
BAB I 

PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

lndustri perbankan merupakan inti dari sistem keuangan negara, yaitu 

merupakan lembaga keuangan untuk menyimpan dana dan melayani 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi seluruh sektor 

perekonomian. Dengan demikian dalam ha1 ini bank berfungsi sebagai agent of 

development dalam kaitannya dengan kredit yang disalurkan, dan bertindak 

sebagai agent of trust yaitu berkaitan dengan pelayananljasa-jasa yang diberikan 

baik kepada perorangan maupun perusahaan. 

Sejarah perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang 

signifikan, ha1 ini ditandai dengan diterbitkannya paket-paket deregulasi 

keuangan, moneter, perbankan dan pasar modal pada akhir dekade 1980-an. 

Perubahan diawali dengan diterbitkannya Paket 27 Oktober 1988 (dikenal 

dengan nama Pakto 1988) yang berupaya untuk meningkatkan akses 

masyarakat terhadap financial market dan mendorong perbznkan ke arah 

kompetisi (persaingan) yang efisien dan sehat dengan kemudahan dalam 

mendirikan bank. Di samping itu deregulasi tersebut juga bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk 

menciptakan iklim yang dibutuhkan bagi perkembangan pasar modal. 

Kebijakan tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya 

Paket Deregulasi 25 Maret 1989 dan 01 Desember 1989, sedangkan di sisi pasar 

modal pemerintah mengeluarkan Paket 20 Desember 1988 yang membuka 

peluang bagi dibukanya bursa saham swasta dan memungkinkan tumbuhnya 



lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan sekuritas, perusahaan 

sewa beli (leasing), modal ventura, dan lain-lain. 

Memanasnya perekonomian nasional akibat ekspansi moneter yang terlalu 

cepat pasca Pakto 2711988, yang ditandai dengan tingginya tingkat suku bunga 

perbankan, mengakibatkan para pelaku usaha mencari alternatif sumber dana 

lain. Momentum inilah yang kemudian menggairahkan aktivitas pasar modal, 

sehingga banyak perusahaan yang kemudian beralih ke pasar modal untuk 

memperoleh dana yang relatif lebih murah, lebih fleksibel dengan tingkat bunga 

yang lebih stabil. Paruh pertama dekade 1990-an menunjukkan betapa maraknya 

perusahaan yang mencari dana melalui instrumen-instrumen yang diterbitkan di 

pasar modal. 

Perkembangan yang terjadi di pasar modal ini kemudian menjadi ancaman 

yang cukup signifikan bagi perbankan. Pangsa pasar yang selama ini dinikmati 

sendiri, sedikit demi sedikit mulai tergerogoti. Meskipun secara umum perbankan 

masih menjadi pemain utama di industri keuangan, namun kecenderungan pasar 

untuk menjadikan pasar modal sebagai altematif dalam menempatkan dan 

menggali dana tampaknya semakin besar. 

Tingginya tingkat bunga dan naiknya volatilitas tingkat bunga membuat 

bank bukan lagi merupakan pilihan menarik bagi perusahaan yang membutuhkan 

dana. Rendahnya fleksibilitas bank di dalam menanggapi kebutuhan perusahaan 

akan dana (sebagai akibat dari ketatnya peraturan perundangan yang 

diberlakukan) juga menjadi faktor utama turunnya minat perusahaan dalam 

memanfaatkan dana perbankan (Batuparan Dilan S, 2003). 

Perkembangan-perkembangan yang terjadi tersebut akan membawa bisnis 

perbankan ke arah yang buruk, apabila pelaku bisnis perbankan tidak 



rnengantisipasi kecenderungan tenebut secara dini. Oleh sebab itu, bank perlu 

rnelakukan perbaikan-perbaikan dan perkembangan-perkembangan untuk 

rnenghadapi persaingan antar sesarna bank maupun lembaga keuangan non 

bank, dan untuk mengirnbangi sernakin bervariasinya kebutuhan nasabah. Bank 

harus rneningkatkan efisiensi kinerjanya. 

Dalam rangka rnenjaga agar bank-bank tersebut lebih melaksanakan 

prudential banking (prinsip kehati-hatian dalarn rnenjalankan bisnis perbankan), 

rnengingat bank merupakan lernbaga kepercayaan, rnaka pengukuran tingkat 

kesehatan bank rnenjadi sangat penting. Bank Indonesia selaku pengawas dan 

pembina bank nasional telah rnenetapkan ketentuan tentang tingkat kesehatan 

bank rnelalui Surat Edaran BI No.26lBPPP11993 tanggal 18 Mei 1993 yang 

dikenal dengan rnetode CAMEL (Capital adequacy, quality of productive Asset, 

Management risk, Earning, Liquidity). Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank 

tersebut kernudian disernpurnakan lagi dengan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No.3011 IIKEPIDIR tanggal 30 April 1997, yaitu rnenggunakan rnetode 

CAMEL yang dilanjutkan dengan perhitungan tingkat kepatuhan bank pada 

beberapa ketentuan khusus atau yang dikenal dengan istilah CAMEL Plus 

(Dendawijaya Lukman, 2000) 

Metode CAMEL ini menggunakan pendekatan berbasis rasio, yaitu 

rnenghitung laba bila pemasukan (return) lebih tinggi dari pengeluaran (cost). 

Metode ini rnendasarkan pada pendekatan akuntansi yang hanya 

rnernperhitungkan kornponen modal hutang sebagai kornponen yang 

rnenimbulkan biaya modal. Dengan kata lain, laba yang dibukukan sebenarnya 

hanyalah fatamorgana yang menyesatkan. 



Selama beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan baru dalam 

penilaian kineja perusahaan yang dikenal dengan sebutan Economic Value 

Added (EVA). Model ini berangkat dari konsep biaya modal (cost of capital). 

Metode EVA merupakan alat ukur kinerja operasional perusahaan dengan 

menekankan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan (creating a firm's 

value). EVA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan 

dengan cara mengurangi beban biaya modal yang timbul sebagai akibat 

investasi yang dilakukan. Logika dasamya adalah bahwa tidak ada dana yang 

gratis, dan tingkat resiko perusahaan dalam melakukan investasipun berbeda- 

beda. Pengukuran kinerja operasional ini memperhatikan kepentingan dan 

harapan penyedia dana, ha1 ini dikarenakan tujuan utama dari perusahaan 

adalah meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kesejahteraan para 

pemegang saham. Dengan pendekatan EVA, kemampuan perusahaan dalam 

memberdayakan kapitalnya menjadi transparan karena semua biaya modal 

termasuk premi resikonya dihitung. Dengan kata lain, EVA merupakan alat ukur 

yang ideal bagi perusahaan untuk mengoptimalkan dana yang telah 

diinvestasikan (Rohimat Asep, 2003). 

Dalam metode EVA ini, perusahaan baru bisa dikatakan memiliki nilai 

tambah bila pendapatan (return on net assetlRONA) lebih besar dibandingkan 

dengan biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of 

CapitalNVACC). Kondisi EVA positif (+) mencerminkan kompensasi yang lebih 

tinggi daripada biaya modal. Ini berarti manajemen mampu menciptakan 

peningkatan kekayaan (create value) bagi perusahaanlpemilik modal. Sebaliknya 

EVA negatif (-) menyiratkan adanya penurunan nilai kekayaan (destroy value). 

Pengukuran kineja keuangan dengan menggunakan metode EVA ini berusaha 



untuk meminimalkan distorsi dari pengukuran kinerja dengan metode CAMEL 

sehingga laba yang dibukukan bukan sekedar fatamorgana. 

Dalam tesis ini akan dicoba untuk menerapkan metode EVA untuk 

mengukur kinerja operasional bank. Apakah penilaian kinerja dengan 

menggunakan metode CAMEL yang terdiri dari 5 (lima) variabel penilaian akan 

memberikan hasil penilaian kinerja yang sama dengan apabila menggunakan 

metode EVA yang terdiri dari satu variabel penilaian yaitu penciptaan nilai 

perusahaan. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan situasi yang berkembang seperti yang telah diuraikan di atas, 

maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Apakah hasil pengukuran kinerja bank berdasarkan pendekatan metode 

CAMEL berbeda secara signifikan dengan hasil pengukuran kinerja bank 

berdasarkan metode EVA ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja 

berdasarkan metode CAMEL dan metode EVA dilakukan pada delapan bank 

publik yang memiliki aset lebih dari Rp. 1 triliun di Indonesia, dengan tahun 

penelitian 2002. Ke-delapan bank tersebut adalah Bank BNI, Bank BCA, Bank 

BII, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Niaga, Bank Panin dan Bank Permata. 

Batasan yang kedua adalah perhitungan kinerja dengan metode CAMEL 

khususnya untuk faktor manajemen tidak dilakukan berdasarkan apa yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan data 

yang diperoleh. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan faktor 



manajemen diwakili dengan rasio-rasio seperti Resewe Requirement, Capital 

Adequacy Ratio, dan Loan to Deposits Ratio. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Menganalisis kinerja perbankan dengan menggunakan metode CAMEL. 

b. Menganalisis nilai EVA pada bank-bank yang telah go public. 

c. Menganalisis hubungan antara CAMEL dan EVA dalam memberikan hasil 

penilaian terhadap kinerja perbankan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan (input) bagi bank-bank untuk 

mengetahui efisiensi kinerja operasional berdasarkan rnetode baru, dimana 

indikator yang digunakan adalah mampu tidaknya perusahaan menciptakan 

nilai tambah. 

b. Bahan masukan bagi manajemen dan pemegang saham perusahaan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang. 

c. Dapat melihat keunggulan dan kelemahan EVA dibandingkan dengan 

pengukuran CAMEL sebagai alat untuk mengukur kinerja khususnya di dunia 

perbankan. 

d. Bagi ilmu pengetahuan dan peneliti diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah serta memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 




