
GlTA ARSENITA AGUSTINA. 2003. Analisis Kinerja Keuangan Kantor 
Wilayah XY Bank ABC. Dibawah Bimbingan ARlEF DARYANTO dan 
HENDRO SASONGKO 

Perkembangan kinerja keuangan perbankan dapat diketahui dengan 
melakukan analisa terhadap laporan keuangan perusahaan dari waktu ke 
waktu. Untuk menilai prestasi dan kondisi keuangan diperlukan ukuran- 
ukuran tertentu, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas atau 
profitabilitas dan stabilitas usaha. Dari rasio-rasio tersebut yang terpenting 
adalah rasio profitabilitas, karena walaupun besarnya likuiditas atau 
solvabilitas suatu perusahaan jika tidak mampu menggunakan inodalnya 
secara efisien atau tidak mampu memperoleh laba yang besar, maka 
perusahaan tersebut akhirnya akan mengalami kesulitan keuangan dan 
tanpa mengabaikan analisa rasio keuangan yang lain, secara sederhana 
keseluruhan kinerja perusahaan pada akhimya akan tercermin pada 
profitabilitasnya. Karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba, dari analisis ini akan menunjukkan 
bidanglmasalah apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. 

Bank ABC sebagai salah satu peserta bank rekap diwajibkan untuk 
membuat Business Plan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia c.q. Menteri Keuangan dengan komisaris dan direksi bank, 
dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Strategi 
dan kebiiaksanaan manaiemen secara owerasional di imwlementasikan 
langsungbada kantor cabang Bank ABC sekaligus monitoring ban controlling 
terhadap kantor cabang. Koordinasi puncak dan manajerial dilaksanakan 
oleh kantor wilayah dengan mengadakan kaji ulang Business Plan pada 
setiap akhir semester, berisi target-target yang akan dicapai dan realisasi 
yang telah dicapai. Kantor wilayah sebagai koordinator yang membawahi 
cabang-cabang yang ada di wilayahnya. 

Kantor cabang yang berada di bawah kepenyeliaan Kantor Wilayah 
diwajibkan untuk membuat Bussines Plan seperti yang telah dijelaskan 
diatas. Dari Business Plan dapat dilihat salah satunya adalah apakah kantor 
cabang sudah melaksanakan aktifitas pokok perbankan terutama dalam 
penghimpunan dana tabungan, giro dan deposit0 (funding) dan penyaluran 
kredit refail, middle dan wholesale (lending), sehingga dengan adanya 
Business Plan akan dipeoleh manfaat: (1) Dapat menjadi alat motivasi bagi 
para pemimpin cabang untuk lebih memacu pencapaian target, (2) Dapat 
digunakan sebagai media evaluasi dan monitoring rutin terhadap kinerja 
masing-masing cabang terhadap sasaran yang telah ditetapkan, sehingga 
pemimpin bisa menentukan prioritas dan fokus pengelolaan bisnis pada 



cabang yang dipimpinnya dan (3) Dapat dimanfaat kan sebagai bagian dalam 
menentukan planning process bagi Bank ABC secara keseluruhan. 

Pencapaian penghimpunan, alokasi dan distribusi dana yang 
berbentuk kredit (lendimg) dapat dikatakan sebangai variabel yang mewakili 
banking activity dari peranan Kantor Cabang Bank ABC, tanpa mengabaikan 
variable-variabel penentu lainnya, seperti fee based income yang dapat 
memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan target bisnis secara 
terintegrasi dan lengkap. Kantor cabang sebagai penghimpun dana 
masyarakat sebaiknya mengoptimalkan penghimpunan sana masyarakat 
yang kurang produktif sehingga peranan bank akan lebih tertuju sebagai 
penyedia dana untuk menggerakkan perekonomian pada berbagai sektor 
sekaligus berjasa pada kelancaran arus lalu lintas peredaran dan 
pembayaran uang secara langsung, semua aktivitas cabang tercermin pada 
resume business plan Kantor Wilayah . 

Penelitian ini bertujuan : (1) Memberikan gambaran perkembangan 
Kantor Wilayah XY Bank ABC tahun 1999-2002 berdasarkan jumlah 
nasabah, realisasi penghimpunan dana dan total kredit, (2) Menganalisis 
Aktivitas Usaha Kantor Wilayah XY Bank ABC tahun 2001-2002. 
berdasarkan Posisi Keuangan, (3) Menganalisis Aktivitas Jasa Usaha Kantor 
Wilavah XY Bank ABC tahun 2001 - 2002.berdasarkan Volume Transaksi 
dan kee, (4) Menganalisis Aktivitas Hasil Usaha Kantor Wilayah XY Bank 
ABC tahun 2001 - 2002,berdasarkan Jumlah Pendapatan dan Jumlah Biaya 
(5) Mengevaluasi hasil-hasil usaha peningkatan daya guna dan hasil guns 
Kantor Wilayah XY Bank ABC tahun 2001 - 2002, berdasarkan rasio 
pertumbuhan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan kualitas aktiva dan (6) 
Menghitung kontribusi (market share) Kantor Wilayah XY terhadap kinerja 
Bank ABC secara keseluruhan. 

Ruang lingkup penelitian ini mslakukan pengkajian analisis kinerja 
keuangan di Kantor Wilayah XY Bank ABC, Kantor Wilayah XY dengan 
wilayah kerja sebagian Jakarta, sebagian Jawa Barat, Banten dan 
Kalimantan Barat. lndikator penilaian kinerja usaha mengacu pada Buku 
Pedoman Perencanaan Strategis sesuai instruksi IN/OlG/REN 28 Sept 2003, 
yang beberapa rasio diantaranya merupakan indikator yang dinilai Bank 
lndonesia yaitu tatacara penilaian kesehatan bank oleh Bank lndonesia 
sesuai Surat Keputusan Direksi Bank lndonesia No.3011 IIKEPIDIR tanggal 
30 April 1977. Walaupun belum mencerminkan keadaan Bank ABC secara 
menyeluruh narnun upaya pengendalian harus dimulai dari unit dasar.Dimana 
hasil dari analisis ini diharapkan dapat digunakan agar memperoleh hasil 
yang optimal bagi manajemen. 

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif melalui studi kasus. 
Pembahasan yang dilakukan untuk mengkaji posisi perusahaan dengan 



menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif baik yang berupa data 
primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari hasil analisis data 
disertai pengamatan, sedangkan data sekunder selain diperoleh dari laporan 
keuangan Kanwil XY Bank ABC, Statistik Bank ABC juga diperoleh dari 
literatur, jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan 
penelitian. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis 
Rasio Pertumbuhan, Analisis Rasio Likuiditas, Analisis Rasio Profitabilitas, 
Analisis Kualitas Aktiva dan Analisis Perbandingan (market share) Kanwil XY 
dengan Bank ABC secara keseluruhan. 

Berdasarkan Kajian aktivitas usaha berdasarkan posisi keuangan 
secara keseluruhan, realisasi tahun 2001 adalah sebesar Rp 
8.991.325.000.000,-. Sasaran tahun 2002 ditargetkan pertumbuhan 1,28% 
lebih rendah dari posisi tahun 2001, yaitu sebesar Rp 8.876.303.000.000. 
Hingga tahun 2002 realisasi posisi secara keseluruhan 18,88% lebih rendah 
dari sasaran tahun 2002, sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2001, 
realisasi posisi secara keseluruhan pada tahun 2002 mengalami penurunan 
pertumbuhan sebesar 19,92% dengan nilai Rp 7.200.362.000.000,-. 

Berdasarkan Kajian aktivitas usaha berdasarkan secara keseluruhan, 
realisasi tahun 2001 adalah sebesar Rp 7.248.173.000.000,-. Sasaran 
tahun 2002 ditargetkan pertumbuhan sebesar 21.39%, yaitu sebesar Rp 
8.798.774.000.000. Berdasarkan kajian aktivitas jasa usaha berdasarkan 
volume secara keseluruhan, realisasi tahun 2001 adalah sebesar Rp 
84.784.508.000.000,-. Sasaran tahun 2002 ditargetkan penurunan 
pertumbuhan sebesar 22,34%, yaitu sebesar Rp 65.845.196.000.000. 
Hingga 2002 realisasi jasa usaha secara keseluruhan mengalami 
pertumbuhan sebesar 43,51% dari sasaran tahun 2002. 

Berdasarkan kajian aktivitas jasa usaha berdasarkan fee secara 
keseluruhan, realisasi tahun 2001 adalah sebesar Rp 85.891.000.000,-. 
Sasaran tahun 2002 ditargetkan pertumbuhan sebesar 25,27%, yaitu sebesar 
Rp 107.593.000.000. Hingga tahun 2002 realisasi jasa usaha secara 
keseluruhan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 47,41% dari 
sasaran tahun 2002. 

Berdasarkan kajian aktivitas hasil usaha berdasarkan jumlah 
pendapatan secara keseluruhan, realisasi tahun 2001 adalah sebesar Rp 
1.557.360.000.000,-. Sasaran tahun 2002 ditargetkan pertumbuhan menurun 
sebesar 2,82%, yaitu sebesar Rp 1.513.439.000.000,- Hingga tahun 2002 
realisasi pendapatan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sebesar 
8,56% dari sasaran tahun 2002, sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 
2001, realisasi total pendapatan bunga tahun 2002 mengalami pertumbuhan 
sebesar 5,50% dengan nilai Rp 1.642.988.000.000,-. 



Berdasarkan kajian aktivitas hasil usaha secara keseluruhan, 
realisasi laba setelah pajak tahun 2001 adalah sebesar Rp 312.576.000.000,. 
Sasaran tahun 2002 ditargetkan pertumbuhan laba setelah pajak sebesar 
43,5i%, yaitu sebesar Rp 448.586.000.000,- Hingga tahun 2002 realisasi 
laba setelah pajak mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 41,27% dari 
sasaran tahun 2002, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2001, 
realisasi laba setelah pajak pada tahun 2002 mengalami penurunan 
pertumbuhan sebesar 15,72% dengan nilai Rp 263.436.000.000,-. 

Pertumbuhan aktiva produktif mengalami penurunan sebesar -32,06 
persen, pertumbuhan pinjaman mengalarni peningkatan sebesar 32,83 
persen, pertumbuhan dana mengalami penurunan sebesar 34,68 persen dan 
pertumbuhan aktiva mengalami penurunan sebesar 41,04%. Perolehan rasio 
likuiditas menunjukkan kinerjs positif, loan to deposit ratio (LDR) mengalami 
peningkatan sebesar 134,55 persen, primary reserve ratio mengalami 
peningkatan sebesar 106,33 persen dan secondary reserve ratio mengalami 
peningkatan sebesar 93,38 persen. Perolehan rasio profitabilitas secara 
keseluruhan menunjukkan kinerja positif, Rasio Return on Average Assets 
(ROAA) meningkat sebesar 74,17 persen, Rasio Net lnterst Margin (NIM) 
meningkat sebesar 120,64 persen, Rasio Cosf to lncome Ratio (CIR) 
meningkat sebesar 97,26 persen, Non Interest lncome to Operating Revenue 
meningkat sebesar 62,97. 

Pangsa pasar (market share) dana masyarakat Kantor Wilayah XY 
terhadap Total Dana masyarakat yang dihimpun Bank ABC pada tahun 2002 
adalah 9 persen. Pangsa pasar (market share) giro Kantor Wilayah XY 
terhadap Total giro yang dihimpun Bank ABC pada tahun 2002 adalah 8 
persen. Pangsa pasar (market share) deposito Kantor Wilayah XY terhadap 
Total deposito yang dihirnpun Bank ABC pada tahun 2002 adalah 9 persen. 
Pangsa pasar (market share) Tabungan Kantor Wilayah XY terhadap total 
tabungan yang dihimpun Bank ABC pada tahun 2002 adalah 10 persen. 
Pangsa pasar (market share) total kredit Kantor Wilayah XY terhadap total 
kredit yang dihimpun Bank ABC pada tahun 2002 adalah 9 persen. Pangsa 
pasar (market share) total ekspor Kantor Wilayah XY terhadap total ekpor 
yang dihimpun Bank ABC pada tahun 2002 adalah I I persen. Pangsa pasar 
(markef share) total impor Kantor Wilayah XY terhadap total impor yang 
dihimpun Bank ABC pada tahun 2002 adalah 1 1  persen. Pangsa pasar 
(market share) total aktivitas luar negeri Kantor Wilayah XY terhadap total 
aktivitas luar yang dihimpun Bank ABC pada tahun 2002 adalah 1 1  persen. 
Pangsa pasar (market share) total aktivitas dalam negeri Kantor Wilayah XY 
terhadap total aktivitas dalam negeri yang dihimpun Bank ABC pada tahun 
2002 adalah 6 persen. 
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