
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

       Kondisi perekonomian dunia yang semakin cepat perkembangannya 

menuntut dunia usaha untuk terus selalu mengikuti perubahan-perubahan yang 

ada. Dengan mengikuti perubahan-perubahan yang sedemikian cepatnya, baik itu 

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, jasa, infrastruktur maupun lainnya 

membutuhkan indikator–indikator tertentu yang menunjukkan perkembangan 

usahanya. Indikator–indikator tersebut merupakan suatu nilai atau angka yang 

mencerminkan kinerja perusahaan dalam bidang tertentu. 

          Bagi perusahaan yang sudah go public atau yang telah mengeluarkan saham 

dan mencatatkannya di bursa efek, angka–angka atau indikator kinerja yang 

dihasilkannya haruslah melalui proses penilaian yang obyektif sehingga secara 

efektif bisa memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan. Karena angka–angka kinerja itulah yang menjadi masukan bagi 

investor untuk membeli atau melakukan transaksi saham atas perusahaan yang 

bersangkutan.. 

   Banyak sekali alat bantu yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan 

angka–angka yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan. Alat bantu tersebut 

sangat membantu perusahaan dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang 

akurat dan yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.  

   Salah satu alat bantu yang digunakan untuk menghasilkan angka–angka 

yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan adalah yang diperkenalkan oleh G. 



Bennet Steward, III, Managing Partner dari Stern Steward & Co dalam bukunya 

“The Quest for Value“ (Tunggal, 2001 : 1).          

   Alat bantu ini sangat bermanfaaat dalam menilai kinerja perusahaan yang 

ditunjukkan dengan angka–angka, dimana fokus penilaian yang digunakan untuk 

mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan  bahwa 

kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan bisa memenuhi semua biaya 

operasi (operating costs) dan biaya modal (cost of capital). Penilaian kinerja 

dengan menggunakan metode EVA ini akan menselaraskan seluruh kepentingan 

yang terkait, baik itu kepentingan perusahaan maupun pemegang saham. Dimana 

pihak perusahaan dalam hal ini adalah manajemen dan pekerja akan berpikir dan 

bertindak sebagaimana pemegang saham yaitu bagaimana memaksimumkan 

tingkat pengembalian dan bagaimana meminimumkan  tingkat biaya modal 

sesungguhnya sehingga pada akhirnya nilai perusahaan dapat maksimum. 

         Pihak manajemen dengan menggunakan EVA akan mengetahui berapa 

tingkat biaya modal dan biaya operasi sesunggguhnya dari perusahaan. Hal paling 

mendasar, EVA merupakan pengukuran kinerja, tetapi akan merupakan kesalahan 

jika hanya membatasi peranannya dengan cara ini. EVA didasarkan pada gagasan 

keuntungan ekonomis (juga dikenal sebagai penghasilan sisa atau residual 

income) yang menyatakan bahwa kekayaan hanya dapat diciptakan ketika sebuah 

perusahaan meliputi biaya operasi dan biaya modal. Economist edisi 2 Agustus 

1997 dalam Tunggal (2001 : 1) lebih dari 300 perusahaan di dunia telah 

mengadopsi sistem berbasis EVA.  



  Perbankan sebagai tiang pokok dalam perekonomian  di Indonesia adalah 

sektor yang paling terpukul dengan adanya krisis moneter  yang terjadi pada 

pertengahan tahun 1997, krisis tersebut telah mengubah struktur permodalan dan 

peta perbankan Indonesia dari sekitar 240 bank kini tinggal 134 bank, sekitar Rp. 

655 triliun dikucurkan pemerintah untuk program pemulihan perbankan dengan 

instrumen Bantuan Likuiditas Bank Indoensia (BLBI). Sekitar Rp. 434 triliun 

diantaranya tersedot untuk program rekapitalisasi (InfoBank No. 294, Oktober 

2003 : 14-18). Tapi lambat laun setelah krisis moneter kondisi perbankan 

Indonesia semakin membaik sekaligus juga hal ini mengangkat nilai saham dari 

bank–bank yang telah listing di Bursa Efek Jakarta. Bahkan akhir–akhir ini saham 

perbankan menjadi primadona bagi investor untuk memperoleh keuntungan.  

  Data terakhir Bank Indonesia per Desember 2004 menunjukkan ada 133 

bank  dengan total aset sebesar Rp. 1.272,30 trilyun dan total modal sebesar Rp. 

118,60 trilyun. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia bank–bank tersebut 

dikelompokkan berdasarkan modalnya dalam tiga kelompok, yaitu bank dengan 

modal diatas 10–50 trilyun yang disebut sebagai bank nasional, bank dengan 

modal diatas 100 milyar–10 trilyun yang disebut sebagai bank dengan kegiatan 

terfokus, dan bank dengan modal dibawah 100 milyar yang disebut sebagai bank 

dengan usaha terbatas. 

  Dari total 133 bank tersebut sebanyak  23 bank telah listing di Bursa Efek 

Jakarta. Ada lima bank terbesar dari segi aset dan modal yang telah mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan juga saham lima bank tersebut dalam setiap 

transaksinya selalu mencatat nilai transaksi terbesar dalam perdagangan di Bursa 



Efek Jakarta. Ke lima bank tersebut adalah Bank Mandiri (BMRI), Bank Central 

Asia (BBCA), Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), 

Bank Danamon (BDMN). 

  Prospek dari perbankan Indonesia diharapkan semakin membaik dari waktu 

ke waktu dan juga diharapkan perkembangan saham perbankan Indonesia juga 

semakin tinggi, sehingga menjadi sentimen yang positif bagi Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta. Indikator kinerja perbankan yang menjadi 

ukuran tingkat kesehatan perbankan telah diatur dalam SK. Direksi BI No. 

34/II/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997. Rasio-rasio yang digunakan sebagai 

ukuran tingkat kinerja perbankan didasarkan pada sembilan rasio keuangan yang 

tercakup dalam lima bagian, yaitu: 

a. Permodalan, kelompok permodalan mempunyai satu indikator utama, 

yaitu posisi Capital Adequacy Ratio (CAR), yang diperoleh dari 

membandingkan modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko 

(ATMR). Ukuran CAR terbaik ditetapkan 8%.  

b. Kualitas aset, ada dua rasio yang digunakan untuk melihat kualitas asset 

ini. Satu, indikator kualitas aset yang digunakan adalah rasio kredit 

bermasalah dengan total kredit atau biasa disebut dengan Non Performing 

Loans (NPL). NPL terbaik adalah dibawah 5%. Dua, Pemenuhan 

Penghapusan dan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) dengan batas ideal 

diatas 100%. 

c. Rentabilitas, acuannya adalah Return On Asset (ROA) dan Return On 

Average Equity (ROE). Angka ROA dihitung berdasarkan perbandingan 



laba bersih dengan rata–rata aset total dengan standar terbaik1,5%. ROE 

diperoleh dengan membandingkan laba bersih dengan rata–rata modal 

sendiri dengan standar terbaik 13%. 

d. Likuiditas, acuannya adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) dan 

pertumbuhan kredit dibandingkan dengan pertumbuhan dana. Angka LDR 

diperoleh dengan membandingkan antara total kredit dan total dana pihak 

ketiga yang berhasil dihimpun. Standar terbaik LDR adalah diatas 85%. 

Sedangkan pertumbuhan kredit dibandingkan dengan dana standar 

terbaiknya adalah 40%. 

e. Efesiensi, acuan yang digunakan adalah Net Interest Margin (NIM) dan 

rasio Biaya Operasional dengan Pendapatan Oprasional (BOPO). 

Kalkulasi NIM diperoleh dengan dengan membandingkan pendapatan 

bunga bersih dan rata–rata aktiva produktif. Angka terbaiknya sebesar 6%. 

Sedangkan rasio BOPO standar terbaiknya adalah 92%. 

  Meskipun ada ukuran yang jelas tentang angka–angka yang menunjukkan 

tingkat kinerja perbankan, dalam penelitian kali ini ukuran kinerja perbankan 

dilihat dari hubungan stuktur modal perbankan dengan konsep Economic Value 

Added (EVA). Melihat uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “ ANALISA HUBUNGAN STRUKTUR MODAL 

DENGAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)  GUNA MENILAI KINERJA 

PERBANKAN (Studi Kasus Saham  Lima Bank Terbesar Berdasarkan Asset dan 

Modal di BEJ tahun 2003 – 2004) “ 

 



B. Rumusan Masalah 

       Perubahan proporsi utang atau semua kewajiban yang menimbulkan  biaya 

bunga maupun perubahan proporsi modal saham dalam struktur modal bank akan 

mempengaruhi kinerja bank terrsebut. Penelitian ini kinerja bank diukur dengan 

menggunakan analisa Economic Value Added (EVA).  

        Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

ini, adalah : 

1. Bagaimana kondisi Economic Value Adde (EVA) masing-masing bank. 

2. Bagaimana hubungan perubahan proporsi utang bank terhadap   perubahan 

nilai EVA. 

3. Bagaimana hubungan perubahan proporsi modal saham bank terhadap 

perubahan nilai EVA. 

 

C. Batasan Masalah 

       Batasan masalah disini meliputi pembatasan pada periode pengamatan dan 

jumlah bank yang dijadikan sebagai obyek penelitian. 

a. Periode pengamatan 

 Pengamatan dilakukan selama tahun 2003 - 2004. 

b. Jumlah obyek penelitian 

Penelitian ini jumlah bank yang dijadikan sebagai obyek penelitian 

sebanyak lima bank terbesar berdasarkan aset dan modal. 

   c.  Ukuran kinerja perbankan 



     Ukuran tingkat kinerja perbankan dalam penelitian ini hanya dilihat  dari 

hubungan struktur modal dengan konsep Economic Value Added (EVA). 

 

D. Tujuan Penelitian 

        Tujuan penelitian ini adalah 

1. Mengetahui dan menganalisa nilai Economic Value Added (EVA) 

masing-masing bank. 

2. Mengetahui dan menganalisa seberapa besar hubungan antara perubahan 

struktur utang bank  dengan perubahan nilai EVA. 

3. Mengetahui dan menganalisa seberapa besar hubungan antara perubahan 

modal saham bank dengan perubahan nilai EVA. 

 

E. Manfaat Penelitian 

        Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak–pihak di bawah ini; 

1. Manajemen bank akan mempertimbangkan  cost of capital bagi bank 

mereka sehingga dengan struktur modal yang baik bisa meningkatkan 

kinerja bank mereka. 

2. Bagi akademisi dan pembaca yang menjadi investor di pasar modal 

dengan mengetahui nilai EVA bank, diharapkan bisa memberikan suatu 

arahan investasi atas saham perbankan di Bursa Efek Jakarta. 

3. Bagi akademisi, dosen, dan mahasiswa diharapkan akan menambah 

wawasan dan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya. 



 



 


