubunga deposito, bisa saja dananya tidak dijaminkan ke LPS. 

Nasabah yang memperoleh sukubunga deposito tinggi sebenarnya diuntungkan secara tidak wajar. 

Bisa saja, uang nasabah tersebut tak dapat dikembalikan, jika bank tempat simpanan deposito itu 

berhenti beroperasi. Dan menurut saran saya agar bank tersebut bisa dikatakan sehat adalah dengan 

melakukan koalisi, yang dengan koalisi tersebut bank dapat meningkatkan jumlah sumber dana yang 

berasal dari pendistribusian bank anggota koalisi dengan demikian akan tercipta sebuah komitmen 

untuk saling menguntungkan dan tidak merugikan antar anggota koalisi bank. 

 

 Sumber : 

   http://belajarperbankangratis.blogspot.com/2012/05/pengertian-tingkat-kesehatan-bank.html 

 

  

 



3. Jelaskan secara lengkap apakah tujuan bank melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi. Sebutkan 

contoh nama banknya! 

 

   Jawab : 

 

   Alasan bank melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah 

   Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun 

diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko 

adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka 

perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. 

   Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (economies of scale). 

Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang 

lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika 

perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja 

yang berlebihan dapat dihilangkan. 

   Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat 

memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri 

dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam 

perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan 

biaya rendah. 

   Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada 

manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan 

manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat 

menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. 

   Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian 

pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan 

perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan 

yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan 

pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun merger tidak hanya 

dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan 

pemilik. 

   Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika 

perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh 

sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. 

   Melindungi diri dari pengambilalihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran 

pengambilalihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai 

pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu 

tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat (Gitman, 2003, p.714-716). 



 

   Contoh bank yang melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi adalah : 

 

   a. Konsorsium Wishart Bank Anglomas Internasional 

   b. Hana Bank + IFC Bank Bintang Manunggal 

   c. Triputra Persada R Bank Purba Danarta 

   d. Kharisma Putra K .Bank Ina Perdana 

   e. Dian Intan Pertiwi Bank Finconesia 

   f. Bank Victoria Bank Swaguna 

   g. Rabobank Bank Haga & Hagakita 

   h. BoTM-UFJ+Acom Bank Nusantara 

   i. Bank Commonwealth Bank Arta Niaga 

   j. BRI Bank Jasa Arta 

   k. Bank of India Bank Swadesi 

   l. ICBC Bank Halim 

   m. Bank Index Selindo Bank Harmoni 

   n. Bank Multicor Bank Windu Kentjana 

   o. Bank Panin Bank Harfa 

   p. Bank Mandiri Bank Sinar H (Bali) 

   q. Mercy Corps Bank Sri Partha 

 

   Sumber : 

 

   http://ste84fredy.blog.com/2010/06/04/pengertian-merger-dan-akuisisi-beserta-contoh-

perusahaannya/ 

 

  



4. Jelaskan keuntungan menggunakan bank card (baik debit card maupun credit card) bagi nasabah 

dan pemegang bank card, serta kerugian yang bakal dihadapi oleh bank yang mengeluarkan bank 

card tersebut! 

 

   Jawab : 

 

   Keuntungan bank card  bagi  nasabah dan pemegang pemegang bank card, yaitu : 

 

   Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan 

 

   a.  Iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu 

   b.  Bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. 

   c.  Biaya administrasi yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan 

menarik uang tunai di ATM. 

   d.  Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga 

 

   Keuntungan bagi pemegang kartua 

 

   a.  Kemudahan berbelanja dengan cara kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk 

melakukan transaksi. 

   b.  Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai 

tempat-tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang 

mendadak. 

   c.  Bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas sehingga 

memberikan kebanggaan tersendiri. 

 

   Keuntungan bagi pedagang (merchant) 

 

   a.  Dapat meningkatkan omset penjualan, hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta 

akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sekehendaknya, maka 

biasanya pemegang kartu boros dalam melakukan transaksi. 



   b.  Sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya sehingga pelanggan selalu 

kembali untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. 

 

   Keuntungan bagi pengelola 

 

   Keuntungan bagi pengelola adalah penerimaan pendapatan berupa komisi atau fee dari semua 

aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan card holder 

   Disamping keuntungan, bank card juga mengandung beberapa kerugian jika tidak dilakukan secara 

hati-hati. Kerugian yang dimaksud antara lain: 

   Kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan 

 

   Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai sulit 

untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda 

berharga sebagaimana layaknya kredit. 

 

   Kerugian bagi nasabah pemegang kartu 

 

   Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, hal ini karena nasabah tidak merasa tidak 

mengeleluarkan uang tunai untuk berbelanja sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya 

tidak perlu, dibelikan juga. Kemudian kerugian nasabah disebabkan karena sebagian merchant 

membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Kerugian lainnya adalah 

adanya limit yang diberikan terkadang terlalu kecil. 

 

 

   Sumber : 

 

   http://greeaone.wordpress.com/2012/03/29/jasa-jasa-perbankan/ 

 

   http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2247311-kartu-plastik/ 

 

  



 

5. Setiap kredit yang diusulkan haruslah memenuhi kriteria layak, sehingga kemungkinan untuk 

macet dapat diminimalkan. Jelaskan kriteria-kriteria apa saja yang menentukan kredit tersebut layak 

atau tidak untuk diberikan! 

 

 

   Jawab : 

 

   Jaminan Kredit yang diberikan nasabah kepada Bank hanyalah merupakan tambahan, terutama 

untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit 

diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak 

untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu 

dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang 

benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih 

dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari 

hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh Bank dapat dilakukan 

dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. 

 

 

6. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang 

terdiri atas : 

Character, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah 

untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. 

   Capacity (capability), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit 

dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. 

   Capital, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap 

usaha yang akan dibiayai oleh Bank. 

   Collateral, merupakam jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non 

fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

   Condition, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa 

yang akan datang sesuai sektor masingmasing. 

 

   Sumber : 



 

   http://eprints.undip.ac.id/18355/1/NANI_TRIWAHYUNIATI.pdf 

 

7. Jelaskan tiga alasan utama nasabah meminjam uang di Perum Pegadaian! 

 

   Jawab : 

   Adanya faktor yang menyebabkan tidak dapat meminjam pada bank. 

   Adanya keperluan/kebutuhan yang mendesak untuk segera dibiayai. 

   Pinjaman dapat diberikan dalam beberapa menit (cepat) dengan sangat sedikit hal yang 

ditanyakan. 

 

   Sumber : 

 

   http://www.tubasmedia.com/berita/naik-jumlah-transaksi-pegadaian/ 

 

   images.nellymasnila.multiply.multiplycontent.com 

 

8. Uraikan secara lengkap pengertian Bank Syariah dan jelaskan pula dimana letak perbedaan 

dengan bank konvensional! 

 

   Jawab : 

 

   Pengertian Bank Syariah adalah atau bisa dikenal dengan bank islam mempunyai sistem operasi di 

mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga 

ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur?an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, bank 

Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariat Islam. (Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe?i Antonio). 

   Pengertian bank syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang. Pasal 2 PBI No. 

6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip 



Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Dalam buku 

yang berjudul Manajemen Bank Syari’ah, secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah 

Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber 

dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan 

lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) 

sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margi keuntungan, (4) sewa, (5) jasa (fee). Kegiatan utama 

perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu: 

Mud   harabah, Musyarakah, Wadi’ah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Qardh, Rahn, 

Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah. 

 

   Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional/umum : 

 

   perbedaan mendasar bank syariah dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah berdasarkan 

bagi hasil dan margin keuntungan, sedangkan bank biasa memakai perangkat bunga. Kedua, pada 

bank syariah hubungan dengan bank syariah berbentuk kemitraan. Sedangkan pada bank biasa 

hubungan itu berbentuk debitur – kreditur. Ketiga, bank syariah melakukan investasi yang halal saja, 

sedangkan bank biasa, bisa halal, syubhat dan haram. Keempat, bank syariah berorientasi 

keuntungan duniawi dan ukhrawi, yakni sebagai pengamalan syariah. Sedangkan orientasi bank 

biasa semata duniawi. Kelima, bank syariah tidak melakukan spekulasi mata uang asing dalam 

operasionalnya untuk meraup keuntungan, sedangkan biasa, banyak yang masih melakaukan. Bank 

syariah tidak memandang uang sebagai komoditi, sedangkan bank syariah tidak memandang uang 

sebagai komoditi, sedangkan bank biasa cenderung berpandangan demikian. Secara lebih rinci dapat 

dijelaskan seperti di bawah ini : 

 

   Bank Syariah 

 

   a.  Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan/amanah Allah SWT sehingga 

cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam 

   b.  Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) 

sesuai ajaran Islam 

   c.  Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang 

sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara 

nasabah dan bank 

   d.  Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip 

kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah atas 

jalannya usaha bank syariah 



 

   Prinsip bagi hasil: 

 

   - Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung dan rugi 

   - Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 

   - Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan 

   - Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil 

   - Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak 

mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak 

 

  

 

   Bank Konvensional 

 

   a.  Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan 

berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya 

memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman 

(mengoptimalkan interest difference). Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah 

memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga 

kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini 

bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja 

   b.  Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan 

Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang 

 

   Sistem bunga: 

 

   -  Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk 

pihak Bank 

   -  Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. 

   -  Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat 

keadaan ekonomi sedang baik 



   -  Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam 

   -  Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan 

oleh pihak nasabah untung atau rugi. 

 

   Sumber : 

   http://www.banksyariah.net/2012/07/pengertian-bank-syariah_19.html 

   http://shariahbank.blogspot.com/2012/04/perbedaan-bank-syariah-dan-bank.html 

   http://danzoo46.wordpress.com/2012/04/02/perbedaan-bank-syariah-dengan-bank 

konvensionalumum/ 


