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BAR I
PENDAHULUAN

~.

LATARBELAKANG
Dalam sistim perekonomian nasional, sektor perbankan memiliki peranan
penting, karena disamping bertindak sebagai penyeimbang/balancing dalam
perputaran uang di masyarakat juga dapat berfungsi sebagai perantara keuangan
antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan
dana. Sehingga hampir seluruh kegiatan perekonomian masyarakat akan selalu
mengguanakan jasa perbankan sebagai media untuk memudahkan kegiatan
usahanya. Dengan semakin besarnya hubungan perbankan dalam perekonomian
masyarakat, maka Pemerintah atau otoritas moneter suatu negara sangat
berkepentingan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kehidupan
sektor perbankan yang diaktualisasikan dalam berbagai macam bentuk peraturan
dan kebijaksanaan.

Data statistik Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan perbankan di
Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama sejak dikeluarkannya
kebijaksanaan
(p"akto

88).

pemerintah dibidang keuangan melalui Paket 28 Oktober 1988
Kebijakan

1m

merupakan

pemlcu

bagi

pertumbuhan

dan

berkembangnya perbankan di Indonesia dimana terbuka kesempatan yang s-eluasluasnya bagi masyarakat dan perbankan untuk mendirikan bank barn maupun
perluasan kantor-kantor cabang/outlet bagi bank yang sudah ada dan tidak hanya
terbatas pada perbankan Nasional tetapi juga kesempatan itu diberikan kepada
perbankan Intemasional untuk memperluas jaringan operasionalnya di Indonesia.
Sementara disisi lain pesatnya perkembangan jumlah perbankan ini secara otomatis
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diikuti pula dengan meningkatnya jumlah penghimpunan dana masyarakat maupun
volume kredit yang disalurkan.
Dalam kegiatan operasionalnya, perbankan yang beroperasi di Indonesia
dapat dipisahkan menurut jenis dan status badan hukum' yang dimiliki dan
pemisahan tersebut sesuai dengan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992,
dapat digolongkan sebagai betikut :

a.

Menurut Jcillsnya, Bank terditi dati :
1. BankUmum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

b.

Sedangkan Bentuk Badan Hulcurnnya dapat berupa salah satu dati
1. Perusahaan Perseroan
2. Perusahaan Daerah

3. Koperasi
4. Perseroan Terbatas

Apabila kita perhatikan data statistik Bank Indonesia, sampai saat iill terdapat
215 jumlah Bank Umum yang beroperasi di Indonesia tidak termasuk 7 Bank yang
telah dibekukan operasinya (BBO), dan bila kita lihat dati bentuk badan hukum
yang dimiliki dapat digambarkan bahwa 7 bank dalam bentuk Perusahaan
Perseroan d/h Bank Pemetintah, 27 bank dalam bentuk Perusahaan Daerah (BPD)
sedangkan sisanya 181 bank dalain bentuk Perseroan Terbatas. Sehingga hal ini
menunjukkan bahwa saat iill tidak ada satu pun Bank yang beroperasi di Indonesia
yang berbadan Hukum Koperasi
Sampai dengan tahun 1992, satu-satunya bank yang beroperasi dengan
menggunakan status Badan Hukum Koperasi dan dimiliki oleh gerakan koperasi di
Indonesia yaitu adalah Bank Umum Koperasi (Bukopin). Namun dengan adanya
kesulitan tehnis dalam operasionalnya Bank Bllkopin mengalami kesulitan dalam
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menghadapi persaingan dengan perbankan lainnya sehingga pada tahun 1993, Bank
Bukopin merubah statusnya menjadi Bank Umum berbadan hukum Perseroan
Terbatas (PT).
Perubahan status Badan Hukum suatu Bank seperti yang terjadi pada Bank
Bukopin serta tidak adanya Bank Umum yang beroperasi di Indonesia dengan
Badan Hukum Koperasi ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji
lebih mendalam. Dalam era reformasi saat ini sebagaimana seringkali dimuat di
mass media, ada suatu kecenderungan dari gerakan koperasi serta para tokoh di
bidang perkoperasian yang tergabung dalam komite reformasi koperasi, yang
menghendaki/mempunyai pemikiran, agar Bank Bukopin dapat kembali pada jati
dirinya sebagai Bank Koperasi.

B.

PERUMUSAN MASALAH

Ketentuan dalam Undang-undang tentang Perkoperasian No. 25 tahun 1992,
memiliki perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Undang-undang
Perseroan Terbatas terutama dalam prinsip dasar sumber permodalan dan proses
pengambilan keputusan, sehingga lingkup usaha Koperasi menjadi sangat terbatas.
Secara teknis, perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi pada kineIja Keuangan
Bank Umum yang berbadan Hukum Koperasi maupun Bank Umum yang berbadan
Hukum Perseroan Terbatas.
Sumber permodalan Koperasi hanya dimungkinkan berasal dari anggota
koperasi yang jumlahnya terbatas yaitu dalam bentuk simpanan pokok yang
dibayarkan sekali pada saat anggota tersebut tercatat sebagai anggota ; simpanan
wajib yang jumlahnya ditetapkan dalam rapat anggota koperasi serta dana
cadangan yang diambilkan dari keuntungan/sisa hasil usaha koperasi.

Dengan

melihat kondisi perkoperasian di Indonesia yang belum dapat berkembang
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
dimana Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional, maka
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pemupukan permodalan merupakan masalah yang mendasar bagi berkembangnya
suatu badan hukum yang berbentuk koperasi. Sementara untuk badan hukum yang
berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kesempatan yang lebih luas dalarn
memenuhi keoutuhan permodalannya karena permodalan dalam PT yang
diwujudkan berupa saharn pada dasamya dapat dimiliki oleh orang perseorangan
maupun badan usaha.
Berdasarkan adanya perbedaan yang cukup mendasar antara dua bentuk
badan usaha tersebut maka dalarn operasional Bank Umum yang berbadan hukum
Koperasi akan memiliki

kine~a

keuangan yang berbeda dengan Bank Umum yang

berbadan Hukum Perseroan Terbatas. Perbedaan' tersebut disebabkan karena
keduanya harus mengacu pada peraturan yang sama yaitu Undang-undang
Perbankan No. 7 tahun 1992 dengan peraturan lainya dibidang perbankan serta
memiliki standar penilaian yang sarna dalarn menentukan kine~a keuangan masingmasmg.
Untuk mengetahui adanya perbedaan dalam kegiatan operasionalnya khususnya
dari aspek

kine~a

keuangan pada saat bank Bukopin menjadi Bank Koperasi dan

Perseroan, maka dilakukan evaluasi perbandingan atas kondisi keduanya.
Adapun

kine~a keuangan

yang dapat diperbandingkan melalui pendekatan terhadap

ratio-ratio keuangan tersebut meliputi
1. Perkembangan Total Asset

2. Perkembangan Aktiva Produktif

3. Perkembangan Dana Masyarakat

4. Perkembangan Permodalan

5. Perkembangan Laba/Rugi
Berdasarkan analisa ratio keuangan tersebut diketahui apa saja yang dominan
mempengaruhi/menyebabkan

menurunnya

performance

Bank

Umum

yang

berbadan Hukum Koperasi. Didasari pada adanya perbedaan dari aspek hasil
kine~a

keuangan suatu Bank yang memiliki Badan Hukum berbeda tersebut, maka

untuk memberikan peluang berkembangnya Bank Umum apakah status Badan
Hukurnnya Koperasi maupun Perseroan terbatas diperlukan altematif pemecahan
masalah, sehingga memiliki peluang yang sarna untuk bersaing.
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c.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
I. Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan pada Bank Umum yang berbadan
Hukum Koperasi dan Bank Umum yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui dampak atas adanya perbedaan pada prinsip dasar
operasional dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian dengan UndangUndang Perseroan Terbatas pada kegiatan Bank Umum dan khususnya pada
kinerja keuangannya.

3. Memberikan altematif pemecahan masalah guna memberikan peluang bagi
berkembangnya Bank Umurn yang berbadan Hukwn Koperasi terutama dalam
perbaikan struktur kinerj a keuangannya.

D.

RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITlAN

1. Pembahasan tentang jenis Bank dalam penelitian ini dibatasi pada jenis Bank
Umurn sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan No. 7
Tahun 1992.
2. Penelitian ini dilakukan pada past peiformance laporan keuangan PT. Bank
Bukopin, pada saat masih berstatus Badan Hukum Koperasi dan setelah
berubah status menjadi Perseroan Terbatas.
3. Penilaian atas kinerja kl?uangan lebih menekankan pada perhitungan kuantitatif
dan dasar/standar perhitungan yang digunakan mengacu pada ketentuan
PemerintahlBank Indonesia.
4. Adapun data yang dipakai sebagai dasar analisa adalah data dari tahun 1989
sampai dengan 1997.

