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Sebagai akibat adanya krisis ekonomi di Indonesia yang dimulai pada 
pertengahan tahun 1997, industri perbankan mengalami permasalahan 
meningkatnya non perjonning loan, negatifspread dan fungsi intermediasi tidak 
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kondisi industri perbankan yang 
parah tersebut, Pemerintah menempuh kebijakan simultan dalam melakukan 
restrukturisasi industri perbankan nasional, selain kebijakan uang ketat, 
Pemerintah juga melakukan likuidasi terhadap bank-bank yang diperkirakan tidak 
layak untuk beroperasi, mengambilalih beberapa bank oleh BPPN dan 
merekapitalisasi bank yang membutuhkan tambahan modal guna memenuhi 
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Bank "ABC" dan " X Y Z "  merupakan dua Bank Milik Negara yang 
dilakukan rekapitalisasi oleh Pemerintah pada tahun 2000 dan manajemen bank 
diwajibkan mengimplementasikan Business Plan tahun 2001 sld 2003 yang 
merupakan bagian dari Kontrak Manajemen ditandatangani oleh Pemerintah 
dengan Komisaris dan Direksi sebelum tambahan modal diberikan kepada 
masing-masing bank. Evaluasi keberhasilan implementasi Business Plan tahun 
2001 dan 2002 dilakukan dengan beberapa ukuran atau rasio yang dihitung 
berdasarkan realisasi laporan keuangan dibandingkan dengan rasio yang dihitung 
berdasarkan Business Plan. Sedangkan untuk mengetahui relevansinya target- 
target dalam Business Plan tahun 2003 yang tercermin dari hasil perhitungan 
rasio-rasio terukur, dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio-rasio 
temkur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2003 
yang telah disahkan oleh Pemegang Saham. Ukuran atau rasio-rasio yang dipakai 
dalam analisis ini meliputi Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO), Return on Asset (ROA), Loan to Deposit Ratio GDR), Profit Margin 
(PM), Return on Equity (ROE), Cost ESJiciency Ratio (CER), Net Interest Margin 
(NIM) dan Asset Utilization (AU). 

Untuk menghindari dispute hasil verhitungan rasio-rasio temkur. maka 
dilakukan pengelompokan pos-atau akun neraca d& perhitungan laba/&i yang 
digunakan dalam menhituna rasio-rasio terukur. Hal tersebut dimaksudkan agar - - 
diperoleh interpretasi yang s k a  sebagai bahan untuk menyimpulkan pencap& 
atas target-target dalam Business Plan tahun 2001 dan 2002 dan relevansi target- 
target Business Plan tahun 2003. 

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2001 dan 2002, diketahui 
bahwa kinerja Bank "ABC" dan "XYZ" tahun 2002 mengalami kenaikan yang 



signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2001. Hal tersebut tercermin dari 
hasil perhitungan 8 (delapan) rasio terukur Bank "ABC" tahun 2002 yang 
seluruhnya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2001 dan untuk Bank "XYZ" 
terdapat 1 (satu) rasio terukur, yaitu Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) tahun 2002 lebih rendah dari tahun 2001. Untuk 
memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp 1,00 pada tahun 2002 diperlukan 
biaya operasional sebesar Rp 0,9063 dan ha1 yang sama untuk tahun 2001 
diperlukan biaya operasional sebesar Rp 0,9050. 

Sedangkan kinerja Bank "ABC" tahun 2001 dan 2002 apabila 
dibandingkan dengan target Business Plan untuk tahun yang sama, diketahui 
bahwa terdapat 4 (empat) rasio pada tahun 2001 yang tidak mencapai target 
Business Plan dan hanya 1 (satu) rasio pada tahun 2002 yang tidak mencapai 
target Business Plan, dengan penjelasan : 

a. Realisasi rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional tahun 
2001 dan 2002 sebesar 89,39% dan 83,65% tidak mencapai target Business 
Plan sebesar 88,58% dan 83,41% yang menggambarkan bahwa untuk 
memperoleh pendapatan operasional pada tahun 2001 dan 2002 membutuhkan 
biaya operasional sedikit lebih mahal dari target Business Plan. 

b. Realisasi ProJit Margin tahun 2001 sebesar 11,25%, lebih rendah dari target 
Business Plan sebesar 11,42% yang mencerminkan kontribusi pendapatan 
operasional tahun 2001 terhadap keuntungan bersih sedikit lebih rendah 
dibandingkan dengan target Business Plan. 

c. Realisasi Cost EfJiciency Ratio tahun 2001 sebesar 63,33%, tidak mencapai 
target Business Plan sebesar 62,57%, mencerminkan biaya operasional yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bunga bersih dan pendapatan 
operasional lainnya tahun 2001 sedikit lebih besar dibandingkan dengan target 
&am Business Plan. 

d. Realisasi Net Interest Margin tahun 2001 sebesar 2,44%, tidak mencapai 
target Business Plan sebesar 2,54%, mencerminkan bahwa aktiva produktif 
yang digunakan dalam tahun 2001 memberikan kontribusi yang relatif lebih 
rendah dibandingkan dengan target dalam Business Plan. 

Sementara itu, kinerja Bank "XYZ tahun 2001 dan 2002 dibandingkan 
dengan target rasio-rasio terukur Business Plan untuk tahun yang sama 
menunjukan kinerja yang sangat baik. Hal ini dapat diketahui bahwa hanya 
realisasi rasio Asset Utilization tahun 2001 sebesar 15,40% yang tidak lebih baik 
dibandingkan dengan target dalam Business Plan tahun 2001 sebesar 15,80%. Hal 
tersebut terutama dikarenakan realisasi total assets pada tahun 2001 sebesar 
Rp 75,716 triliun atau 6,19% di atas target dalam Business Plan, sementara itu 
realisasi pendapatan operasional mencapai 344% terhadap target dalam Business 
Plan. 

Hasil perhitungan atas rasio terukur dalam RKAP tahun 2003 Bank 
"ABC" dibandingkan dengan tahun 2002 terlihat bahwa kinerja tahun 2003 



mengalami kenaikan dari tahun 2002 yang tercermin dengan adanya kenaikan 
secara absolut atas target-target keuangan, meskipun secara relatif terdapat 2 
(dua) rasio yang tidak lebih baik dari tahun 2002, yaitu Relurn on Equity dan 
Profit Margin. Hal ini terutama dikarenakan terjadi narrowing other operating 
iizconze dalam RKAP tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002, yaitu adanya 
penurunan prosentase perolehan pendapatan operasional lainnya dalam RKAP 
tahun 2003 sebesar 21,848% dibandingkan tahun 2002. Demikian juga halnya 
rasio terukur Bank "XYZ" berdasarkan RKAP tahun 2003 dibandingkan dengan 
realisasi tahun 2002, mengalami kenaikan secara absolut atas target-target 
keuangan meskipun terdapat 2 (dua) rasio yaitu Return on Equity dan Profit 
Margin tahun 2003 yang tidak lebih baik dari tahun 2002. Hal tersebut terutama 
karena kenaikan net income dalam RKAP tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 
2002 hanya sebesar 4,27%, sementara itu kenaikan net equity mencapai 14,29%. 
Sementara kenaikan pendapatan bunga (yang merupakan komponen dominan 
dalam pendapatan operasional) mengalami kenaikan sebesar 11,11%, sehingga 
mengakibatkan Profit Margin dalam RKAP tahun 2003 lebih rendah 
dibandingkan dengan tahun 2002. 

Relevansinya target rasio-rasio Business Plan tahun 2003 Bank "ABC" 
dibandingkan dengan target dalam RKAP tahun 2003 dapat diketahui bahwa 
secara absolut target-target keuangan dalam Business Plan tahun 2003 sudah 
kurang relevan untuk dijadik&' target Business Plan, mengingat secara absolut 
target-target dalam RKAP tahun 2003 seluruh lebih baik dibandingkan dengan 
target-target dalam Business Plan tahun 2003, meskipun terdapat 2 (dua) rasio 
pada Bank "ABC" yang tidak lebih baik dari target dalam Business Plan tahun 
2003, yaitu BOP0 dan Proji Margin. Demikian juga halnya dengan target rasio- 
rasio Business Plan tahun 2003 Bank " X Y Z  dibandingkan dengan target dalam 
RKAP tahun 2003 dapat diketahui bahwa target-target keuangan dalam Business 
Plan tahun 2003 sudah kurang relevan untuk dijadikan target Business Plan, 
mengingat baik secara absolut maupun relatif target-target dalam RKAP tahun 
2003 seluruh lebih baik dibandingkan dengan target-target dalam Business Plan 
tahun 2003. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan khususnya terhadap target 
dalam RKAP dan Business Plan tahun 2003, disarankan kepada Pemerintah cq 
Kementerian BUMN dan Monitoring Unit, Departemen Keuangan melakukan 
penyesuaian target dalarn Business Plan tahun 2003 dengan target-target yang 
terdapat dalam RKAP tahun 2003 yang telah disampaikan dan disahkan oleh 
Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Bank 
"ABC" dan Pemegang Seluruh Saham Bank "XYZ". 
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