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PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Permasalahan

Oi dalam pemerintahan Orde Barn, fokus perhatian pemerintah antara

lain ditujukan untuk mengembangkan pembangunan di bidang ekonomi demi

terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut

pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain mendorong dunia usaha

untuk mengembangkan usahanya. Ounia usaha mempunyai peluang yang luas

untuk memilih altematif sumber pembiayaan guna mengembangkan

usahanya, tetapi tidak semua sumber pembiayaan tersebut akan sesuai untuk

setiap perusahaan. Setiap perusahaan akan menyesuaikan kebutuhan

permodalan nya dengan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Perusahaan yang membutuhkan modal kerja akan cenderung memilih

altematif sumber pembiayaan jangka pendek, sedangkan perusahaan yang

membutuhkan modal untuk investasi akan cenderung memilih altematif

sumber pembiayaan jangka panjang, seperti yang disediakan oleh sektor pasar

modal, leasing dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Oemikian pula halnya bagi investor, mereka mempunyai berbagai

altematif untuk melakukan investasi seperti menanamkan dananya dalam

bentuk deposito dan tabungan lainnya melalui perbankan, pemilikan

instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan sekuritas, atau investasi
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dalam phisical asstes seperti emas, berlian dan real estate. Di dalam

penentuan pilihan berbagai altematif investasi ini, investor sangat

dipengaruhi oleh masing-masing motivasi yang melatar belakanginya.

Pasar modal menyediakan altematif investasi bagi investor baik yang

mgm melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, karena

instrumen pasar modal mempunyai sifat Iikuiditas yang tinggi dan sekaligus

jangka panjang. Pasar modal adalah seperti pasar pada umumnya, dimana

aktivitas akan jalan bila ada permintaan dan penawaran serta harga pasar akan

terbentuk bila tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran. Sisi

permintaan di pasar modal banyak ditentukan oleh motivasi dan perilaku para

emiten sebagai pelaku yang memasok produk-produk pasar modal,

diantaranya adalah saham dan obligasi.

Perkembangan kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui dengan

melakukan analisa terhadap laporan keuangan perusahaan dari waktu ke

waktu. Analisa kinerja keuangan perusahaan dan informasinya dibutuhkan

banyak pihak, yang paling berkepentingan terhadap analisa kinerja keuangan

terutama adalah manajemen perusahaan itu sendiri, untuk tujuan dalam

pengambilan keputusan secara tepat, merencanakan dan mengendalikan

secara efisien dalam rangka maksimisasi nilai perusahaan. Pihak diluar

manajemen yang membutuhkan analisa kineIja keuangan perusahaan antara

lain adalah para pemegang saham, kreditur, nasabah, instansi pemerintah.

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan dengan demikian sangat
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berkepentingan atas maju mundurnya perusahaan, karena itu perrnintaan

pemegang saharn / investor terhadap saharn suatu perusahaan dipengaruhi

oleh kineIja keuangan perusahaan. Dengan menganalisa kinerja keuangan

perusahaan diharapkan investor tidak salah dalarn membeli saharn.

PTXYZ sebagai unit usaha sektor perbankan telah memilih altenatif

sumber pembiayaan untuk membiayai rencana ekspansi usahanya melalui

pasar modal yaitu dengan go publik dan telah melakukan penawaran umum

perdana (Initial Public Offering - IPO) pada tanggal 25 Nopember 1996,

karena itu untuk memenuhi kepentingan internal maupun eksternal

perusahaan seperti telah disebutkan diatas, perlu dilakukan analisa kinerja

keuangan PTXYZ baik untuk periode waktu-waktu yang lalu (past

performance) yaitu periode sebelum dan setelah go publik, maupun proyeksi

nya dan dengan melihat posisi kinerja keuangan PTXYZ di dalarn industri,

serta atas dasar analisa tersebut merumuskan strategi keuangan pasca IPO

agar dapat mencapai perkembangan yang lebih baik.

B.Perumusan Masalab

Pokok pemikiran pemerintah sehubungan dengan privatisasi BUMN,

dituangkan dalarn Instruksi Presiden No.5/1988 dan Keputusan Menteri

Keuangan No.740/KMK.00/1 989, yang intinya dalarn rangka penyehatan dan

pengelolaan BUMN, merupakan landasan untuk terbentuknya suatu BUMN

yang sehat dan sekaligus merupakan langkah awal mulainya era
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privatisasi BUMN secara profesional. Secara obyektip dan berdasarkan

penilaian profesional, hanya BUMN yang sehatlah yang dapat dijual melalui

pasar modal (go publik). Dengan masuknya BUMN ke bursa diharapkan

akan berdampak positip terhadap pengembangan pasar modal Indonesia,

yang sedikitnya tercermin dari dua indikator yakni jumlah emiten dan nilai

kapitalisasi pasar.

Khususnya di bidang perbankan, selain Instruksi Presiden dan

Ketentuan Menteri Keuangan tersebut diatas, untuk melakukan go publik

melalui bursa efek di Indonesia diatur oleh Undang-undang NO.7 tahun 1992

tentang Perbankan pasal 26 bahwa Bank Umum (termasuk Bank Umum yang

sahamnya dimiliki pemerintah) diberi kesempatan untuk melakukan emisi

saham melalui bursa efek di Indonesia, untuk bank umum milik negara

dengan pembatasan bahwa, emisi saham hanya dapat dilakukan dengan

persyaratan mayoritas kepemilikan saham tetap pada negara.

PLXYZ sebagai BUMN di bidang perbankan, untuk mengantisipasi

dan persiapan untuk terjun ke kancah persaingan global, perdagangan bebas,

dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat guna ikut serta dalam

pemilikan saham BUMN, untuk menunjang pengembangan pasar modal,

pemerintah sebagai pemegang saham tunggal PTXYZ telah memberikan

ijin kepada PT.XYZ untuk melakukan privatisasi (go publik), karena

PT.XYZ (sebagai bank umum milik negara) dinilai telah siap untuk

melakukan go publik.
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Dilain pihak dengan latar belakang yang mendasari PT.XYZ untuk

melakukan go publik, dan salah satu cara PT.XYZ untuk meningkatkan

permodalannya guna mendukung ekspansi kreditnya, sekaligus dapat pula

secara lebih cepat dapat memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal

(Capital Adequacy Ratio - CAR) sesuai dengan ketentuan pemerintah,

merupakanjawaban mengapa PT.XYZ perlu melakukan go publik. Dengan go

publik diharapkan berdampak positif pada kinerja keuangan PT.XYZ .

Atas dasar latar belakang permasalahan dan hal-hal yang telah

disebutkan diatas, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal

PT.XYZ, untuk mengetahui sampai sejauh mana dampak go publik terhadap

kinerja keuangannya, I) perlu dilakukan analisa terhadap kineIja keuangan

(periode sebelurn dan setelah go publik) serta 2) rnerurnuskan strategi

keuangan pasca go publik agar dapat mencapai pertumbuhan kinerja yang

lebih baik.

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perurnusan rnasalah

tersebut diatas, tujuan penelitian adalah:

C.l. Mengevaluasi kinerja keuangan PT.XYZ setelah go publik

C.2. Merurnuskan alternatip strategi keuangan pasca penawaran urnurn

perdana (Initial Public Offering -IPO).
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E.Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, selain dapat menambah wawasan

penulis, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimum kepada

PTXYZ untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
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