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Pada saat ini kondisi ekonomi bangsa Indonesia mengalami krisis 

yang rnengganggu kestabilan nasional. Awalnya ditandai dengan terjadinya 

krisis nilai tukar mata uang mulai Juli 1997 yang rnengakibatkan nilai tukar 

rupiah melernah secara sangat tajam dan sangat mudah bergejolak oleh 

berbagai faktor sentimen. Salah satu dampak yang dirasakan adalah utang 

luar negeri yang didominasi oleh USD juga rneningkat tajam sebagai dampak 

dari depresiasi rupiah. Kondisi tersebut juga mengakibatkan keseimbangan 

rnakroekonomi menjadi goyah, seperti defisit transaksi berjalan terutama 

karena komponen belanja impor, harga-harga yang merambat naik, serta 

meningkatnya pengangguran. 

Perbankan nasional merupakan salah satu sektor yang mengalami 

krisis berat akibat dari gejolak nilai tukar dan menurunnya kepercayaan 

masyarakat. Melemahnya nilai tukar menirnbulkan kesulitan likuiditas bagi 

perbankan dan tingkat bunga menjadi tinggi. Kesulitan tersebut juga 

dirasakan semakin berat karena lemahnya kondisi internal perbankan 

nasional, seperti manajemen yang buruk, pengucuran kredit yang tidak tepat 

sasaran, pelanggaran terhadap batas maksimun pemberian kredit dan 

penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran oleh masyarakat. Krisis ini 



mengakibatkan perbankan nasional hampir ambruk dan perbankan nasional 

kita tidak lagi dapat berfungsi sebagai bank, yaitu lembaga penyaluran dana 

yang rnernbiayai perekonomian karena pada saat itu hampir seluruh bank 

tidak dapat menyalurkan kredit dan atau menanamkan dananya karena 

sebagian besar digunakan untuk memenuhi kewajiban pada para nasabah 

bahkan banyak yang tidak memiliki dana yang cukup. 

Perlu diakui kesulitan tersebut terjadi karena dalam menjalankan 

kegiatan usaha perbankan sebenarnya tidak menerapankan good 

governance. Adapun dalarn aplikasi kegiatan penrsahaan corporate 

governance diterapkan dalarn bentuk sebagai berikut : 

1. Keadilan (fairness) yang melindungi kepentingan saham minoritas, 

karyawan dari rekayasa -rekayasa dan transaksi yang bertentangan 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Transparansi (transparency) dalarn penyajian inforrnasi dengan cermat 

dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan. 

3. Akuntabilitas (accountability), menciptakan system pengawasan yang 

efektif didasarkan pada distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar 

anggota direksi,pemegang saham, Komisaris dan pengawas (auditor 

internal). 

4. Tanggumg jawab (responsibility) perusahaan sebagai anggota 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hukum dan berkarya dengan 

pengakuan akan adanya kebutuhan dan tuntutan sosial. 



Pada saat itu penerapan good governance yang diwarnai dengan 

kualitas majemen bank yang masih buruk, konsentrasi kredit dan pemilikan 

yang berlebihan, munculnya moral hazard, transparansi yang belum 

memadai serta kurang efektifnya pengawasan oleh Bank Indonesia, belum 

efektifnya pengawasan intern bank. Di kalangan perbankan kelemahan ini 

memberikan kontribusi yang besar tehadap berbagai penyelewengan dan 

penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Pelanggaran terhadap prinsip 

kehati-hatian perbankan meningkat, kecukupan likuiditas dan permodalan 

perbankan menurun drastis dan ketergantungan kepada bantuan likuiditas 

bank Indonesia meningkat. Kendala antisipasi yang telah dilakukan bersifat 

jangka pendek dengan problematika yang dihadapi adalah jangka panjang. 

Keadaan seperti ini rnengakibatkan perbankan dalam keadaan mati suri, bila 

dikaji lebih dalam terdapat beberapa masalah utama penyebab 

memburuknya kondisi perbankan yaitu : 

- Meningkatnya pinjaman berrnasalah (Non performing loan) 

- Meningkatnya resiko atas Posisi Devisa Neto 

- Meningkatnya beban usaha akibat negative spread 

- Menurunnya Capital Adequacy Ratio 

- Menurunnya likuiditas valuta asing 

- Menurunnya fee based income 

Upaya penyelamatan industri perbankan bukanlah ha1 yang mudah. 

Menurut data dari Bank Indonesia, periode November 1997 ada 16 (enam 

belas) bank swasta dilikuidasi, Maret tahun 1998 ada 38 Bank Beku Operasi, 



7Bank Take Over dan 23 bank direkapitalisasi. Biaya yang telah dikeluarkan 

pernerintah untuk menyelarnatkan industri perbankan nasional rnencapai 

USD 70 rnilliar dan prosesnya menyita waktu dan energi yang begitu besar 

dari banyak pihak 

Mengingat biaya penyelamatan yang begitu mahal,maka program 

penyelamatan tidak semata-rnata berupa injeksi dana narnun berupa 

program terpadu dituangkan dalam program restrukturisasi dan rekapitalisasi 

perhankan. Program ini juga melakukan penutupan bank yang dinilai tidak 

layak hidup lagi, serta mernperbaiki kondisi perbankan yang dinilai layak 

hidup dengan mengalihkan pinjaman bermasalah (non performing loan) 

kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 

Program rekapitalisasi akan membuat struktur permodalan sebagian 

besar berasal dari pemerintah, sehingga perlu diketahui perkembangan 

kinerja bank-bank rekap agar bisa mencapai sasaran yang dinginkan yaitu 

untuk menciptakan perbankan yang sehat dan kuat. Tatacara penilaian 

kesehatan bank telah diatur oleh Bank Indonesia disampaikan pada Surat 

Keputusan Direksi Bank lndonesia No.3011 IIKEPIDIR tanggal 30 April 1997. 

Faktor yang dinilai seperti permodalan,kualitas aktiva produktif, manajemen, 

rentabilitas dan likuiditas. 

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 likwiditas atau 

solvabilitas suatu perusahaan jika tidak mampu menggunakan modalnya 

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 akhirnya akan tercermin pada 

profitabilitasnya. Karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalarn rnenghasilkan laba, dari analisis ini akan menunjukkan 

bidanglrnasalah 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 cq Menteri Keuangan dengan komisaris dan direksi bank, 

dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 

Dalam mencapai suatu tujuan dibutuhkan perencanaan, dilihat 

jangka waktunya Bank ABC memiliki 3 (tiga ) macam, yaitu : 

- Perencanaan jangka panjang ( 20 tahun) 

- Perencanaan jangka menengah (5 tahun) 

- Perencanaan jangka pendek (I tahun) 

Perencanaan jangka panjang untuk memberikan arah dan wawasan 

jelas kepada segenap mamajemen Bank ABC mengenai tujuan dan sasaran 

yang harus dicapai 20 (dua puluh) tahun mendatang demikian pula untuk 

perencanaan jangka menengah biasa disebut corporafe plan 5 (lima) tahun 



mendatang. Penerapan corporate plan dijabarkan ke dalam bentuk 

perencanaan tahunan, adalah : 

- Kebijakan Umum Direksi (KUD) 

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

KUD disusun setiap tahun sebagai tahap awal dari keseluruhan 

proses perencanaan tahunan Bank ABC karena KUD rnerupakan dasar bagi 

unit dalam rnenyusun Business Plan-nya, yang dimaksud unit disini adalah 

SBU, Divisi/satuanlunit, Business Unit, Wilayah, Cabang Luar Negeri, 

Cabang UtamalCabang & Pusat pemrosesan. Dalam proses penyusunan 

Business Plan meliputi beberapa aktivitas seperti menetapkan misi, 

melakukan analisis situasi, menetapkan sasaran, mengidentifikasi faktor 

kunci keberhasilan, merumuskan strategi, merumuskan program 

pelaksanaan, menggambarkan pengaruh Business Plan terhadap aspek 

keuangan, melakukan aktivitas pengendalian dan tindakan penyesuaian dan 

mengadakan evaluasi setiap 6 (enam) bulan. 

Strategi dan kebijaksanaan manajemen secara operasional di 

implementasikan langsung pada kantor cabang Bank ABC sekaligus 

monitoring dan 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 rnenbawahi cabang-cabang yang ada di wilayahnya. Pernbagian 

wilayah operasional kerja pada Bank ABC terdiri dari 12 wilayah, salah 

satunya adalah Kantor wilayah XY yang berlokasi di Jakarta. 

Kantor wilayah pada dasarnya rnernpunyai tugas pokok, antara lain : 

1. Menetapkan anggaran dan rencana kerja pada kantor cabang Bank 

ABC sekaligus rnengarahkan, mengendalikan dan rnengawasi kantor 

cabang. 

2. Mengkoordinir antar cabang dan kantor besar. 

3. Pernasaran produk Bank ABC pada calon nasabah dikelas middle. 

Operasional Kantor Wilayah XY Bank ABC rnencakup transaksi 

Bank ABC di sebagian Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat dan Kalbar 

yang didukung oleh 86 kantor cabang yang terdiri dari 7 Kantor Cabang 

Utarna, 1 Kantor Cabang Kelas 1,4 Kantor Cabang Kelas 11, 4 Kantor Cabang 

Kelas 111, 13 Kantor Cabang Pernbantu, 52 Kantor Layanan, 5 Kantor Kas, 6 

Cabang Devisa. Kantor Wilayah XY rnengelola 11 8 ATM. 

Kantor cabang yang berada dibawah kepenyeliaan Kantor Wilayah 

diwajibkan untuk rnernbuat Bussines Plan seperti yang telah dijelaskan 

diatas. Dari hasil Kaji Ulang Business Plan dapat dilihat salah satunya adalah 

apakah kantor cabang sudah rnelaksanakan aktifitas pokok perbankan 

terutarna dalarn penghirnpunan dana tabungan, giro dan deposit0 (funding) 

dan penyaluran kredit, sehingga dengan adanya Business Plan akan 

diperoleh rnanfaat sebagai berikut : 



1. Dapat menjadi alat motivasi bagi para pemimpin cabang untuk lebih 

mernacu pencapaian target 

2. Dapat digunakan sebagai media evaluasi dan monitoring rutin terhadap 

kinerja masing-masing cabang terhadap sasaran yang telah ditetapkan, 

sehingga pemirnpin bisa menentukan prioritas dan fokus pengelolaan 

bisnis pada cabang yang dipimpinnya. 

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 variable 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 dana 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 

Kaji Ulang Business Plan Kantor Wilayah. 



1.2. Rurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya rnaka rurnusan 

masalah yang diajukan sebagai berikut ini: 

1. Bagaimana gambaran perkembangan Kantor Wilayah XY PT Bank ABC 

berdasarkan jumlah nasabah, realisasi penghimpunan dana dan total 

kredit. 

2. Bagaimana Aktivitas Usaha Kantor Wilayah XY PT Bank ABC tahun 

2001-2002 berdasarkan Posisi Keuangan? 

3. Bagaimana Aktivitas Jasa Usaha Kantor Wilayah XY PT Bank ABC tahun 

2001-2002 berdasarkan Volume Transaksi dan Fee ? 

4. Bagaimana Aktivitas Hasil Usaha Kantor Wilayah XY PT Bank ABC tahun 

2001-2002,berdasarkan Jumlah Pendapatan dan Jumlah Biaya? 

5. Bagaimana hasil-hasil usaha peningkatan daya guna dan hasil guna 

Kantor Wilayah XY PT Bank ABC tahun 2001-2002,berdasarkan rasio 

pertumbuhan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan kualitas aktiva? 

6. Seberapa besar kontribusi (market share) Kantor Wilayah XYterhadap 

kinerja Bank ABC secara keseluruhan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah 

sebelumnya, maka tujuan penelitian untuk mengetahui sebagai berikut : 



1. Memberikan garnbaran perkernbangan Kantor Wilayah XY PT Bank 

ABC berdasarkan jumlah nasabah, realisasi penghimpunan dana 

dan total kredit. 

2. Menganalisis Aktivitas Usaha Kantor Wilayah XY PT Bank ABC 

tahun 2001-2002. berdasarkan Posisi Keuangan 

3. Menganalisis Aktivitas Jasa Usaha Kantor Wilayah XY PT Bank ABC 

tahun 2001-2002,berdasarkan Volume Transaksi dan Fee 

4. Menganalisis Aktivitas Hasii Usaha Kantor Wilayah XY PT Bank 

ABC tahun 2001-2002,berdasarkan Jumlah Pendapatan dan Jumlah 

Biaya. 

5. Menganalisis hasil-hasil usaha peningkatan daya guna dan hasil 

guna Kantor Wilayah XY PT Bank ABC tahun 2001-2002, 

berdasarkan rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas 

dan kualitas aktiva. 

6. Menganalisis kontribusi (market share) Kantor Wilayah XY terhadap 

kinerja PT Bank ABC secara keseluruhan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor 

Kantor Wilayah XY PT Bank ABC sebagai pertimbangan dalarn penentuan 

kebijakan pernbinaan kantor cabang PT Bank ABC yang menjadi tanggung 

jawabnya. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak yang ingin 



mengetahui secara empiris tentang kinerja perbankan khususnya yang 

dilaksanakan oleh Kantor Kantor Wilayah XY PT Bank ABC . 

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai wahana pembelajaran 

dan aplikasi ilmu selama belajar pada Program Studi Magister Manajernen 

Agribisnis IPB. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Tulisan ini diarahkan untuk melakukan pengkajian analisis kinerja 

keuangan Kantor Wilayah XY, karena Kantor Wilayah XY memiliki wilayah 

operasional yang luas seperti sebagian Jakarta, sebagian Jawa Barat, 

Banten dan Kalirnantan Barat Ada 86 kantor cabang yang berada dalam 

lingkungan Kantor Wilayah XY. 

lndikator penilaian kinerja usaha rnengacu pada Buku Pedornan 

Perencanaan Strategis sesuai instruksi INlO16lREN 28 September 2001, 

yang beberapa rasio diantaranya rnerupakan indikator yang dinilai Bank 

lndonesia yaitu tatacara penilaian kesehatan bank oleh Bank lndonesia 

sesuai Surat Keputusan Direksi Bank lndonesia No.30IIlIKEPIDIR tanggal 

30 April 1997. Walaupun belum mencerrninkan keadaan Bank ABC secara 

menyeluruh namun upaya pengendalian harus dimulai dari unit dasar. 

Dirnana hasil dari analisis ini diharapkan dapat digunakan agar rnernperoleh 

hasil yang optimal bagi manajernen. 




