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MOTTO 

 

 

Dan  jika  kamu  menghitung-hitung  nikmat  Allah,  niscaya  

kamu  tidak  dapatmenentukan  jumlahnya.  Sesungguhnya  Allah  

benar-benar  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang. 

 (Q.s. an‐Nahl: 18). 

 

 

 

 

Karena  sesungguhnya  sesudah  kesulitan  itu  ada  

kemudahan,  sesungguhnya  sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan 

 (Q.s. asy‐Syarh: 5‐6). 

 

 

 

 

Barangsiapa  yang  bertakwa  kepada  Allah,  niscaya  Dia  

akan  mengadakan  baginya jalan  keluar.  Dan  memberinya  

rezeki  dari  arah  yang  tidak  disangka-sangkanya.  Dan 

barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah 

akan mencukupkannya. 

(Q.s. ath‐Thalaq: 2‐3). 
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Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio – rasio 
keuangan selama satu periode tertentu. Namun, pengukuran kinerja keuangan 
dengan menggunakan rasio keuangan khususnya rasio profitabilitas mempunyai 
kelemahan yaitu, tidak memperhatikan biaya modal dalam perhitungannya. Oleh 
karena itu, analisis rasio ini belum dapat memuaskan bagi pihak penyandang dana 
(kreditor dan investor). Didasarkan pada kelemahan tersebut, maka analisis rasio 
perlu dilengkapi dengan metode lain, salah satu nya adalah metode Ecconomic 
Value Added (EVA). EVA  merupakan suatu alat ukur kinerja perusahaan yang 
dengan adil mempertimbangkan harapan-harapan penyedia dana (investor) jangka 
panjang. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan unsur biaya modal dalam 
perhitungannya, karena dalam biaya modal ini menggambarkan tingkat 
pengembalian yang diharapkan oleh para investor jangka panjang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan 
metode penelitian pendekatan kualitatif. Subyek penelitian dilakukan pada 
PT.BRI (Persero) Tbk yang listed di BEI periode 2005-2007. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, Indonesian capital 
market directory, dan prospektus perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa secara umum, kinerja 
keuangan perusahaan dilihat dari analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan 
rentabilitas diperoleh hasil yang baik karena telah memenuhi tolok ukur standart 
Bank Indonesia tentang tingkat kesehatan bank. Hasil lain dari penelitian ini 
adalah perusahaan mampu mencapai nilai EVA yang positif, hal itu berarti 
perusahaan telah mampu memenuhi tingkat laba yang diharapkan investor. 

Saran yang dapat diberikan adalah agar perusahaan menggunaan analisis 
rasio keuangan yang dilengkapi dengan konsep EVA  untuk mengukur kinerja 
keuangan secara keseluruhan.Agar laba perusahaan dan pemegang saham 
terpenuhi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

  Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan dan perubahan yang 

begitu cepatnya disemua sektor kehidupan juga telah diikuti berkembangnya 

pemikiran-pemikiran serta konsep-konsep baru pada segala bidang sesuai dengan 

perannya masing-masing, termasuk diantaranya pada bidang manajemen 

keuangan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai kondisi ekonomi 

antara lain : tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan nasional dan 

nilai mata uang asing yang akan mempengaruhi hasil kinerja perusahaan. 

Manajemen perusahaan merupakan pemeran kunci untuk melaksanakan serta 

mengelola keuangan dan aktifitas perusahaan yang ada. Untuk itu pihak 

manajemen dituntut agar berusaha meningkatkan kualitas atau kemampuannya 

secara efektif dan efisien serta tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi, 

dan secara otomatis kondisi seperti ini menuntut peran manajemen keuangan yang 

semakin besar dalam mengelola perusahaan, terutama dalam melakukan analisis 

operasional maupun keuangan yang akan berguna dalam proses pengambilan 

keputusan strategis perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

    Tujuan perusahaan yang hanya untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya 

dalam jangka pendek  sudah kurang relevan lagi di masa sekarang, karena 

tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemilik saja, tetapi juga kepada 

para investornya. Berdasarkan hal ini maka tujuan perusahaan yang sesuai adalah 

mampu memenuhi profit dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta dapat 

memaksimalkan nilai suatu perusahaan.  

 Agar tujuan tersebut dapat terlaksana, maka ada baiknya jika perusahaan 

mengetahui beberapa aspek keuangan dalam konteks bisnis yang harus dikaji 

terlebih dahulu. Oleh karena itu perlu beberapa aspek yang dapat membawa peran 

manajemen keuangan semakin besar dan berarti dalam konteks bisnis antara lain 

dengan : menilai kesehatan perusahaan dengan melakukan pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan, mengkaji peluang-peluang investasi, mencari pembiayaan 

termurah untuk peluang investasi yang ada.  



 

Sebelum melaksanakan dua aspek terakhir, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengukuran kinerja operasional perusahaan.  Dalam pengukuran kinerja 

suatu perusahaan, tingkat kesehatan perusahaan akan membawa dampak dalam 

pengambilan keputusan, baik bagi pihak kreditor  dan investor maupun bagi pihak 

intern perusahaan tersebut.  

Bagi calon kreditor dan calon investor sangat berkepentingan untuk 

mengetahui kondisi sebenarnya dalam perusahaan, agar modal yang 

diinvestasikan cukup aman dan mendapatkan tingkat hasil pengembalian ( rate of 

return ) yang menguntungkan dari investasi yang ditanamkan. Bagi pihak intern 

perusahaan itu sendiri  khususnya bagi pihak manajemen. Pengukuran kinerja ini 

akan sangat mempengaruhi penyusunan rencana perusahaan yang akan diambil 

untuk masa akan datang demi kelangsungan hidup ( going concern ) perusahaan. 

Dalam mengukur tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan, tentunya bukanlah 

suatu pekerjaan yang mudah bagi pihak manajemen perusahaan karena 

kepentingan berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan juga harus 

diperhatikan, yaitu harapan dari pihak pemerintah, pihak penyandang dana dan 

kepentingan karyawan. 

 Kinerja keuangan perusahaan yang baik, tentu saja akan mendorong 

investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut, Oleh karena itu, setiap 

pihak terutama eksternal memerlukan informasi atas kinerja perusahaan tersebut. 

Secara terbuka kinerja perusahaan harus diketahui oleh investor. Perusahaan-

perusahaan go public banyak bermunculan tidak terkecuali pada sektor perbankan, 

terutama sejak diluncurkannya kebijakan deregulasi melalui Deregulasi Juni 1983 

(Pakjun 93) dan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). Akan tetapi berbagai 

deregulasi yang ada juga banyak menimbulkan masalah karena kurang 

mengutamakan prinsip pemerataan sebagai akibat sempitnya struktur kepemilikan 

dalam perbankan nasional. Struktur kepemilikan yang sempit dapat membuka 

peluang terjadinya praktek-praktek perbankan yang cenderung lebih 

menguntungkan para pemilik daripada nasabah atau masyarakat secara 

keseluruhan. Kondisi ini mendorong berkembangnya opini bahwa perbankan 

nasional belum efisien dan memiliki struktur yang rapuh. Untuk mengatasi 

kondisi tersebut, pemerintah berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat 



 

dengan mulai mengadakan pembenahan terhadap sektor  perbankan. 

Kebijaksanaan pemerintah,  yaitu dengan melakukan due diligence  terhadap bank 

– bank. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan penilaian 

suatu bank untuk mengetahui kinerja melalui suatu metode CAMEL yang diatur 

dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 26/23/Kep/DIR tanggal 1993. Penilaian 

sistem ini dimaksudkan untuk mengukur apakah manajemen bank telah 

melaksanakan sistem perbankan dengan asas-asas yang sehat. Pendekatan 

CAMEL yang selama ini digunakan untuk mengukur kinrja perbankan Indonesia 

sudah baik, namun saat ini sudah tidak memadai lagi sebagai penganalisaan bank, 

karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dapat ditentukan subyektifitas 

dan ada kalanya tidak konsisten. 

 Untuk mengukur kinerja perusahaan, investor biasanya menggunakan 

ukuran kinerja keuangan yang berupa berbagai macam rasio. Namun, pengukuran 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan khususnya rasio 

profitabilitas mempunyai kelemahan yaitu, tidak memperhatikan biaya modal 

dalam perhitungannya. Perhitungan hanya melihat hasil (laba perusahaan) tanpa 

melihat biaya modal yang dikeluarkan perusahaan. Beban biaya modal yang 

dimaksud adalah biaya modal utang, biaya modal saham maupun biaya modal 

rata-rata tertimbang, dimana perusahaan harus membayarnya pada tingkat 

pengembalian tertentu. Selain itu dalam analisis rasio perlu adanya pembanding 

yang dimiliki oleh perusahaan lain atau analisis trend terhadap rasio beberapa 

tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis rasio ini belum dapat memuaskan bagi 

pihak penyandang dana (kreditor dan investor). Bagi pihak manajemen analisis 

rasio ini belum memberikan kepuasan apakah telah terjadi nilai tambah dalam 

perusahaannya, sedang bagi para penyandang dana belum cukup mempunyai 

keyakinan apakah modal yang telah ditanamkan di masa datang akan memberikan 

tingkat hasil seperti yang diharapkan. 

 Selama ini sebagian besar perusahaan telah menerapkan konsep Return on 

Asset (ROI) sebagai pengukur kinerja keuangan. Rasio ini mengukur tingkat 

pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi ROI semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang 



 

dihasilkan perusahaan akan menjadikan investor tertarik akan nilai saham, namun 

penggunaan konsep ROI dianggap berisiko karena jika perusahaan berfokus pada 

peningkatan ROI saja, manajemen cenderung menekan aset atau menekan 

investasi. Akibatnya manajemen akan enggan untuk melakukan investasi 

meskipun investasi tersebut menguntungkan dalam jangka panjang. 

(Resmi,2003:277). Selain itu kelemahan ROI yaitu, dalam kondisi inflasi, ROI 

akan cenderung lebih tinggi karena laba yang dilaporkan relatif tinggi dan tidak 

dimasukkannya unsur biaya modal ekuitas pada laba yang dilaporkan. Kelemahan 

ROI yang signifikan ini tidak dihiraukan oleh setiap perusahaan, sehingga 

kesalahan yang cukup besar bagi perusahaan adalah menilai kinerja keuangan 

yang tidak akurat. Menurut Munawir, seperti yang dikutip dalam Adnyadewi 

(2003:2),kelemahan ROI antara lain :  

(1)  Kesukaran dalam membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan  
  perusahaan lain yang sejenis karena adanya penggunakan praktik     

akuntansi yang berbeda 
(2)  Adanya fluktuasi nilai dari uang (daya beli) khususnya bila dalam kondisi  

inflasi 
(3) Tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua 

perusahaan  atau lebih untuk dapat memperoleh kesimpulan yang 
memuaskan. 

(4)  Tidak dapat memberikan gambaran atau pencerminan terhadap struktur  
modal   perusahaan. 

 Didasarkan pada keterbatasan - keterbatasan tersebut, maka analisis rasio 

perlu dilengkapi dengan metode lain. Salah satu nya adalah metode Ecconomic 

Value Added (EVA) atau Nilai Tambah Ekonomi (NITAMI). Konsep ini 

dikembangkan oleh Stern Stewart & Company dan pertama kali berkembang di 

Amerika Serikat serta dipergunakan secara luas oleh berbagai perusahaan besar 

yang ada di negara tersebut.  

EVA sebagai ukuran nilai tambah ekonomis membandingkan antara laba 

dengan biaya modal, dimana biaya modal merefleksikan tingkat pengembalian 

yang diminta investor dalam surat hutang maupun saham. Jika  EVA yang didapat 

perusahaan - perusahaan tersebut tinggi, maka semakin besar nilai kekayaan yang 

diterima oleh para pemegang saham. Oleh karena itu penggunaan EVA di 

Amerika Serikat semakin meningkatkan kesadaran manajer untuk semakin 

memaksimalkan nilai perusahaan serta meningkatkan nilai pemegang saham, 

sehingga para manajer tersebut harus berpikir untuk meningkatkan kinerja 



 

kegiatan perusahaan yang dapat memaksimumkan tingkat pengembalian yang 

diperoleh dan dapat meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimalkan, sehingga dengan pendekatan EVA ini dianggap 

mampu memenuhi harapan banyak pihak.  

 EVA/NITAMI merupakan suatu alat ukur kinerja perusahaan yang dengan 

adil mempertimbangkan harapan-harapan penyedia dana (investor) jangka 

panjang. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan unsur biaya modal dalam 

perhitungannya, karena dalam biaya modal ini menggambarkan tingkat 

pengembalian yang diharapkan oleh para investor jangka panjang.  

 Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak 

dalam  sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Bank 

Rakyat Indonesia Persero,Tbk untuk periode 2005—2007 . Periode ini dipilih 

karena adanya relevansi informasi yang menunjukkan kondisi akhir/saat ini dari 

perusahaan yang terkait. Alasan pemilihan obyek penelitian pada PT Bank Rakyat 

Indonesia Persero karena PT Bank Rakyat Indonesia Persero adalah salah satu 

BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa perbankan yang mencakup 

secara luas ke masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah, yang 

tersebar melalui unit-unit di seluruh Indonesia baik pedesaan maupun perkotaan, 

Serta saham perusahaannya menempati urutan ke-2 dalam sektor perbankan 

setelah Bank Central Asia tahun 2005 dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di PT. 

Bursa Efek Indonesia. LQ-45 yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham yang telah 

dipilih setelah melalui beberapa kriteria pemilihan dengan mengacu kepada 2 

variabel yaitu perdagangan dan kapitalisasi pasar. Selain itu pada tahun 2006 PT 

Bank Rakyat Indonesia Persero, dinobatkan sebagai bank terbaik kategori bank 

umum dengan asset di atas 5 triliun.(www.tempo.co.id) 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang penilaian kinerja dengan menggunakan konsep Economic value 

added tersebut bagi perusahaan khususnya PT Bank Rakyat Indonesia Persero 

untuk memenuhi kepentingan dari pihak-pihak investor dan kreditor dan penulis 

mengangkat permasalahan ini dalam karya tulis dengan judul : “Penerapan konsep 

EVA (Ecconomic Value Added)  untuk mengukur pencapaian laba yang  

 



 

diharapkan investor (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,)” 

B. Perumusan masalah 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero 

selama periode 2005-2007 ? 

2. Bagaimana penerapan konsep EVA dalam mengukur ketercapaian 

harapan pengembalian investor ? 

C.   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT.BRI (Persero) Tbk selama 

periode 2005-2007 

2. Untuk mengetahui penerapan konsep EVA dalam mengukur 

ketercapaian harapan pengembalian investor 

 D. Kontribusi penelitian 

1. Aspek Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan masukan dan pertimbangan 

bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan kinerja keuangan melalui 

analisis rasio dan ketercapaian laba yang diharapkan investor melalui 

konsep EVA.  

2. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

pengetahuan mengenai penerapan konsep EVA dalam bidang 

perbankan. 

E. Sistematika pembahasan 

Bab I  : Pendahuluan 

  Bab ini memberikan penjelasan yang bersifat umum yang terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

kontribusi penelitian 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum dalam penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai dasar 

teoritis dalam penelitian,serta teori-teori yang berkaitan dengan 

pendapat para ahli tentang konsep EVA 

 



 

Bab III : Metode Penelitian  

Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan dan diuraikan 

tentang jenis penelitian,obyek penelitian,sumber data dan metode 

pengumpulan data, variabel dan pengukuran variabel serta metode 

analisis data. 

Bab IV : Hasil dan pembahasan 

Pada bab ini akan dibahas mengenai deskripsi obyek penelitian, 

hasil penelitian, serta pembahasan secara mendalam hasil temuan 

dan menjelaskan implikasinya. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran peneliti yang sekiranya dapat dijadikan 

pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A Pengertian Bank 

  Struktur ekonomi sebuah  negara ditopang oleh lembaga keuangan yang 

berperan sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat. Salah satu bentuk 

lembaga keuangan ini adalah bank. Pengertian bank menurut kamus besar 

bahasa Indonesia (1995) : 

  “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.” 

  Pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang 

perbankan yaitu : 

  “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” 

  Pengertian bank menurut PSAK Nomor 31 Tahun 2002 tentang 

akuntansi perbankan yaitu : 

  “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak yang memilki dana dan pihak yang 

memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran.” 

  Pengertian bank menurut Kasmir (2000:11) yaitu : 

  “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya.” 

  Berdasarkan beberapa definisi perbankan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa usaha pokok dari bank. 

 

 

 

 



 

 Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya :  

1. Menghimpun dana dari pihak ketiga, atau penerima kredit yang 

melaksanakan operasi perkreditan secara pasif. Dana yang dihimpun 

dapat berupa : 

a.   Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diambil kembali setiap   

saat. 

b. Deposito berjangka, yaitu tabungan atau simpanan yang penarikan 

kembalinya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang 

ditentukan habis. 

c. Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, 

bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank. 

2. Bank sebagai lembaga pemberi kredit, dimana bank melaksanakan operasi 

perkreditan secara aktif sebagai perantara menyalurkan penawaran dan 

permintaan kredit. Fungsi bank adalah sebagai pemberi kredit tanpa 

mempermasalahkan kredit itu berasal dari deposito, tabungan atau 

bersumber dari penciptaan kredit bank itu sendiri. 

  Secara singkat dapat diambil pengertian bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang penting peranannya dalam masyarakat, yang 

memiliki usaha pokok memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. 

B. Jenis Bank 

  Karena sedemikian luasnya ruang lingkup bisnis perbankan, maka 

untuk lebih mengenal fungsi dan peranannya, bank dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis.Jenis bank berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1967 dapat 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu dari segi fungsinya, kepemilikannya dan segi 

penciptaan uang giral. 

1. Jenis bank dari segi fungsinya diklasifikasikan menjadi lima, yaitu : 

a. Bank sentral (central bank) ialah Bank Indonesia (BI) sebagaimana 
dimaksud UUD 1945 dan didirikan berdasarkan UU Nomor 13 
Tahun 1968, yaitu sebagai pemimpin dari bank-bank. 

b. Bank umum (commercial bank) ialah bank yang mengumpulkan 
dananya dalam giro dan deposito serta memberikan kredit jangka 
pendek. 



 

c. Bank tabungan (saving bank) ialah bank yang pengumpulan 
dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan usaha 
utamanya adalah membungakan dananya dalam kertas berharga. 

d. Bank pembangunan (development bank) ialah bank yang 
pengumpulan dananya menerima deposito, mengeluarkan kertas 
berharga jangka menengah dan panjang, serta usahanya member 
kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. 

e. Bank desa (rural bank) ialah bank yang menerima simpanan 
berbentuk uang dan natura ( padi,jagung) dan usahanya member 
kredit jangka pendek. 

2. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya terdiri dari : 

a. Bank milik Negara, yaitu Bank sentral (BI) dan Bank umum milik 
Negara. 

b. Bank milik pemerintah daerah, yaitu bank pembangunan daerah 
yang terdapat pada tiap daerah dan didirikan berdasarkan UU 
Nomor 13 Tahun 1962. 

c. Bank milik swasta, dibagi dalam 3 macam : 
1) Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh 

sahamnya dimiliki warga    Negara Indonesia dan atau 
badan hokum yang peserta dan pimpinanya terdiri atas 
warga Negara Indonesia. Bank ini berbentuk bank umum 
swasta, bank tabungan swasta dan bank pembangunan 
swasta. 

2) Bank milik swasta asing, adalah bank yang seluruh 
sahamnya dimiliki oleh warga Negara asing dan atau badan 
hokum milik warga Negara asing. 

3) Kerja sama antara bank-bank swasta nasional dan bank 
asing. 

d. Bank koperasi, adalah bank yang modalnya berasal dari 
perkumpulan-perkumpulan koperasi dan berbentuk bank umum 
koperasi, bank tabungan koperasi dan bank pembangunan koperasi.  

 3. Jenis bank dari segi penciptaan uang giral adalah :  

a. Bank primer, merupakan bank yang menciptakan uang giral, yaitu 
bank sentral yang menciptakan kredit dalam uang kertas dan uang 
giral. Umumnya bank-bank ini adalah bank umum yang terdiri 
dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta 
nasional maupun asing. 

b. Bank sekunder, adalah bank yang dalam operasionalnya tidak 
menciptakan uang giral dan hanya berfungsi sebagai perantara 
dalam menyalurkan kredit. Bank-bank ini umumnya terdiri dari 
bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, dan bank 
koperasi. 

 
 
 
 
 



 

4.  Jenis bank sesuai UU Nomor 7 Tahun 1992 terdiri atas : 

a. Bank umum, berbentuk hukum persero, perusahaan daerah, 
koperasi dan PT. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), berbentuk hukum perusahaan 
daerah, koperasi, PT dan bentuk lain sesuai peraturan pemerintah. 

C. Sumber dana bank 

  Sebagai sebuah pelaku ekonomi, bank juga memerlukan dana untuk 

mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Bank memperoleh dana terutama 

dari pemberian kredit dan dari investasi serta biaya yang diterimanya dari 

pelayanan yang diberikan. Menurut Kasmir (2000:46) sumber dana bank 

secara garis besar dapat diperoleh dari : 

1. Dari bank itu sendiri, terdiri dari : 
a. Setoran modal dari pemegang saham yaitu, merupakan modal dari para 

pemegang saham lama atau pemegang saham baru. 
b. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan 

oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. 
c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi 

belum dibagikan kepada pemegang saham. 
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas 

Merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank, 
sumber dana ini berasal dari masyarakat luas yang berupa giro, deposito 
dan tabungan. 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain 
Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari, kredit 

likuiditas Bank Indonesia, call money, pinkaman antar bank, penerimaan 
luar negeri dan valas, fasilitas diskonto rupiah serta surat berharga pasar 
uang. 

D.  Penilaian kinerja keuangan perusahaan  

   Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur 

dengan cara menganalisis laporan keuangan yang tersedia. Melalui analisis 

laporan keuangan, keadaan dan perkembangan financial perusahaan serta 

hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan  dapat diketahui termasuk 

pemeliharaan likuiditas yang mencukupi, manajemen aliran kas, biaya 

modal dan kegiatan-kegiatan pendanaan lainnya, baik di waktu lampau 

maupun waktu yang sedang berjalan sehubungan dengan pemilihan 

strategi perusahaan yang akan diterapkan. 

 

 

 



 

 1. Pengertian Kinerja 

   Menurut Supriyono (1999:418), Kinerja keuangan perusahaan 
merupakan derajat prestasi perusahaan dalam mencapai tujuannya secara 
efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber keuangannya. 
Efektif dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan efisien berkaitan dengan 
kemampuan perusahaan untuk mencapai input yang seminimal mungkin. 

   Jadi kinerja keuangan perusahaan dapat didefinisikan sebagai 

prestasi perusahaan secara keseluruhan dalam menggunakan sumber-

sumber keuangan yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam rangka 

mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan secara 

efektif dan efisien berarti memiliki kinerja keuangan yang bagus. 

   Pengukuran kinerja keuangan perusahaan khususnya pada 

perusahaan perbankan dapat diketahui melalui penilaian tingkat kesehatan 

bank yang standarnya telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Setiap bank 

harus melakukan penyesuaian dengan standar bank Indonesia tersebut, 

diantaranya diharuskan membuat laporan, baik yang bersifat rutin maupun 

secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu peiode tertentu. 

Dari laporan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga dapat diketahui 

kondisi suatu bank.   

 2. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja 

   Tujuan dari pengukuran dan penilaian kinerja adalah untuk 

memberikan motivasi kepada karyawan dalam mencapai tujuan organisasi 

dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya 

agar tercapai hasil yang diinginkan. Selain itu, penilaian kinerja 

dilaksanakan untuk menekan perilaku yang semestinya diinginkan melalui 

umpan balik hasil kinerja pada waktunnya serta penghargaan, baik yang 

bersifat intirinsik maupun ekstrinsik. 

   Menurut Supriyono (1999:424) jika didesain dan 

diimplementasikan dengan baik, pengukuran kinerja dapat memberikan 

manfaat bagi perusahaan sebagai berikut : 

 

 



 

a. Menelusuri kinerja dibandingkan dngan harapan-harapan para 
konsumennya dan mendorong semua orang dalam perusahaan 
terlibat dalam usaha memuaskan para konsumennya. 

b. Menjamin keterkaitan rangkaian antara konsumen internal dan 
para pemasok internal. Keterkaitan ini dapat mengurangi 
persaingan lintas fungsional dalam perusahaan dan dapat 
meningkatkan kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. 

c. Mengidentifikasikan pemborosan dalam berbagai bentuk ( 
misalnya keterlambatan, kerusakan, kesalahanan terlalu 
berlebihan) dan mengarah pada pemngurangan pemborosan. 

d. Membuat tujuan strategis lebih konkrit sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman organisasi. 

e. Membangun konsesus untuk mengubah perilaku yang mendukung 
pencapaian keselarasan tujuan. 

f. Memungkinkan keterkaitan antara akuntansi dengan ukuran-
ukuran kinerja. Keterkaitan ini bermanfaat untuk : 

1) Menyediakan informasi mengenai biaya aktivitas dan biaya 
produk serta obyek lainnya. 

2) Mengidentifikasi pelaku-pelaku bisnis. 
 3. Macam pengukuran kinerja keuangan 

   Pengukuran kinerja keuangan perusahaan khususnya pada 

perusahaan perbankan dapat diukur melalui beberapa cara, yaitu :  

a. Pengukuran dengan rasio keuangan 

Terdapat berbagai macam jenis analisis terhadap laporan keuangan 

tergantung pada apa yang menjadi tujuan analisis. Mengingat 

banyaknya tujuan analisis yang digunakan,maka penulis 

mengelompokkan rasio keuangan dalam istilah yang berbeda-beda 

Menurut Dendawijaya (2005: 115), jenis-jenis rasio keuangan yang 

dapat digunakan dalam menganalisis kinerja bank adalah : 

1) Rasio Likuiditas  

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya. Beberapa rasio Likuiditas yang sering digunakan dalam 

menilai kinerja keuangan suatu bank antara lain : 

a) Quick Ratio 

Quick Ratio merupakan nilai perbandingan antara aktiva 

lancar tehadap hutang lancar. Quick Ratio digunakan sebagai 

dasar untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam 

membiayai kembali kewajibannya kepada nasabah dengan 



 

menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid. Semakin besar 

nilai quick ratio, maka semakin besar pula jaminan bank untuk 

memenuhi kewajiban lancarnya. Quick ratio bank besarnya 

adalah minimal 50%, artinya hutang lancar sebesar Rp.1 

dijamin oleh aktiva lancar Rp.0,5 

Quick Ratio = K     H   x 100% 

 

b) LDR ( Loan to Deposit ratio) 

LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini 

menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

                                     LDR J    T  D  P  K KLBI M  I  X 100% 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagi 

sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan 

likuiditas bank yang bersangkutan. Batas aman menurut BI 

sekitar 85% sampai 110%, dimana batas maksimum tersebut 

ditetapkan berdasarkan asumsi bahwa perbankan umumnya 

memiliki modal sendiri sedikitnya 10% dari jumlah kredit yang 

disalurkan, sedangkan batas bawah LDR sebesar 85% 

ditetapkan berdasarkan asumsi tidak semua bank memiliki 

modal sendiri yang cukup. Dalam tata cara penilaian tingkat 

kesehatan bank, jika rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi 

nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak 

sehat. Dan selanjutnya jika rasio LDR di bawah 110% diberi 

nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat. 

 



 

c) LAR (Loan to Asset ratio) 

LAR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk 

memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset 

yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini, tingkat 

likuiditasnya semakin kecil, karena jumlah asset yang 

diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

                                     LAR =  
J     J   x 100% 

 

2) Rasio Solvabilitas  

Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan 

antara jumlah dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka 

pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain di luar 

modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada 

berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Beberapa rasio 

solvabilitas yang sering digunakan dalam menilai kinerja keuangan 

suatu bank antara lain : 

a) CAR ( capital Adequency Ratio) 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh 

seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain)ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank. Rasio ini juga 

merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk 

menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-

kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang 

beresiko.Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 



 

CAR = M  BATMR A      % 

 

3) Rasio Rentabilitas 

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis 

atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan. Beberapa rasio rentabilitas 

yang sering digunakan dalam menilai kinerja keuangan suatu bank 

antara lain : 

a) ROI  

ROI adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dari 

modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, rasio ini 

digunakan untuk menggambarkan produktivitas bank yang 

bersangkutan. Semakin besar nilai rasio, menunjukkan bahwa 

bank semakin produktif. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

ROI = 
L    T  A  x 100% 

 

b) ROE 

ROE adalah rasio yang menggambarkan besarnya 

kembalian atas modal yang ditanamkan atau kemampuan dari 

modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang 

saham. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

ROE = 
L  B  M  S  x 100% 

 

Rasio ROI dan ROE merupakan indikator yang 

menunjukkan kemampuan suatu bank untuk memperoleh 

return atas asset yang ditanamkan atau atas equity yang 



 

ditanamkan sehingga merupakan tolak ukur dalam mengelola 

dana atau efisiensi pengelolaan dana.  

c) Rasio BO/PO 

Rasio BO/PO digunakan sebagai dasar untuk menilai 

perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang 

lebih baik. Semakin kecil angka rasio BO/PO maka semakin 

baik kondisi bank yang bersangkutan. Standar maksimum 

BO/PO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Rasio BO/PO 

dapat drumuskan sebagai berikut :  

BO/PO = 
B  OP  O  x 100% 

 

b. Pengukuran dengan konsep EVA 

 Economic Value added (EVA) merupakan suatu konsep 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang pertama kali dicetuskan 

oleh G. Bennet Steward dan Joel M. Stern dari Stern Steward and Co., 

sebuah perusahaan konsultan manajemen keuangan yang berkantor pusat 

di New York, Amerika Serikat. Stern Steward menghitung EVA sebagai 

laba operasi setelah pajak yang dikurangi dengan biaya modal.   Penerapan 

konsep EVA dalam perusahaan akan mendorong manajemen untuk 

mengetahui the true of capital dari bisnisnya sehingga tungkat 

pengembalian bersih dari modal bisa diperlihatkan dengan jelas (Eugene F 

Brigham dan Joel F Houston 2006:68 )   

   Dengan menggunakan konsep Economic Value added dalam 

pengukuran kinerja keuangan akan terjawab pertanyaan tentang ada atau 

tidaknya nilai tambah bagi penyandang dana yang dilihat dengan 

keberhasilan manajemen mencapai laba dalam satu periode. Menurut 

Irianto (2002:28) metode EVA ini menjadikan para manajer bertindak dari 

titik pandang pemilik perusahaan (shareholder) seperti dijelaskan sebagai 

berikut :  

 

 

 



 

 

1. EVA berkolerasi positif dengan tingkat pengembalian investasi 
dalam saham. Dengan demikian para pemegang saham akan 
memperoleh penghasilan yang lebih besar bila EVA perusahan 
mereka meningkat. 

2. EVA berkolerasi negative dengan tingkat perputaran pimpinan 
eksekutif perusahaan. Data-data menunjukkan bahwa 
perusahaan-perusahaan yang memiliki EVA dibawah median 
industry hanya memiliki tingkat perputaran sevesar 9 %. 
Layaknya jika para pemimpin eksekutif perusahaan berlomba-
lomba meningkatkan EVA untuk menyelamatkan posisi mereka 
yang umumnya disertai gaji yang menggiurkan. 

3. EVA membantu manajemen puncak perusahaan untuk 
memfokuskan kegiatan-kegiatan usaha mereka, yaitu 
memperoleh EVA setinggi mungkin agar para pemegang saham 
mendapat penghasilan yang maksimal. Fokus ini sangat 
membantu mengurangi serendah mungkin konflik yang umum 
terjadi antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. 

1 Pengertian EVA 

 Economic Value Added (EVA) adalah suatu estimasi laba ekonomi 
yang sesungguhnya dari perusahaan dalam tahun berjalan. EVA 
menunjukkan sisa laba setelah semua biaya modal, termasuk modal 
ekuitas dikurangkan. EVA merupakan proses perencanaan, alokasi 
modal, anggaran operasi, kompensasi, dan hubungan investor.(  Eugene 
F Brigham dan Joel F Houston, 2001:51 ) 

Economic Value Added merupakan pendekatan baru dalam menilai 

kinerja perusahaan dengan memperhatikan secara adil ekspektasi para 

penyandang dana. Derajat keadilan tersebut dinyatakan dengan ukuran 

tertimbang dari struktur modal yang ada ( Widayanto, 1993:50).  

EVA bukan merupakan suatu strategi dan tidak sepenuhnya 
dianggap sebagai sebuah pengganti untuk itu. Apa yang dapat dilakukan 
EVA adalah meletakkan insentif yang benar dan sistem pamantauan 
ditempatnya untuk meningkatkan kesempatan bahwa manajer akan 
menjalankan perusahaan dengan cara yang konsisten dengan penciptaan 
nilai pemegang saham.( S David Young dan Stephen F. O’Byrne, 
2001:426). 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa EVA merupakan pendekatan baru yang digunakan dalam 

mengukur kinerja perusahaan keuangan dengan cara mengurangkan 

laba bersih setelah pajak dengan biaya modalnya (cost of capital), 

Dimana biaya modal telah mencakup biaya bunga utang dan biaya 



 

ekuitas atau modal sendiri. Bila laba ini lebih besar dari biaya modal, 

maka terciptalah nilai tambah bagi perusahaan.  

Secara sederhana apabila EVA > 0 maka telah terjadi proses 
nilai tambah pada perusahaan. Jika EVA = 0 menunjukkan posisi impas 
perusahaan karena semua laba kita gunakan untuk membayar kewajiban 
para pemegang saham. Jika EVA < 0 menunjukkan tidak terjadinya 
proses nilai tambah pada perusahaan, karena laba yang tersedia tidak 
bisa memenuhi harapan para penyandang dana (Widayanto,1993:50) 

 
2 Langkah-langkah penghitungan EVA 

      Sejalan dengan perkembangannya, para pakar dan praktisi EVA, 

memberikan formulasi EVA menurut versinya masing – masing namun 

formulasi yang diberikan tidak terlepas dari kaedah umum EVA yang 

memperhitungkan tingkat biaya modal dalam perhitungannya. 

menurut S David Young dan Stephen F. O’Byrne, (2001:62) EVA 

dapat ditentukan dengan rumus berikut: 

EVA     = ( RONA – WACC ) x Modal yang diinvestasikan 

Dimana :  

RONA  = Return on Net Asset 

           = NOPAT / Aktiva Bersih 

Aktiva Bersih = Kas + Kebutuhan Modal Kerja + Aktiva Tetap 

WACC = Weighted Avrage Cost of Capital 

Sedangkan Menurut Widayanto(1993:51) sebagai berikut : 

EVA = EBIT - Beban pajak - Ongkos Modal 

 Dimana : 

EVA = Ecconomic value added 

EBIT = Laba sebelum beban bunga dan pajak 

 Contoh kasus : 

 Pada tahun 2005 PT x dalam laporan keuangannya menunjukkan 

nilai laba sebelum pajak sebesar Rp.437.920.925.152, beban bunga 

sebesar Rp. 116.495.914.963, beban pajak sebesar Rp. 130.109.073.153 

dan dari perhitungan biaya modal tertimbang diketahui nilainya sebesar 

-46.207.300.728. 

 

 



 

 maka kita dapat menghitung EVA : 

  EVA = (437.920.925.152 + 116.495.914.963) - 130.109.073.153 – 

                     (- 46.207.300.728) 

 =  470.515.067.690 

 Dari hasil tersebut, pada tahun 2005 PT x telah membubuhkan nilai 

EVA yang positif dan menunjukkan bahwa pada tahun itu kinerjanya 

bagus. 

  Nilai EVA dari suatu perusahaan, tidak dapat diketahui secara 

langsung di dalam sebuah laporan. Ada beberapa tahapan atau langkah 

yang harus dilakukan untuk mengetahui nilai EVA. 

       Perhitungan EVA menurut  Mulyadi (2001 : 212) sebagai berikut : 

1.     Menghitung laba usaha bersih sesudah pajak, 
     2.  Menghitung Jumlah modal terpakai atau modal yang 

diinvestasikan 
3.     Menghitung rata-rata tertimbang biaya modal 
4.     Menghitung biaya modal 
5.     Menghitung EVA 

Sedangkan menurut Widayanto (1993:53) langkah-langkah yang 

dilakukan dalam menentukan EVA adalah : 

1. Menghitung / menaksir ongkos modal hutang (cost of 
debt). 

2. Menaksir ongkos modal saham (cost of equity) 
3. Menghitung struktur permodalan (dari neraca). 
4. Menghitung ongkos modal tertimbang (weighted average 

cost of capital-WACC). 
5. Menghitung economic value Added 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

                    Tabel 1 
Langkah – Langkah dalam Menghitung Economic Value Added 

No Langkah-Langkah  Keterangan 
1. Ongkos Modal Hutang (kD) 

a. Beban bunga 

b. Jumlah hutang jangka panjang

c. Bunga (%) 

d. Tingkat pajak perusahaan (t) 

e. Faktor koreksi (1-t) 

f. Ongkos modal hutang 

 

Rp. 

Rp. 

% 

% 

% 

% 

 

Laporan Laba/Rugi 

Neraca 

(1a) / (l b) 

Diketahui 

(1 - (1 d)) 

(l e) x (1c) 

2. Ongkos Modal Saham (kE) 

a. rf (tanpa resiko) 

b.Beta 

c. rm (tingkat bunga pasar) 

d. Ongkos modal saham (kE) 

 

Rp. 

 

Rp. 

Rp. 

 

Diketahui 

Diketahui 

Diketahui 

(2a) + (2b) x 2c - 2a 
3. Struktur Modal 

a. Hutang jangka panjang 

b. Modal saham 

c. Jumlah modal 

d. Komposisi hutang 

e. Komposisi modal saham 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

% 

% 

 

Lihat Neraca 

Lihat Neraca 

(3a) + (3b) 

(3a)/(3c) 

(1 - (3d)) 

4. Ongkos Modal Rata-Rata 

Tertimbang (WACC) 

a. WACC 

 

 

% 

 

 

(3d) x (1f) + (3e) x (2d) 

5. Economic Value Added 
a. EBIT 

b. Beban pajak 

e. Ongkos modal tertimbang 

f. Economic Value Added 

 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

 

Laporan Laba/Rugi 

Laporan Laba/Rugi 

 (4a) x (3c) 

(5c)-(5d)-(5e) 

 

 

(Sumber Data : Widayanto, 1993:53) 

 



 

3 Komponen-komponen EVA 

Sebagai suatu perumusan, nilai EVA tidak dapat terbentuk dengan 

sendirinya, namun terdiri atas beberapa komponen yang dirumuskan 

sehingga dapat diketahui hasil akhir nilai EVA. Komponen-komponen 

utama pembentuk EVA antara lain adalah : biaya modal, biaya rata-rata 

tertimbang (WACC) dan struktur modal. 

a) Biaya Modal 

Konsep biaya modal tidak bisa terlepas dari perhitungan nilai 
EVA. Biaya modal (cost of capital) adalah biaya peluang dari 
penggunaan dana untuk diinvestasikan dalam proyek baru. Tingkat 
pengembalian modal dapat diperoleh pendapatan sendiri dimana 
risikonya serupa. Maka tingkat pengembalian investasi perusahaan 
harus memperhatikan investasi dengan tujuan menemukan tingkat 
pengembalian investasi perusahaan investor. (Keown J. Arthur,dkk 
2000: 444)  

Menurut Sudjaja dan Barlian (2003:234) biaya modal adalah 

tingkat pengembalian yang harus dihasilkan oleh perusahaan atas 

investasi proyek untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya. 

Biaya modal dapat juga dianggap sebagai tingkat pengembalian 

yang diinginkan oleh penyandang dana untuk menanamkan dananya 

ke dalam perusahaan. Komponen-komponen biaya modal meliputi : 

1. Biaya modal hutang  

Biaya modal hutang (cost of debt atau Kd) didefinisikan 

sebagai tingkat keuntungan yang harus diterima dari investasi 

untuk memenuhi tingkat pengembalian yang disyaratkan 

kreditor.( Keown J. Arthur,dkk 2000:454). Besarnya tingkat 

keuntungan yang diminta ini sama dengan tingkat bunga yang 

menyamakan present value penerimaan di masa datang dan 

pembayaran pokok pinjaman. Biaya hutang yang ditanggung 

oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang tidak lain 

adalah sebesar tingkat keuntungan yang disaratkan oleh investor 

(pemilik modal). 

Biaya utang setelah pajak dapat dihitung dengan 

mengalikan tingkat bunga sebelum pajak dengan tingkat pajak, 



 

sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut.( Eugene F 

Brigham dan Joel F Houston ,2001:408) 

Biaya komponen utang setelah pajak = Suku bunga - 

Penghematan Pajak 

      Kd – KdT 

      Kd (1 – T) 

     Dimana : 

Kd = Suku Bunga Utang (%) 

T    = Pajak (%) 

Menurut Sartono (1998:225), Biaya modal dirumuskan sebagai: 

 

Kd = Kb (1-T) 

Dimana : 

Kd = Cost of debt setelah pajak 

Kb =Cost of debt sebelum pajak 

T = Tingkat pajak 

Menurut Sudjaja dan Barlian (2003:239), biaya hutang 

sebelum pajak (bhbp) untuk obligasi dapat diperoleh dengan tiga 

cara, berdasarkan penetapan, perhitungan atau perkiraan. 

a.   Menggunakan penetapan 

• Jika hasil penjualan obligasi sama dengan nilai 

nominalnya, maka biaya sebelum pajak sama dengan 

tingkat bunga kupon. Misalnya, tingkat bunga kupon 10% 

yang hasil penjualannya sesuai dengan nilai nominal 

obligasi Rp. 1.000 akan mempunyai biaya sebelum pajak 

sebesar 10%. 

• Kadang -kadang ditetapkan dengan menggunakan hasil 

pada waktu jatuh tempo yaitu tingkat penghasilan jatuh 

tempo (TPJT) pada obligasi dengan tingkat resiko yang 

sama. Misalnya mempunyai (TPJT) 9,7% nilai tersebut 

dapat digunakan sebagai biaya hutang sebelum pajak. 

 



 

b.   Perhitungan biaya 

Pendekatan ini mencari biaya hutang sebelum pajak 

dengan menghitung tingkat pengembalian internal (TPI) atas 

aliran kas obligasi. Dari sudut pandang penerbit, nilai ini 

dianggap sebagai biaya jatuh tempo dari aliran kas yang 

dihubungkan dengan hutang. Perhitungan biaya jatuh tempo 

dapat dihitung dengan menggunakan teknik coba-coba untuk 

menghitung TPI. 

c.   Perkiraan biaya 

 

 Bhbp   

 

Dimana : 

 Bhbp  = biaya hutang sebelum pajak 

 B   = bunga tahunan yang dibayar dalam rupiah 

 Nnom-obl = nilai nominal obligasi 

 Hbobl  = hasil bersih yang diterima dari penjualan 

hutang (obligasi) 

 J            = jumlah tahun sampai obligasi tersebut jatuh 

tempo  

Sedangkan untuk biaya hutang sesudah pajak (bhsp), 

biaya modal harus dinyatakan dengan dasar setelah pajak. 

Bunga pinjaman dapat mengurangi pajak, oleh karena itu 

dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Pengurangan 

pendapatan kena pajak adalah sebesar perkalian bunga 

pinjaman dan tingkat pajak. Biaya hutang setelah pajak 

adalah biaya hutang sebelum pajak dikali satu dikurangi 

tingkat pajak. 

 

 

 



 

 

Bhsp = bhbp x (1 - T) 

 

Dimana 

 bhsp  = biaya hutang sesudah pajak 

 bhbp  = biaya-hutang sebelum pajak 

 T  = tarif pajak perusahaan 

 Contoh kasus : 

PT. Damai menjual obligasi 20 tahun senilai Rp. 

10.000 dengan tingkat bunga kupon 9% (tingkat bunga 

tahunan). Karena obligasi lain yang serupa memberikan 

bunga lebih dari 9% maka perusahaan harus menjual obligasi 

dengan harga sebesar Rp. 9.800 sebagai kompensasi atas 

rendahnya bunga kupon. Biaya penerbitan sekuritas untuk 

banker investasi sebesar 2% dari nilai nominal atau sebesar 

Rp. 200 = (2% x 10.000). Hasil bersih atas penjualan untuk 

setiap lembar obligasi adalah Rp. 9.600 = (9.800 - 200). 

Walaupun aliran kas dari penerbitan obligasi tidak 

mengikuti pola konvensional, namun perhitungan biaya 

tahunannya sederhana. Pola aliran kas berlawanan dari pola 

konvensional terdiri dari aliran kas masuk awal (hasil bersih) 

diikuti dengan pengeluaran tahunan (pembayaran bunga). 

Pada tahun terakhir, ketika hutang jatuh tempo, terdapat 

pengeluaran pembayaran pokok pinjaman. Aliran kas 

sehubungan denagan penerbitan obligasi PT Damai sebagai 

berikut :   

Akhir tahun ke- Aliran kas 

0 9600 

1 s/d 20 -900 

20 -10.000 

 



 

Aliran kas masuk awal Rp. 9.600 diikuti dengan 

pembayaran bunga tahunan sebesar Rp. 900 = (9% tingkat 

bunga kupon x Rp. 10.000 nilai nominal) selama 20 tahun. 

Pada tahun ke-20 pengeluaran Rp. 10.000 menunjukkan 

pembayaran pokok pinjaman. Biaya hutang sebelum pajak 

dihitung dengan mencari TPI yaitu tingkat diskonto dimana 

nilai sekarang dari aliran kas keluar sama dengan aliran kas 

masuk awal. 

Cara permisalan 

Dengan menerapkan tingkat diskonto 10% pada aliran kas 

obligasi yang akan datang diperoleh : . 

= Rp. 900 x (FBNSA10%,20thn) + Rp. 10.000 x (FBNS10%,20thn) 

= Rp. 900 x (8,514) + Rp. 10.000 x (0,149) 

= Rp. 7.662,6 + Rp. 1.490 

= Rp. 9.152,6 

Karena nilai obligasi Rp. 10.000 dengan tingkat bunga 

kupon 9% lebih tinggi dari Rp. 9.600 dan nilai Rp. 9.152,6 

yang didiskonto pada tingkat 10% adalah lebih rendah dari 

Rp. 9.600, maka biaya obligasi sebelum pajak harus berada 

diantara 9% dan 10%. 

Karena nilai obligasi Rp. 10.000 dekat dengan Rp. 

9.600 maka biaya obligasi sebelum pajak dibulatkan paa nilai 

persen yang dekat dengan 9%. Dengan menggunakan 

interpolasi diperoleh : 

= 9% + { (10.000 - 9.600) : (10.000 - 9.152,6) 1% 

= 9% + (400: 847,4) x 1% 

= 9% + 0,47% = 9,47% 

Nilai PT Damai dimasukkan ke dalam rumus, maka 

akan dihitung sebagai berikut : 

  

                                  bhbp
R . R . . R . .R . . R . .  



 

Diasumsikan pajak sebesar 30%, maka biaya hutang 

sebelum pajak dari PT. Damai sebesar 9,4% akan 

menghasilkan biaya hutang sesudah pajak sebesar 6,58% 

{9,4% x (1-0,30)}. 

2. Biaya modal saham preferen 

Saham preferen merupakan kombinasi antara hutang 
dengan modal sendiri. Salah satu ciri saham preferen yang 
menyerupai hutang adalah adanya penghasilan tetap bagi para 
pemiliknya. Pendapatan ini berupa deviden saham preferen. 
Saham preferen tidak mempunyai masa jatuh tempo, sehingga 
dalam penilaiannya menyerupai obligasi abadi. 

Menurut Sartono (1996:221) biaya saham preferen adalah 
biaya sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor 
saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah gabungan 
hutang dan saham biasa. Saham preferen membebani kewajiban 
tetap kepada perusahaan untuk melakukan pembayaran secara 
periodik. 

Menurut Sartono (1996:217) required rate of return dapat 

dilihat dari dua sisi, yaitu : 

 1. Investor. 
Tinggi rendahnya tingkat keuntungan merupakan 

pencerminan atau pengaruh tingkat resiko, aktiva yang 
dimiliki dan struktur modal serta faktor lain. 

 2. Perusahaan. 
Tingkat keuntungan yang diminta merupakan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal dari pemegang 
saham preferen. 
Menurut Eugene F Brigham dan Joel F Houston (2001:409) 

Biaya modal saham preferen adalah biaya penggunaan dana yang 
berasal dari penjualan saham preferen atau biaya saham preferen 
dapat dihitung dengan membagi dividen saham perferen dengan 
harga neto yang diperoleh dari penjualan saham preferen baru, 
formulasi yang digunakan sebagai berikut 

 
                               Kps = 

DP   

                                         

Dimana : 

Kps = Komponen biaya saham preferen 

Dps = Dividen saham preferen 

Pn   = Harga penerbitan bersih 



 

Biaya saham pereferen merupakan tingkat pengembalian 

minimum yang disyaratkan oleh para pemegang saham pada saat 

emiten menerbitkan saham preferen, akan dikenakan biaya 

penerbitan, biaya ini dinyatakan dalam nilai uang atau porsentase 

dari harga jual, biaya ini akan mengurangi harga pasar sehingga 

timbul harga bersih pembelian saham. 

Menurut Martono dan Hardjito (2002:206) Biaya modal 

saham preferen dirumuskan : 

  Kp =   atau Kp = DP              

Jika terdapat biaya penerbitan saham,  

Dimana :  

 Kp     = Biaya saham preferen 

 Dp     = Dividen saham preferen 

 Po      = Harga saham preferen saat penjualan (harga proses) 

 Pnet  = Harga saham preferen dikurangi biaya penerbitan    

saham 

  Menurut Sundjaja dan Barlian (2003:242) biaya saham 
preferen adalah dividen saham preferen tahunan dibagi dengan 
basil penjualan saham preferen, dan dirumuskan sebagai berikut : 

 

                  bsp= 
DH     

Dimana : 

bsp             = Biaya saham preferen 

Divsp          = Dividen saham preferen 

Hpsp           = Hasil penjualan saham preferen 

 Contoh kasus : 

PT Damai mengeluarkan saham preferen 10% dengan nilai 

nominal sebesar Rp. 200 tiap lembar. Biaya penerbitan dan 

penjualan ditaksir sebesar Rp. 15/lembar. Perusahaan ingin 

menentukan biaya dari saham preferen 

  Dividen tahunan = 10% x Rp. 200 = Rp. 20 

  Hasil bersih = Rp. 200 - Rp. 15 = Rp. 185  
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Sehingga berdasarkan rumus diatas, maka biaya ekuitas 

dapat dirumuskan 

                          Ke = 
Po
Di + g 

              Dimana  : ke = biaya modal sendiri 

                                           Di = deviden yang diharapkan 

                                           g  = tingkat pertumbuhan deviden 

                                           Po = harga saham 

b. Pendekatan CAPM (capital asset pricing model) 

Model CAPM merupakan model penetapan biaya 
modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return 
saham yang diharapkan dengan return saham yang terjadi 
(Martono dan Harjito, 2002:209). Dalam pendekatan ini 
dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara hasil 
pengembalian yang diharapkan dengan resiko yang 
dirumuskan dengan: 

 
                        Ke  = Rf + β (Rm-Rf) 

 
 
Dimana 

 Ke = Biaya saham biasa 

 Rf = Tingkat bunga bebas resiko 

 Rm = Tingkat keuntungan portofolio pasar 

      Β  = Beta saham perusahaan 

Contoh kasus 

Misal rf = 10%, rm sebesar 15% dan beta sebesar 1,3 

maka ongkos modalnya adalah : Ke = 10% + 1,3 (15% - 

10%) = 0.165 

CAPM dianggap lebih tepat diterapkan dibandingkan 

dengan metode yang lain. Hal ini disebabkan karena CAPM 

telah memperhitungkan premi resiko sehingga dapat 

diterapkan dalam proses penghitungan EVA untuk mencari 

biaya modal saham biasa. Oleh karena itulah maka dalam 



 

penelitian ini digunakan metode CAPM dalam mencari biaya 

modal atas saham biasa. 

2.  Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang (WACC) 

Biaya modal suatu perusahaan tidak hanya tergantung pada 

biaya hutang dan pembiayaan ekuitas, tetapi juga seberapa banyak 

dari masing-masing komponenmodal tersebut dimiliki dalam 

struktur modal. Hubungan ini digabungkan dalam biaya modal rata-

rata tertimbang (weighted average cost of capital-WACC) 

Biaya modal rata-rata tertimbang (weighted average cost of 

capital atau WACC) adalah biaya modal secara keseluruhan yang 

memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan 

perusahaan (Martono dan Harjito, 2002: 210). Jadi dalam 

perhitungan WACC yang dimasukkan adalah biaya atas saham biasa, 

saham preferen, laba ditahan dan semua komponen hutang baik 

jangka pendek ataupun jangka panjang yang berbunga, sedangkan 

yang tidak berbunga walaupun jangka panjang tidak dimasukkan 

dalam perhitungan ini. WACC dirumuskan sebagai: 

WACC = (Wd x Kd) + (We x Ke) + (Wp x Kp) 
 

Dimana : 
 
• WACC = Biaya modal rata-rata tertimbang 

• Wd  = Bobot hutang terhadap struktur modal 

• We  = Bobot saham biasa terhadap struktur modal 

• Wp  = Bobot saham preferen terhadap struktur modal 

•   Kd  = Cost of debt 

• Kp  = Cost of preferen stock 

• Ke  = Cost of equity 

3. Struktur Modal 

Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau 

imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan 

oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. 

Pendanaan yang efisien akan terjadi bila mempunyai struktur modal 

yang optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai 



 

struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal 

keseluruhan sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. 

Struktur modal perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor 

antara lain seperti yang telah disebutkan oleh Weston dan 

Brigham(2006:486) adalah: 

1. Tingkat Pertumbuhan Penjualan 
Tingkat pertumbuhan penjualan masa depan merupakan 

ukuran sampai sejauh mana laba per saham dari suatu 
perusahaan dapat ditingkatkan oleh leverage. Jika penjualan 
dan laba mengalami peningkatan dengan pembiayaan hutang 
dan beban tetap tertentu maka akan meningkatkan 
pendapatan pemilik saham. Akan tetapi saham biasa suatu 
perusahaan yang mempunyai penjualan dan laba yang baik, 
akan mempunyai harga yang tinggi yang akan meningkatkan 
biaya modal. 

2. Stabilitas Penjualan 
Stabilitas penjualan dan rasio hutang berkaitan erat 

sekali. Bila stabilitas penjualan dan laba lebih besar, maka 
beban hutang tetap yang terjadi pada suatu perusahaan akan 
mempunyai resiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan 
perusahaan yang penjualan dan labanya menurun tajam. Bila 
laba kecil, maka perusahaan akan mengalami kesulitan untuk 
membayar bunga tetap dari obligasinya. 

3. Karakteristik Industri 
Kemampuan untuk membayar hutang tergantung pada 

profitabilitas dan juga pada volume penjualan. Dengan 
demikian, stabilitas margin laba adalah sama pentingnya 
dengan stabilitas penjualan. Mudahnya suatu perusahaan baru 
memasuki suatu industri dan kemampuan perusahaan pesaing 
untuk memperluas kapasitasnya, akan mempengaruhi marjin 
laba. Industri yang sedang berkembang menjanjikan marjin 
laba yang tinggi, tetapi marjin laba tersebut cenderung 
menurun apabila industri itu merupakan industri dimana 
jumlah perusahaan dapat meningkat dengan cepat karena 
masuknya perusahaan baru. 

4. Struktur Aktiva 
Struktur aktiva mempengaruhi sumber-sumber 

pembiayaan dalam beberapa cara. Perusahaan yang 
mempunyai aktiva tetap akan banyak menggunakan hutang 
hipotik jangka panjang, sedangkan perusahaan yang sebagian 
besar aktivanya berupa piutang dan persediaan maka akan 
tergantung terhadap profitabilitasnya dan lebih tergantung 
pada pembiayaan hutang jangka pendek. 

 
 
 



 

5. Sikap manajemen 
Sikap manajemen yang paling berpengaruh adalah 

pengendalian terhadap perusahaan dan pengambilan resiko. 
Perusahaan besar yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang 
akan memilih penambahan penjualan saham biasa karena 
penjualan saham ini tidak akan banyak mempengaruhi 
terhadap pengendalian perusahaan. Tetapi pemilik dari 
perusahaan kecil mungkin lebih senang menghindari 
penerbitan saham biasa dalam usahanya untuk tetap 
mengendalikan perusahaan sepenuhnya. 

6. Sikap Pemberi Pinjaman 
Sikap pemberi pinjaman dapat mempengaruhi struktur 

keuangan. Perusahaan akan membicarakan struktur 
keuangannya dengan pemberi pinjaman dan hal ini akan 
banyak mempengaruhi mereka untuk memberikan pinjaman. 
Tetapi, jika manajemen ingin menggunakan leverage 
melampaui batas normal untuk bidang industrinya, pemberi 
pinjaman mungkin tidak akan bersedia untuk memberikan 
pinjaman tambahan karena hutang yang terlalu besar akan 
mengurangi kredibilitas perusahaan. 

5. Kelebihan dan Kekurangan EVA 

Economic Value Added (EVA) saat ini merupakan salah satu 

konsep manajemen yang cukup dikenal luas di kalangan dunia usaha 

sebagai alat analisis untuk mengukur tingkat kinerja keuangan 

perusahaan. Seperti umumnya sebuah analisis, Economic Value 

Added (EVA) juga memiliki kelebihan dan kekurangan ketika 

diterapkan. Menurut Utama (1997:12), kelebihan yang dimiliki oleh 

EVA adalah : 

1. EVA sangat bermanfaat jika digunakan sebagai alat penilai 
kinerja perusahaan yang berfokus pada penciptaan nilai 
(value creation). 

2. EVA membuat perusahaan lebih memperhatikan struktur     
modalnya. 

3. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau 
proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi dari 
pada biaya modalnya. 

                    Adapun kelemahannya adalah: 

1. EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu  
tahun tertentu. 

2. Proses perhitungannya memerlukan estimasi atas biaya 
modal. Estimasi tersebut cukup sulit dilakukan dengan 
tepat, terutama pada perusahaan yang belum go publik. 



 

Sedangkan menurut Mirza (1997:68), EVA memiliki beberapa 

kelebihan yaitu: 

1. EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan 
memperhitungkan biaya modal sebagai konsekuensi 
investasi. 

2. Perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya yang 
menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang 
memerlukan data yang lebih banyak dan analisis yang lebih 
mendalam. 

3. EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan 
data pembanding seperti standar industri data perusahaan 
lain sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan 
analisis rasio. 

Adapun kelemahannya adalah: 

1. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak 
mengukur aktivitas¬aktivitas penentu seperti loyalitas dan 
tingkat retensi konsumen. 

2. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor 
sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam 
mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau 
membeli saham tertentu padahal faktor lain kadang justru 
lebih dominan. 

3. Konsep ini sangat tergantung pada transparasi internal 
dalam perhitungan EVA secara akurat. 

Walaupun terdapat beberapa kelemahan EVA masih tetap 

bisa digunakan untuk dijadikan acuan. Hal ini disebabkan karena 

EVA memberikan pertimbangan atas harapan investor terhadap 

investasi mereka. Pengembalian dari suatu investasi baru akan 

berarti apabila besarnya pengembalian tersebut melebihi biaya, 

modal yang dikeluarkan untuk mewujudkan investasi tersebut. 

Menurut Widayanto (1993:32) EVA sebagai alat untuk 

menilai kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat 

pengembalian investasi yang diharapkan oleh investor penyandang 

dana, dapat ditingkatkan nilainya dengan menggunakan beberapa 

cara yaitu: 

 

 

 

 



 

1. Meningkatkan keuntungan (profit) tanpa menggunakan  
tambahan modal. 

2. Mengurangi pemakaian modal, salah satu cara untuk 
mengurangi pemakaian modal adalah dengan 
menggunakan pembungkus produk/ kemasan yang murah. 

3.  Melakukan investasi pada proyek-proyek dengan tingkat 
pengembalian tinggi. Yakinkan bahwa proyek tersebut 
bisa mendapatkan lebih dari hanya sekedar ongkos modal 
keseluruhan yang diperlukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian  

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah yang 

telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif., menurut 

(Wibisono:2002) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bertujuan 

untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki”.Sedangkan menurut (Suliyanto:2006), penelitian deskriptif adalah 

“penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variable tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain”.  Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan 

menggambarkan kinerja keuangan PT.BRI (Persero) Tbk dan ketercapaian 

laba yang diharapkan investor  dengan menggunakan konsep EVA. 

B. Fokus penelitian 

Konsep Variabel Pengukuran 

Kinerja keuangan - Rasio Likuiditas 

- Rasio Solvabilitas 

- Rasio Rentabilitas 

 

- LAR, LDR 

- CAR 

- ROI, ROE, 

Rasio BO/PO, 

NPM 

Pengembalian yang 

diharapkan  investor

  Biaya Modal : 

- Biaya modal hutang 

- Biaya modal saham 

preferen 

- Biaya modal saham 

biasa 

 

- WACC 

 

 

 

Ketercapaian laba Nilai tambah ekonomis - EVA 

 



 

C. Lokasi dan situs penelitian 

     Lokasi penelitian yang menjadi tempat untuk melakukan penelitian 

adalah pojok BEI yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

yang beralamatkan di Jalan MT.Haryono No.165 Malang. Adapun situs 

penelitiannya adalah www.idx.co.id. Subyek penelitian dilakukan pada 

PT.BRI (Persero) Tbk yang listed di BEI periode 2005-2007. 

D. Sumber data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya melainkan dari pojok 

BEJ Universitas Brawijaya Malang. Data tersebut antara lain : 

a) Prospektus perusahaan meliputi sejarah perusahaan, lokasi, visi 

dan misi, sumber daya manusia, kegiatan usaha dan lain-lain 

b) Laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2005-2007 yang 

meliputi laporan rugi laba dan  neraca. 

c) Tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia(SBI) tahun 2005-2007 

sebagai ukuran tingkat bunga bebas risiko. 

E. Teknik pengumpulan data  

 Menurut Arikunto (2006:219), teknik pengumpulan data adalah cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode 

ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa laporan, arsip-arsip, 

dokumen, catatan, serta data pendukung lainnya dari sumber-sumber yang 

terkait dengan penelitian. 

F. Instrumen penelitian 

 Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2005:97) adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman 

dokumentasi. Dimana pedoman ini meliputi sarana berupa alat tulis menulis, 

fotokopi dokumen perusahaan yang berisi data-data perusahaan yang 

diperlukan dalam penelitian.  

  



 

G. Metode analisis data 

     Sugiyono (2005:97) menjelaskan bahwa analisis data adalah suatu usaha 

untuk dapat menemukan jawaban dalam suatu penelitian. Untuk melakukan 

analisis data, peneliti harus mencari sendiri metode yang cocok dengan sifat 

penelitiannya. Metode analisis data digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah analisis kualitatif.  Secara terperinci proses pengolahan data yang 

dilakukan adalah : 

1. Perhitungan Analisis rasio keuangan 

a. Menghitung Rasio Likuiditas  

1 . Quick Ratio  

         Quick Ratio = K     H   x 100% 

          (Dendawijaya ,2005,h.115) 

3. LDR ( Loan to Deposit ratio) 

LDR J    T  D  P  K KLBI M  I   100% 

         (Dendawijaya ,2005,h.116) 

4. LAR (Loan to Asset ratio) 

LAR = J     J    100% 

         (Dendawijaya ,2005,h.117) 

b. Menghitung Rasio Solvabilitas 

    CAR ( capital Adequency Ratio) 

CAR = 
M  BATMR A      100% 

        (Dendawijaya ,2005,h.121) 

c. Menghitung Rasio Rentabilitas 

1. ROI  

ROI = 
L  B   T  A   100% 

          (Dendawijaya ,2005,h.118) 

  



 

2. ROE 

ROE = 
L  B  M  S   100% 

          (Dendawijaya ,2005,h.118) 

3. Ratio BO/PO 

            BO/PO = 
B  OP  O  x 100%  

        (Dendawijaya ,2005,h.119) 

4. Rasio Net Profit Margin  

  Rasio Net Profit Margin = 
L     P  O  x 100%  

        (Dendawijaya ,2005,h.120) 

2.  Perhitungan Konsep EVA 

a. Menghitung biaya hutang 

Rumus dalam menghitung biaya hutang setelah pajak adalah : 

 Kd = Kb (1 – T) 

      (Sartono,1998,h.225) 

Keterangan : 

Kd  = Biaya atas hutang setelah pajak 

Kb = Biaya atas hutang sebelum pajak 

T    =  Tarif pajak efektif rata-rata 

b. Menghitung biaya ekuitas 

         Ke = 
Po
Di

+ g 

(Martono dan Harjito,2002,h.207) 

         Keterangan  : 

         Ke = biaya modal sendiri 

 Di = deviden yang diharapkan 

 g  = tingkat pertumbuhan deviden 

 Po = harga saham 

 



 

c. Menghitung WACC 

WACC = ( Wd x kd) + ( We x ke ) 

(Martono dan Harjito,2002,h.210) 

Keterangan : 

Wd = Proporsi modal hutang jangka panjang 

Kd =  Ongkos modal hutang 

Ke =  Ongkos modal saham 

We = Proporsi modal saham  

d. Menghitung Ongkos modal / CoC 

Ongkos modal  = WACC x Jumlah modal 

e. Menghitung EVA 

EVA =NOPAT – Ongkos modal 

 (Widayanto,1999,h.51) 

Keterangan : 

EVA      = Economic Value Added 

NOPAT = EBIT-pajak 

 Dari perhitungan EVA, maka jika dihasilkan :  

a) EVA > 0 ( sangat baik/ melebihi  harapan) 

b) EVA = 0 ( impas / sesuai harapan) 

c) EVA < 0 (buruk / tidak sesuai harapan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 4 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Gambaran umum perusahaan 

1. Sejarah Perusahaan 

Pada tanggal 19 Desember 1859 Raden Wiratmaja dan kawan-kawan 

mendirikan De Poerwokertosche Hulp-en spaarbank der inlandsche hoofden ( 

Bank Penolong Tabungan Bagi Priyayi Purwokerto ) atau disingkat menjadi 

bank priyayi Purwokerto, dengan akta otentik yang dibuat oleh E. Sierburg 

sebagai asisten residen. 

Tahun 1896 W.P.D de Wolf Van Westerode, asisten Residen Purwokerto 

yang menggantikan E. Sierbug bersama Al Schieff, mendirikan De 

Poerwokertosche Spar-en Lanbouwerediet Bank sebagai kelanjutan 

Poerwokertosche Hulp-en spaarbank der inlandsche hoofden. 

Kemudian pada tahun 1898 bersama bantuan pemerintah dari Hindia 

Belanda, didirikan Volkbanken atau disebut juga bank rakyat yang daerah 

kerjanya meliputi wilayah administrasi kabupaten atau ofdeling, sehingga 

kemudian dinamakan Afdelingbang. Akan tetapi Volkbanken tersebut 

mengalami kesulitan sehingga pemerintah Hindia Belanda turut campur dalam 

perkreditan rakyat dan semenjak tahun 1904 mendirikan Diest Der 

Volkscreietween (Dinas perkreditan rakyat) yang membantu Volksbank secara 

materiil maupun immateril dengan tambahan modal bimbingan, pembinaan dan 

pengawasan sehingga perkreditan rakyat mulai tahun 1904 berubah menjadi 

Rerringschorz (tugas pemerintah). 

Tahun 1912 pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga 

berbadan hukum dengan nama central kas yang berfungsi sebagai bank sentral 

bagi Volkbanken termasuk bank desa. 

Sebagai akibat resesi dunia tahun 1029-1293 banyak Volkbanken yang 

tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut maka 

pada tahun 1934 didirikan Algemeene Volkscrediet Bank (AVB) yang 

berstatus Badan Hukum Eropa (BHE). Modal pertama berasal dari 

Volkbanken. Dengan demikian Algemeene Volkscrediet Bank sebagai 

kelanjutan dari sentral kas merupakan integrasi dari Volkbanken. 



 

Pada jaman pendudukan Jepang AVB di pulau Jawa diganti namanya 

menjadi Syomin Ginko(Bank Rakyat) berdasarkan UU no 39 tanggal 3 

Oktober 1942. Tanggal 17 Agustus1945 dengan peraturan pemerintah no 1 

tahun 1946 ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia yang merupakan 

bank pemerintah yang dahulu berturut-turut bernama Algemeene Volkscrediet 

Bank (AVB) dan  Syomin Ginko, sementara itu pihak Netherlands Indies Civil 

Administration (NICA) di Jakarta kembali mendirikan kantor besar Algemeene 

Volkscredietbank. 

Pada tahun 1948 setelah ibukota Republik Indonesia Yogyakarta 

diduduki Belanda, kantor besar Bank Rakyat Indonesia dihapuskan oleh NICA, 

dan direksi BRI dipenjarakan oleh Belanda karena tidak mau bekerja sama 

dengan Algemeene Volkscredietbank. Sejak itu aktivitas Bank Rakyat 

Indonesia terhenti untuk sementara waktu. Dengan tercapainya perjanjian 

Roem Royen, maka kantor besarc Bank Rakyat Indonesia hidup kembali, akan 

tetapi dikembalikan pada Negara Republik Indonesia tahun 1945 (daerah 

Renville) sedangkan daerah lainnya dikuasai oleh Algemeene Volkscrediet 

Bank (AVB). AVB sendiri kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat 

(BARRIS). 

Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata membawa pengaruh 

terhadap perkembangan sejarah BRI. Dengan surat Keputusan Menteri 

Kemakmuran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 16 Maret 1959, direksi 

BRI dari negara bagian Republik Indonesia 1945 dipindahkan dari daerah 

Istimewa Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan BARRIS. Akan tetapi surat 

keputusan tersebut mendapat sedikit protes dari para federalis sebab kantor 

besar BARRIS belum merupakan realita, sehingga menteri kemakmuran RIS 

meralatnya dengan menamakan direksi baru itu adalah direksi AVB / Bank 

Rakyat Indonesia. 

Meskipun pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia 

Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Negara Republik 

Indonesia dijadikan negara kesatuan, akan tetapi Algemeene Volkscrediet 

Bank (AVB) baru dibubarkan pada tanggal  29 Agustus 1951 berdasarkan UU 

no 21 Tahun 1951. Selain itu, peraturan pemerintah no 1 tahun 1946 



 

diperbaharui dengan peraturan pemerintah no 25 tahun 1951. yang menjadikan 

BRI menjadi Bank Menengah. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden untuk 

kembali ke UU 1945, maka dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPU) no 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 Lembaga Negara 

nomor 128-1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan nelayan (BKTN). Adapun 

Bank-bank yang seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan meliputi : 

1.Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPU no 41 tahun 1960 tanggal 26 

Oktober    1960 

2.PT Bank Kopersai, Tani dan nelayan berdasarkan PERPU no 44 tahun 1960 

tanggal 26    Oktober 1960 

3. Nederlandsche Handel Mij (NHM) setelah dinasionalisasikan berdasarkan 

peraturan  pemerintah  no 44 tahun 1960 dan berdasarkan Menteri 

Keuangan no 261206/BUM II tanggal 30 november 1960 diserahkan kepada 

BKPN.  

Belum sampai integrasi ketiga bank pemerintah ini terlaksana, semua 

bank umum negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres No 8 tahun 

1965 dijadikan satu dengan Bank Indonesia. Pada waktu itu kebijaksanaan 

pemerintah mengarah pada terciptanya bank tunggal (Mono Banking). BKPN 

berdasarkan Penpres no 9 tahun 1965 dan surat menteri bank sentral no 42 

tahun 1965 serta no 47 tahun 1965 turut terintegrasikan dalam Bank Indonesia 

dengan nama Bank Indonesia urusan koperasi,tani dan nelayan.  

Pada waktu penpres tersebut baru berjalan satu bulan, dikeluarkan 

penpres no 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama 

Bank Negara Indonesia, dimana Bank Indonesia Urusan Koperasi, tani dan 

nelayan (ex.BKPN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II 

bidang Eksim. 

Pada akhir tahun 1968 berdasarkan undang-undang pokok perbankan dan 

Undang-Undang bank sentral no 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang bank 

sentral mengembalikan fungsi bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara 

Indonesia unit II bidang Rural dan Eksim dipindahkan menjadi Bank-Bank 

Milik Negara dengan nama :  



 

1. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban 

serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia bidang 

Rural dengan berdasar pada Undang-Undang No 21 tahun 1968 

2. Bank ekspor Impor menampung segala hak dan kewajiban serta 

kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia unit II bidang 

Eksim dengan berdasarkan pada Undang-Undang no 22 tahun 1968. 

Untuk mengenang sejarah Bank Rakyat Indonesia, maka berdasarkan 

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor Keputusan: S.67-DIR/12/1982 tanggal 2 

Desember 1982, ditentukan bahwa hari jadi Bank Rakyat Indonesia adalah 

pada tanggal 16 Desember 1895.  

Di tengah-tengah semakin ketatnya persaingan dan profesialisme diantara 

perbankan, serta penerapan prinsip kehati-hatian menurut paket Februari 1991, 

Lahirlah Undang-Undang no 7 tahun 1992 tertanggal 25 Maret 1992 tentang 

perbankan yang menegaskan dan meletakkan dasar bagi bisnis perbankan di 

Indonesia. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 mencanangkan reformasi 

perbankan secara fundamental. 

Konsekuensi dari adanya deregulasi dan globalisasi merupakan fenomena 

yang menonjol pada masa berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 1992. 

Secara riil konsekuensi itu dirasakan oleh kalangan perbankan. Tingkat 

persaingan lebih dominan dalam bentuk non price competition yang dalam 

praktek terlihat dalam bentuk persaingan pelayanan. Persaingan dalam bentuk 

layanan menuntut adanya gugus pekerja yang kritis, kreatif dan inovatif. 

Adalah tepay kiranya pada era pasca Undang-Undang no 7 tahun 1992, titik 

perhatian utama dalam rangka konsolidasi perbankan adalah usaha-usaha 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Sejak diundangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1991 BRI mulai 

mempersiapkan bentuk hukumnya menjadi perusahaan yang berstatus PT 

(persero). Dengan peraturan pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 

April 1992 tentang penyesuaian badan hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi 

perusahaan perseroan. Secara resmi bentuk hukum BRI berubah dari “ Sui 

Generals “ berdasarkan Undang-Undang no 231 tahun 1968 menjadi berbentuk 

perseroan. Selanjutnya dengan akta pendirian nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 



 

yang dinuat di hadapan Muhami SH, notaris di Jakarta yang telah disahkan 

dengan kepututsan Menteri Kehakiman RI nomor C.2-6984.HT.01.01TH.92 

tanggal 11 September 1992 nomor 73 dan tambahan Berita Negara RI tanggal 

11 September 1992 nomor 73 dan tambahan berita nomor 3A tahun 1992 nama 

BRI diubah menjadi “Perusahaan perseroan (persero) PT. Bank Rakyat 

Indonesia” disingkat menjadi “PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)”.dan 

dalam praktek sehari-hari sering disebut juga “PT.BRI (Persero)” 

Memasuki era persero, komitmen BRI tetap konsisten, yaitu sebagai bank 

umum yang berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan menyediakan 

jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pelayanan yang 

bermutu, kemitraan usaha dan didukung teknologi yang handal dengan 

mengutamakan usaha kecil dan menengah tanpa melupakan usaha berskala 

besar dan internasional. Untuk dapat melaksanakannya maka perlu ditunjang 

oleh adanya tenaga-tenaga profesional tentunya tidak sekedar masalah 

bagaimana menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal yang 

justru tidak kalah pentingnya adalah usaha-usaha untuk meningkatkan 

komitmennya, sehingga sumber daya manusia yang berbudaya kerja “terampil” 

dapat difungsikan lebih produktif. 

Menyadari bahwa dalam pengembangan usahanya Bank Rakyat 

Indonesia akan menghadapi banyak kendala terbatasnya sumber daya yang ada, 

maka dalam pelaksanaannya perlu adanya alokasi sumber daya seefisien 

mugkin, di samping keharusan adanya perubahan sikap mental sumber daya 

manusia yang ada. Untuk itu diterapkan strategi baru dibidang usaha untuk 

memperkokoh ketahanan bank dalam jangka panjang, sehingga Bank Rakyat 

Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada, yang 

kesemuanya itu tercantum dalam Corporate plan 1994-2000. 

Sesuai dengan Corporate plan tersebut maka ditetapkan bahwa BRI 

membagi kegiatan usahannya menjadi tiga Strategic Business Unit (SBU) 

yaitu: 

•   Comercial and Retail Banking (CRB)  

Dengan melakukan peningkatan efisiensi dalam sistem 

pelayanan(Delivery system) dan peningkatan kualitas dalam penilaian 



 

resiko usaha (risk assement)melalui unti kerja yang bertindak sebagai 

financial intermeditery. 

•   Unit Retail Bank (URB) 

Strategi ini untuk mengembangkan Bank Rakyat Indonesia unit 

yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan 

operasionalnya meliputi ke pelosok pedesaan dan bertujuan untuk 

mendukung program pemerintah dan membangun ekonomi pedesaan. 

•   Corporate and International Banking (C&I) 

Untuk mendukung nasabah Bank Rakyat Indonesia yang berskala 

besar serta kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan melalui 

BRI. Dengan acuan ketiga SBU tersebut di atas, maka dalam 

menjalankan aktivitas usahanya, Bank Rakyat Indonesia secara 

konsisten mengemban misinya, yaitu : 

1. Mendukung program pembanguan ekonomi nasional 

dengan menyediakan jasa perbankan yang bermutu tinggi 

bagi seluruh lapisan masyarakat. 

2. Melayani seluruh lapisan masyarakat,meliputi usaha 

kecil,menengah dan besar baik nasabah perorangan atau 

korporasi. Sektor-sektor usaha yang dilayani meliputi 

bidang pertanian,industri,perdagangan dan segmen lainnya 

di dalam dan di luar negeri. Dalam kaitan ini Bank Rakyat 

Indonesia akan mempertahankan jaringan unit kerja yang 

luas dan tersebar  secara merata diseluruh tanah air. 

3. Memberikan perhatian khusus kepada penyedia jasa –jasa 

perbankan di sektor retail banking, baik secara langsung 

kepada nasabah perseorangan, maupun tidak langsung 

melalui koperasi atau lembaga keuangan desa (BKD) sesuai 

dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. 

 

 

 

 



 

2. Visi, Misi dan sasaran jangka panjang perusahaan 

a. Visi 

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah 

b. Misi 

1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat  

2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

professional dengan melaksanakan praktek good corporate 

governance 

3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan 

c. Sasaran jangka panjang 

1) Menjadi bank sehat dan salah satu dari 5 bank terbesar dalam asset dan 

keuntungan 

2) Menjadi  bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, 

kecil dan menengah 

3) Menjadi  bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agribisnis 

4) Menjadi salah satu bank go public terbaik 

5) Menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara 

konsisten 

6) Menjadi budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insane 

BRI 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pojok  BEJ Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 
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4. Produk dan jasa bank 

a. Bisnis mikro 

 Bank BRI melayani nasabah mikro melalui jaringan BRI unit yang 

tersebar luas di seluruh Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun 

perkotaan.Pemberian kredit kepada nasabah adalah sebesar Rp.13.175 miliar 

dengan saldo rata-rata 4,4 juta per debitur. Disamping itu simpanan yang 

ditawarkan melalui BRI unit termasuk dua jenis tabungan yaitu, tabungan 

simpedes (rekening tabungan yang ditawarkan melalui BRI unit pedesaan), 

dan tabungan simaskot ( rekening tabungan yang ditawarkan melalui BRI 

unit perkotaan) 

1) Produk-produk Pinjaman 

BRI unit menawarkan satu jenis produk, yaitu kredit mikro yang 

dikenal sebagai Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), yang diberikan 

dalam jumlah sampai dengan Rp.50 juta. Jangka waktu kredit ini 

berkisar dari enam bulan hingga lima tahun. Bank BRI 

mengkategorikan Kupedes ke dalam tiga kategori, yaitu : 

a) Kupedes Modal Kerja dan Kupedes Investasi 

Kredit modal kerja dan kredit investasi diberikan kepada 

pengusaha mikro dan pelaku usaha kecil lainnya. Bank BRI 

menawarkan kredit ini untuk berbagai tujuan terutama bagi 

perorangan yang berkecimpung dalam industri agribisnis dan 

perdagangan 

b) Kupedes untuk golongan berpenghasilan tetap 

Bank BRI memberikan Kupedes kepada pekerja perusahaan 

swasta, lembaga-lembaga pemerintah, BUMN, terutama pegawai 

negeri sipil dan para pensiunan 

2) Produk-produk Simpanan 

Bank BRI menawarkan Giro, Tabungan dan Deposito berjangka 

(termasuk sertifikat Deposit) melalui BRI Unit  

 

 

 



 

b. Bisnis Ritel 

Divisi Bisnis Ritel melalui Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan kantor 

cabang pembantu, menyediakan kredit untuk perusahaan kecil dan 

menengah (UKM). Tanggung jawab dari divisi ini antara lain 

mengembangkan produk kredit, memonitor kredit dalam portofolio kredit 

ritel dan hubungan intitusi.  

1) Produk Pinjaman 

Bank BRI menawarkan kredit ritel melalui Kantor Wilayah, Kantor 

Cabang dan kantor cabang pembantu. Kredit ritel terdiri kredit modal 

kerja dan kredit investasi untuk UKM dan Golbertap serta kredit 

pensiun bagi perorangan dengan periode jatuh tempo yang bervariasi 

dari satu hingga lima tahun dalam jumlah hingga Rp. 5 miliar.  

a) Kredit modal kerja dan kredit investasi 

Kredit modal kerja dan kredit investasi diberikan pada UKM dalam 

mata uang Rupiah dan Dollar AS. Bank BRI menawarkan dalam 

berbagai skema kredit untuk berbagai macam kebutuhan bagi dunia 

usaha terutama dalam sector agribisnis, perdagangan, 

perindustrian, impor ekspor dan konstruksi. 

b) Kredit Golbertap 

Bank BRI memberikan kredit Golbertap kepada perorangan yang 

bekerja pada perusahaan swasta, BUMN dan institusi pemerintah 

tertentu serta kredit pensiun kepada pensiunan dengan pendapatan 

pension tetap. Kredit kepada perorangan diberikan dalam Rupiah. 

Rata-rata besarnya kredit adaah 10 juta hingga 15 juta. Peminjam 

dari Golbertap biasanya adalah pegawai negeri sipil, TNI atau 

polisi, pegawai pemerintah, serta pekerja swasta 

2) Produk Simpanan dan Produk Lainnya 

Bank BRI  menawarkan nasabah ritelnya produk tabungan, giro, 

Deposito berjangka dan sertifikat deposito yang dikelola oleh divisi 

Consumer Banking. Bank BRI juga memasarkan dan menjual produk-

produk lain kepada nasabah ritel termasuk L/C, bank garansi,produk-

produk treasury dan reksa dana melalui relationship manager. 



 

B. Analisis dan Pembahasan 

1.  Penyajian data laporan keuangan keuangan 

 Adapun data laporan keuangan PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk Tahun 

2005-2007, adalah sebagai berikut :  

                                                 Tabel 2 
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 

NERACA 
31 Desember 2005-2007 

(Disajikan dalam utaan rupiah,kecuali dinyatakan lain) 

 
 

 2005 2006 2007 
AKTIVA    
KAS 2.763.958 3.458.907 5.041.396 
GIRO PADA BANK INDONESIA 8.707.695 14.021.368 31.047.872 
GIRO PADA BANK LAIN 
Penyisihan kerugian 
 

   652.945 
    (6.529) 
  646.416 

181.935 
(1.819) 

180.116 

922.852 
(9.234) 

913.618 
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA 
DAN BANK LAIN 

- Pihak ketiga 
-Pihak yang mempunyai hubungan  istimewa 
Penyisihan kerugian 

 
 

9.353.732 
   256.000 

    (29.612) 
9.580.120 

 
 

13.490.867 
166.000 
(41.081) 

13.615.786 

 
 

14.455.860 
225.000 
(51.417) 

14.629.443 
EFEK-EFEK 
Penyisihan kerugian 

7.214.313 
    (10.585) 
7.203.728 

15.391.806 
(9.074) 

15.382.732 

17.358.248 
(40.349) 

17.317.899 
TAGIHAN WESEL EKSPOR 
Penyisihan kerugian 

  456.057 
   (4.727) 
  451.330 

468.921 
(9.647) 

459.274 

596.293 
(5.968) 

590.325 
OBLIGASI REKAPITULASI PEMERINTAH 17.721.871 18.445.348 18.222.590 
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI 
DIJUAL KEMBALI 

 201.925 2.573.610 

TAGIHAN DERIVATIF 
Penyisihan kerugian 

 10.607 
(106) 

10.501 

24.724 
(247) 

24.477 
KREDIT YANG DIBERIKAN 

- Pihak ketiga 
-Pihak yang mempunyai hubungan  istimewa 

   Penyisihan kerugian 

 
74.532.415 
    364.590 

(5.393.146) 
69.503.859

 
88.874.032 

355.507 
(6.687.654) 
82.541.885 

 
112.407.295 

431.511 
(6.915.043) 

105.923.763
PEMBIAYAAN SYARIAH 
Penyisihan kerugian 

     636.229 
      (17.103) 

    619.126 

1.053.213 
(30.394) 

1.022.819 

1.134.147 
(43.132) 

1.091.015 
TAGIHAN AKSEPTASI 
Penyisihan kerugian 

   470.208 
     (14.827) 

   455.381 

327.666 
(4.762) 

322.904 

661.381 
(7.018) 
76.668 

PENYERTAAN SAHAM 
Penyisihan kerugian 

   65.859 
    (1.188) 
   64.671 

69.941 
(1.230) 
68.711   

77.979 
(1.311) 
76.668 

AKTIVA TETAP 
Nilai tercatat 
Akumulasi penyusutan 
Nilai buku bersih 

 
 4.097.619 

 (2.168.349) 
1.929.270 

 
4.330.003 

(2.508.025) 
1.821.978 

 
4.486.075 

(2.841.903) 
1.644.172 

AKTIVA PAJAK TANGGUHAN     943.845 865.005 1.269.743 
AKTIVA LAIN-LAIN-bersih 2.184.309 2.306.227 2.713.984 
JUMLAH AKTIVA 122.775.579 154.725.486 203.734.938 



 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS    
KEWAJIBAN    
KEWAJIBAN SEGERA 1.956.467 2.356.547 3.955.880 
SIMPANAN NASABAH    
   Giro 

- Pihak ketiga 
-Pihak yang mempunyai hubungan  istimewa 

 
17.357.706 

2.167 
 

 
27.807.211 

3.646 
 

 
37.112.455 

8.012 
 

   Giro Wadiah 23.768 53.235 41.327 

   Tabungan 
- Pihak ketiga 
-Pihak yang mempunyai hubungan  istimewa 

 
49.282.329 

9.473 

 
58.143.328 

9.169 
 

 
72.067.052 

38.774 

   Tabungan Mudharabah 80.225 155.127 194.101 

   Deposito Berjangka 
- Pihak ketiga 
-Pihak yang mempunyai hubungan  istimewa 

 
30.026.209 

116.814 

 
37.585.252 

557.025 

 
55.596.331 

298.824 
 

   Deposito berjangka Mudharabah 146.778 152.454 243.107 

   Sertifikat Deposito 564 1.892 - 

Jumlah Simpanan Nasabah 97.046.033 124.468.339 165.599.983 

SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN 
LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA 

1.181.856 1.868.440 1.611.033 

EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI 
DIBELI KEMBALI 

102.681 102.716 102.681 

KEWAJIBAN DERIVATIF  24.226 180.921 

KEWAJIBAN AKSEPTASI 470.208 327.666 661.381 

HUTANG PAJAK 236.047 287.337 1.140.490 

PINJAMAN YANG DITERIMA 1.799.919 1.764.607 2.382.277 

ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN 
KONTIJENSI 

44.204 48.262 73.846 

KEWAJIBAN LAIN-LAIN 
- Pihak ketiga 
-Pihak yang mempunyai hubungan  istimewa 
 

PINJAMAN SUBORDINASI 

 
4.072.146 

125.591 
 
 

2.387.445 
 
 

 
4.297.538 

69.569 
 
 

2.231.431 

 
6.422.680 

25.878 
 
 

2.140.253 

JUMLAH KEWAJIBAN 109.422.597 2.231.431 184.297.303 

 



 

EKUITAS 
Modal saham-nilai nominal Rp.500(Rupiah 
penuh)per saham 

 Modal dasar-30.000.000.000 saham (terdiri dari 
1 lembar saham seri A Dwidarma dan 
29.999.999.999 lembar saham seri B) 

Modal ditempatkan dan disetor penuh-
12.035.700.500  pada tanggal 31 Desember 
2005 

     12.286.421.500  pada tanggal 31 Desember 
2006 

     12.317.800.500 pada tanggal 31 Desember 
2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6.017.850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.143.211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.158.900 

Tambahan modal disetor/agio saham 1.916.284 2.535.660 2.676.620 

Selisih penilaian kembali aktiva tetap 786 786 786 

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 
dalam mata uang asing 

103.522 103.017 103.075 

Opsi saham 76.587 47.047 23.586 

(Kerugian)keuntungan yang belum direalisasi atas 
efek-efek dan obligasi rekapitulasi pemerintah 
yang tersedia untuk dijual  

(292) 609.907 496.576 

Saldo laba 
  Telah ditentukan penggunaannya 
  Belum ditentukan penggunaannya 
Jumlah saldo laba 

 
1.410.765 
3.827.480 
5.238.245 

 
2.850.396 
4.588.784 
7.439.180 

 
4.553.425 
5.424.667 
7.439.180 

JUMLAH EKUITAS 13.352.982 16.878.808 19.437.635 

JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 122.775.579 154.725.486 203.734.938 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabel 3 
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk 

LAPORAN RUGI LABA 
31 Desember 2005-2007 

(Disajikan dalam utaan rupiah,kecuali dinyatakan lain) 
 

 2005 2006 2007 
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 
Pendapatan Bunga,investasi, dan pembiayaan 
syariah 

 Bunga dan investasi 
 Provisi dan komisi 
 Pendapatan pembiayaan syariah 

Jumlah Pendapatan Bunga,investasi, dan 
pembiayaan syariah 

 
 
 
 

16.754.643 
437.340 
61.729 

17.253.712 
 

 
 
 
 

20.423.813 
534.696 
112.028 

21.070.537 

 
 
 
 

22.420.308 
653.776 
166.547 

23.240.631 
 

Beban bunga, syariah dan pembiayaan Lainnya 
   Beban bunga dan pembiayaan lainnya 
   Beban Syariah 
Jumlah Beban bunga, syariah dan pembiayaan 
Lainnya 

 
(4.801.350) 

(15.420) 
(4.816.770) 

 
(7.262.828) 

(18.354) 
(7.281.182) 

 
(6.504.724) 

(39.335) 
(6.544.059) 

Pendapatan bunga – bersih 12.436.942 13.789.355 16.696.572 
Pendapatan Operasional Lainnya 
     Imbalan 

Provisi dan Komisi lainnya  
keuntungan dari penjualan efek-efek   dan 

obligasi rekapitalisasi pemerintah-bersih 
Keuntungan selisih kurs – bersih 
Keuntungan dari kenaikan nilai efek-efek   dan 

obligasi rekapitalisasi pemerintah-bersih 
lain-lain 
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 

 
 

568.475 
231.633 

 
49.464 

- 
 

106.675 
956.247 

 
808.070 
29.624 

293.860 
 

- 
190.339 

 
187.157 

1.509.050 
 

 
1.411.704 

43.881 
48.355 

 
176.110 

- 
 

141.651 
1.821.701 

Beban penyisihan kerugian aktiva produktif-bersih (710.070) (1.868.694) (1.870.953) 
Pembalikan (beban) estimasi kerugian komitmen 

dan kontijensi-bersih 
30.789 (4.058) (25.567) 

 
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva 

lain-lain – bersih 
278.452 24.612 (46.139) 

Beban operasional Lainnya  
Tenaga kerja dan tunjangan 
Umum dan administrasi 
Kerugian dari penurunan nilai efek-efek dan 

obligasi rekapitalisasi pemerintah-bersih 
Premi program Penjaminan Pemerintah 
Provisi dan komisi lainnya 
Rugi selisih kurs bersih 
Lain-lain 
 

 
(4.407.158) 
(2.126.385) 

(565.982) 
 

(199.290) 
(2.267) 

 
(378.969) 

 
(4.830.775) 
(2.054.030) 

- 
 

(206.246) 
(2.507) 
(4.610) 

(567.478) 

 
(5.274.424) 
(2.404.706) 

(46.326) 
 

(267.180) 
(2.587) 

 
(1.024.388) 

 
Jumlah Beban Operasionalnya Lainnya (7.680.051) (7.665.646) 9.019.611 
LABA OPERASIONAL 5.312.309 5.784.619 7.556.003 
PENDAPATAN NON OPERASIONAL-
BERSIH 

295.643 122.102 224.071 

LABA SEBELUM (BEBAN) MANFAAT 
PAJAK 

5.607.952 3.906.721 7.780.074 

(BEBAN) MANFAAT PAJAK 
Kini 
Tangguhan 

 
(1.829.246) 

29.881 

 
(1.831.877) 

182.728 

 
(3.310.965) 

368.892 
LABA BERSIH 3.808.587 4.257.572 4.838.001 

LABA BERSIH PER SAHAM 
Dasar (dalam Rupiah penuh)  
Dilusian (dalam Rupiah penuh) 

 
321,70 
315,50 

 
355.62 
349,54 

 
403,64 
395,06 



 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

2. Analisis dan Intepretasi data 
a. Perhitungan Rasio Keuangan PT.Bank Rakyat Indonesia Tahun 2005-

2007 (seluruh  perhitungan dalam jutaan rupiah) 
1) Rasio Likuiditas 

a) Quick Ratio  

Quick Ratio = 
K     H   x 100% 

Tahun 2005 =   2.763.958+7.203.728+37.627.484 
       75.082.575 

  =  . .. .  = 63,39% 
   

Tahun 2006 =   . . . . . .. .  

         

                                   =  
. .. .   =  68,83% 

 
Tahun 2007= . . . . . .. .  
 
           = 

. .. .  = 73,52% 
 

 Quick Ratio merupakan nilai perbandingan antara aktiva lancar 

tehadap hutang lancar. Quick Ratio digunakan sebagai dasar untuk 

mengetahui kinerja keuangan bank dalam membiayai kembali 

kewajibannya kepada nasabah dengan menggunakan aktiva lancar yang 

lebih likuid. Semakin besar nilai quick ratio, maka semakin besar pula 

jaminan bank untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Quick ratio bank 

besarnya adalah minimal 50%, artinya hutang lancar sebesar Rp.1 dijamin 

oleh aktiva lancar Rp.0,5 

 Perhitungan quick ratio Bank BRI diperoleh masing-masing nilai yaitu 

63,39% tahun 2005; 68,83 % tahun 2006 dan 73,52% untuk tahun 2007. 

Nilai rata-rata quick ratio diperoleh angka sebesar 68,58%, artinya Nilai 

rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BRI selama 

tahun 2005-2007 dalam membiayai kembali kewajibannya kepada nasabah 

dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid sangat baik karena 



 

telah memenuhi standar minimum Quick Ratio yang ditetapkan sebesar 

50%, yang berarti aktiva lancar sebagai jaminan hutang lancar. 

b) Loan to Asset Ratio  ( LAR ) 
 

  Loan to Asset Ratio = 
J    J  A  x 100% 

     

Tahun 2005      = 
. .. .  = 57,11%  

  Tahun 2006  = 
. .. .   = 54,01% 

  Tahun 2007      = 
. .. .  = 51,99% 

 Loan to asset ratio merupakan perbandingan antara total pinjaman 

yang diberikan bank kepada debitur terhadap total aktiva. LAR digunakan 

sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam memenuhi 

permintaan kredit dengan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi nilai LAR 

maka semakin rendah tingkat likuiditasnya, karena jumlah aktiva yang 

diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin besar. Perhitungan LAR 

Bank BRI mengalami penurunan setiap tahunnya selama periode tahun 

2005-2007. Tahun 2005 mencapai nilai 57,11%, tahun 2006 mencapai 

nilai 54,01% dan tahun 2007 mencapai nilai 51,99%%. Nilai rata-rata 

LAR sebesar  54,37%, lebih rendah daripada tolok ukurnya sebesar 55%. 

Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa permintaan kredit yang 

diterima oleh Bank BRI kurang dari separuh total aktiva yang dimilikinya, 

sehingga kinerja keuangan Bank BRI selama tahun 2005-2007 dalam 

memenuhi permintaan kredit telah memenuhi aktiva yang tersedia. 

c) Loan to debt Ratio ( LDR )  

   LDR  = 
 K  Y  DT  D  D  P  K KLBI   x 100% 

       

   Tahun 2005  = 
. .. .  = 66,12% 

   Tahun 2006,= 
. .. .  = 62,25% 



 

 Tahun 2007,= 
. .. .  = 60,89% 

 Loan to deposit Ratio menggambarkan kredit yang diberikan oleh 

pihak bank dibandingkan dengan dana yang terkumpul dari nasabah (pihak 

ketiga). Loan to deposit ratio ini digunakan sebagai dasar untuk 

mengetahui kinerja keuangan bank dalam membayar kembali kewajiban 

kepada para nasabahnya dengan menggunakan kredit-kredit yang telah 

diberikan kepada para debiturnya. Loan to deposit ratio uga menunjukkan 

bagaimanan pemanfaatan dana masyarakat yang terkumpul untuk 

memberikan bunga pinjaman kepada para nasabah. 

 Kredit yang banyak dikeluarkan oleh bank sebenarnya akan sangat 

bermanfaat bagi bank, karena akan mendatangkan tingkat pengembalian 

atau return bagi pihak bank. Penyaluran kredit yang terlalu banyak juga 

tidak baik, karena dengan banyaknya kredit yang dikeluarkan juga akan 

memperbanyak kredit yang kemungkinan macet. Semakin tinggi LDR 

maka semakin rendah tingkat likuiditasnya. Batas aman LDR adalah 80% 

dengan batas toleransi 85%-110%. 

 Perhitungan LDR Bank BRI diperoleh nilai masing-masing yaitu, 

66,12% untuk tahun 2005; 62,25% untuk tahun 2006; 60,89% untuk tahun 

2007. Nilai rata-rata LDR sebesar 63,09%. Nilai rata-rata tersebut cukup 

baik karena tidak melebihi batas toleransi LDR yang telah ditetapkan BI 

sebesar 85-110%. Nilai rata-rata LDR tersebut memperlihatkan bahwa 

kinerja keuangan Bank BRI selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 

dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabahnya dengan 

menggunakan kredit-kredit yang telah diberikan kepada debiturnya cukup 

baik. 

2) Rasio Rentabilitas 

a) Return on Investment ( ROI ) 

Return on Investment ( ROI ) = 
L    T   x 100% 

Tahun 2005  = 
. .. .   x 100% = 3,10% 

Tahun 2006   = 
. .. .    x 100% = 2,75% 



 

Tahun 2007  = 
. .. .   x 100% = 2,37%  

Return on Investment Ratio diperoleh dari perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on Investment Ratio 

digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam 

memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROI maka semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

Standar ROI minimum menurut Bank Indonesia adalah sebesar 1,5%. 

 Perhitungan ROI Bank BRI diperoleh nilai masing-masing yaitu 

3,10% untuk tahun 2005; 2,75% untuk tahun 2006;  2,37% untuk tahun 

2007. Nilai rata-rata ROI  sebesar  2,74% telah melebihi standar minimum 

ROI yang telah ditentukan sebesar 1,5%. Nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BRI selama tahun 2005 

sampai 2007 dalam memperoleh laba secara keseluruhan sangat baik dan 

posisi bank dalam penggunaan aktiva juga berlangsung efektif. 

b) Return on Equity (ROE) 

Return on Equity = 
L  M   x 100% 

Tahun 2005  = 
. .. .  x100% = 24,78 

Tahun 2006  = 
  . .. .  x100% = 25,22% 

Tahun 2007  =  . .. .  x100% = 24,89% 

 Return on Equity digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kinerja 

keuangan bank dalam menghasilkan laba bersih yang dikaitkan dengan 

pembayaran deviden. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin besar laba 

yang diperoleh bank yang berpengaruh pula pada kenaikan deviden para 

investor. 

 Perhitungan ROE Bank BRI selama tahun 2005 sampai dengan tahun 

2007 diperoleh nilai, 24,78% untuk tahun 2005; 25,22% untuk tahun 2007; 

24,89% untuk tahun 2007. Nilai Rata-rata ROE 24,96%, nilai rata-rata 

tersebut cukup baik karena telah memenuhi standar minimum ROE yang 

ditetapkan oleh BI sebesar 13%. Nilai rata-rata ROE tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BRI selama tahun 2005 



 

sampai dengan tahun 2007 dalam menghasilkan laba bersih yang dikaitkan 

dengan pembayaran deviden sangat baik. 

c) Rasio Biaya Operasional / Pendapatan Operasional (BO/PO) 

BO/PO = 
B  OP  O  x 100% 

 

Tahun 2005  = 
. .. .  x100% = 71,31%  

 
Tahun 2006  = 

. .. .  x100% = 74% 
  

   
Tahun 2007  = 

. .. .  100% = 69,54% 
 
 Rasio BO/PO digunakan sebagai dasar untuk menilai perbandingan 

biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang lebih baik. Semakin kecil 

angka rasio BO/PO maka semakin baik kondisi bank yang bersangkutan. 

Standar maksimum BO/PO menurut Bank Indonesia adalah 92%. 

 Perhitungan rasio BO/PO Bank BRI diperoleh nilai masing-masing 

yaitu 71,31% untuk tahun 2005; 74% untuk tahun 2006; 69,54% untuk 

tahun 2007. Rata-rata rasio BO/PO selama tiga tahun tersebut sebesar 

71,61% dalam kondisi yang baik dan tidak melebihi batas maksimum rasio 

BO/PO yang ditentukan sebesar 92%. Dilihat dari sudut pandang 

Operating Ratio, Nilai rasio BO/PO yang diperoleh Bank BRI tergolong 

bagus, karena manajemen bank mampu menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan optimal serta dapat meminimalkan biaya 

operasional yang dikeluarkan. 

d) Net Profit Margin 

Net Profit Margin = 
L    P  O  x 100% 

 
Tahun 2005  =  

. .. .  x100% = 30% 
 
Tahun 2006  = 

. . . .  x100% = 26% 
 



 

Tahun 2007  = 
. .. .  x100% = 30,99% 

 
 Net Profit Margin digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kinerja 

keuangan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak ditinjau 

dari sudut pendapatan operasionalnya. Rasio Net profit margin merupakan 

perbandingan antara laba yang diperoleh bank terhadap pendapatan 

operasionalnya. Semakin besar rasio Net Profit Margin maka semakin baik 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. 

 Perhitungan Net Profit Margin Bank BRI selama tahun 2005 sampai 

dengan 2007 diperoleh masing-masing nilai yaitu 30% tahun 2005; 26% 

tahun 2006; 30,99% tahun 2007. Nilai rata-rata Net Profit Margin sebesar 

28,99%, nilai rata-rata tersebut lebih besar daripada tolok ukurnya sebesar 

16%, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank 

BRI selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dalam menghasilkan 

laba bersih sebelum pajak ditinjau dari sudut pandang pendapatan 

operasionalnya, terutama pendapatan yang diperoleh dari kegiatan 

pemberian kredit sangat baik. 

3) Rasio Solvabilitas 

a) Capital Adequacy Ratio ( CAR ) 

CAR = 
M  BT     x100% 

 

Tahun 2005 

- ATMR untuk risiko kredit                        =  78.527.600 

- ATMR untuk risiko pasar                         =    4.966.766 

ATMR untuk risiko kredit dan pasar          83.494.366 

 

- CAR untuk risiko kredit dan pasar   = 
. .. .  = 15,99% 

Tahun 2006 

- ATMR untuk risiko kredit                        =  74.690.731 

- ATMR untuk risiko pasar                         =    4.570.435 

ATMR untuk risiko kredit dan pasar          79.261.166 



 

- CAR untuk risiko kredit dan pasar   = . .. .  =  21,2% 

Tahun 2007 

- ATMR untuk risiko kredit                        =  102.382.429 

- ATMR untuk risiko pasar                         =     5.328.550 

ATMR untuk risiko kredit dan pasar          107.710979 

 

- CAR untuk risiko kredit dan pasar   = 
   . .. .  = 18,04% 

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang digunakan sebagai dasar 

untuk  mengetahui kinerja keuangan bank dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya dan kemampuan permodalan yang ada untuk menutup 

kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-

surat berharga. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 

tanggal 13 Desember 2001 kewajiban penyertaan modal minimum bank 

umum adalah sebesar 8%. 

Perhitungan CAR Bank BRI risiko kredit dan pasar diperoleh masing-

masing nilai sebesar 15,99%  tahun 2005, 21,2% tahun 2006, 18,04% tahun 

2007, Nilai rata-rata sebesar 18,41%. Nilai rata-rata tersebut mengidikasikan 

bahwa kecukupan modal Bank BRI telah memenuhi standar minimal CAR 

sebesar 8% baik dilihat dari CAR risiko kredit maupun CAR risiko kredit dan 

pasar dan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank BRI selama tahun 

2005 sampai dengan tahun 2007 dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya dan kemampuan permodalan yang ada untuk menutup 

kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-

surat berharga dalam kondisi yang sangat baik. Keadaan tersebut dilihat dari 

sudut pandang likuiditasnya sangat bagus, karena persediaan modalnya cukup 

untuk memenuhi permintaan deposan baik yang berupa kredit maupun yang 

ingin menarik kembali uangnya, namun dilihat dari sudut pandang 

profitabilitas kurang baik, karena terdapat banyak dana yang menganggur,  

yang sebenaranya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan 

return (tingkkat pengembalian), seperti investasi. 

  



 

Tabel 4 
PT Bank Rakyat Indonesia 

Rasio Keuangan periode 2005-2007 
 

Rasio Tahun Rata-
rata 

Tolok 
ukur 

Keterangan
2005 2006 2007 

a) Rasio Likuiditas       

1) Quick rasio 63,39% 68,83% 73,52% 50% Min 50% Memenuhi 

2) LDR 66,12% 62,25% 60,89% 63,09% Max 85%-
110% 

Memenuhi 

3) LAR 57,11% 54,01% 51,99% 54,37% Max 55% Memenuhi 

b) Rasio Rentabilitas       

1) ROI 3,10%
 

2,75%
 

2,37% 
 

2,74% Min 1,5% Memenuhi 

2) ROE 24,78% 25,22% 24,89% 24,96% Min 13% Memenuhi 

3) BO/PO 71,31% 74% 69,54% 71,61% Max 92% Memenuhi 

4) Net Profit 
Margin 

30% 26% 30,99% 28,99% Min 16% Memenuhi 

c) Rasio Solvabilitas       

CAR 15,99% 21,2% 18,04% 18,41% Min 8% Memenuhi 

Sumber : Data diolah 
 

 Dari tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas mengalami 

fluktuatif setiap tahunnya, Mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu 

pada quick rasio, nilai quick rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2007. 

Sedangkan rasio likuiditas mengalami penurunan melalui rasio LDR dan 

LAR, semakin rendah nilai rasio tersebut maka semakin tinggi tingkat 

likuiditasnya, nilai LAR dan LDR terendah diperoleh pada tahun 2007. 

Berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, nilai rata-rata 

rasio likuiditas diatas telah memenuhi standar Bank Indonesia dan dinyatakan 

sehat.  



 

 Rasio Rentabilitas pada tabel di atas mengalami fluktuatif setiap tahunnya, 

ROI dari tahun 2005 sampai tahun 2007 semakin menurun, Sedangkan ROE 

dan rasio BO/PO cukup berfluktuasi, cenderung naik pada tahun 2006 dan 

turun pada tahun 2007. Rasio Net profit margin turun pada tahun 2006 dan 

naik pada tahun 2007. Berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, nilai rata-rata rasio Rentabilitas diatas telah memenuhi standar 

Bank Indonesia dan dinyatakan sehat.  

 Rasio Solvabilitas yang dihitung dengan CAR turun pada tahun 2006 dan 

naik pada tahun 2007. Berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia, nilai rata-rata rasio solvabilitas diatas telah memenuhi standar 

Bank Indonesia dan dinyatakan sehat.  

b. Perhitungan Economic Value Added (EVA) PT.Bank Rakyat Indonesia 
Tahun 2005-2007  

 Sebelum melakukan penilaian  ketercapaian harapan pengembalian 

investor dengan menggunakan konsep Economic Value Added (EVA), harus 

dilakukan perhitungan beberapa komponen yang nantinya akan digunakan 

dalam perhitungan EVA. Komponen tersebut antara lain biaya modal utang 

(cost of capital), biaya modal saham (cost of equity), dan biaya modal rata-

rata tertimbang/Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

1. Perhitungan Biaya Modal Hutang (Cost of Debt) 

  Biaya modal hutang (Cost of Debt atau Kd) menunjukkan seberapa 

besar biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat 

penggunaan dana oleh perusahaan yang berasal dari pinjaman. Biaya hutang 

yang ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang tidak lain 

adalah sebesar tingkat tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor 

(pemilik modal). Komponen-komponen yang digunakan dalam perhitungan 

biaya modal hutang pada penelitian ini adalah : beban bunga, jumlah utang 

yang dikenai bunga dan beban pajak yang ditanggung perusahaan. 

  Biaya hutang sebelum pajak (Kb) adalah tingkat bunga hutang yang 

merupakan biaya pengurang pajak. Oleh karena itu biaya modal atas 

penggunaan utang dapat dihitung dengan dasar (Kd), yaitu : 

 



 

          Kb =                 Beban bunga 
    Jumlah utang yang dikenai bunga 
 

          Kd = Kb (1-T) 

  Dimana :  

  Kb = Biaya modal atas hutang sebelum pajak 

  I = Biaya bunga yang harus dibayar 

  D = total hutang jangka panjang 

  Langkah pertama adalah menentukan beban bunga perusahaan yang 

dapat diketahui dari Laporan Rugi Laba perusahaan. Kemudian menaksir 

jumlah hutang perusahaan yang dikenai beban bunga, baik untuk hutang 

jangka pendek maupun hutang jangka panjang.  

  Langkah selanjutnya adalah menghitung tarif pajak yang dikenakan 

pada perusahaan. Tarif pajak (t) yang dimaksud adalah tarif pajak efektif 

rata-rata, yaitu tarif yang diperoleh dari membagi Pajak Penghasilan (Pph) 

yang dikenakan dengan laba kena pajak. Apabila dirumuskan adalah sebagai 

berikut :  

    T= 
PL    

  Dimana :  

  T = Tarif pajak penghasilan 

  Pph = Beban pajak penghasilan pajak berjalan 

 

                                               Tabel 5 

Perhitungan Tarif Pajak 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Tahun 
Laba Sebelum 

pajak Beban pajak 
 

Tarif pajak 
 

2005 5.607.952.000.000 1.799.365.000.000 0,32086 

2006 3.906.721.000.000 1.649.149.000.000       0,42213 

2007 7.780.074.000.000 2.942.073.000.000 0,37816 

   (Sumber data diolah) 



 

  Kemudian dapat ditentukan biaya modal hutang setelah pajak (Kd). 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka pada tabel 6  berikut 

disajikan besarnya biaya modal hutang setelah pajak perusahaan selama 

periode 2005-2007. 

 

Tabel 6 

Biaya Modal Hutang Setelah Pajak (Kd)  

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Periode 2005-2007 

Tahun Biaya Modal Hutang Setelah Pajak 

2005 0,02989 

2006 0,03052 

2007 0,02208 

  (Sumber: data diolah) 

  Biaya modal utang PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2005 sebesar 

0,02989 berarti bahwa perusahaan menanggung biaya sebesar 0,02989 dari 

besarnya pinjaman sebagai akibat penggunaan dana oleh perusahaan yang 

berasal dari pinjaman tersebut.  

  Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa selama 3 tahun periode 

penelitian tersebut biaya hutang PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk mengalami 

fluktuasi naik turun. Biaya hutang tertinggi dicapai pada tahun 2006 sebesar 

0,03052, sedangkan biaya hutang terendah dicapai pada tahun 2007 sebesar 

0,02208. Komposisi biaya modal hutang yang tepat dalam komposisi modal 

perusahaan dapat meningkatkan efisiensi modal tertimbang/WACC secara 

keseluruhan. 

2) Perhitungan biaya modal saham biasa ( Cost of Equity ) 

Biaya modal sendiri PT.Bank Rakyat Indonesia didasarkan pada biaya 

penggunaan saham sebagai sumber permodalan perusahaan pada periode 

2005-2007. Komponen – komponen yang digunakan untuk menentukan 

biaya modal saham menurut model pertumbuhan deviden yaitu : deviden per 

share, Ekuitas per share, ROE dan harga saham. Setelah komponen-

komponen tersebut diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung 



 

biaya modal saham. Biaya modal sendiri atau biaya modal saham dihitung 

dengan membandingkan antara tingkat dividen dengan harga saham 

ditambah dengan tingkat pertumbuhan dividen, yang diperoleh dari 

perkalian antara flowback ratio dengan ROE. Perhitungan biaya modal 

saham pada PT.Bank Rakyat Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7 

Tingkat dividen dan EPS 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 

 
 2005 2006 2007 
Dividen 1.816.614.000.000 1.904.293.000.000 2.128.786.000.000
Laba 
Bersih 3.808.587.000.000 4.838.001.000.000 4.257.572.000.000

Jumlah 
saham 12.035.700.500 12.286.421.500 12.317.800.500 

DPS 150,94            155           172,8 
EPS 316,44 393,77 345,64 

Sumber: data diolah 

Tingkat pertumbuhan deviden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut 

Tabel 8 

Tingkat pertumbuhan deviden 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 

 
Tahun DPS 

(Rp) 
EPS 
(Rp) 

Flowback ratio 
(1-D/EPS) 

(%) 

ROE 
(%) 

g 
(%) 

2005 
2006 
2007 

150,94 
 155 
172,8 

316,44
393,77
345,64

0,52 
0,61 
0,50 

24,78 
25,22 
24,89 

12,89 
15,38 
12,45 

 Sumber: data diolah 

Setelah unsur-unsur dari komponen biaya modal saham biasa sudah 

diketahui, maka perhitungan biaya modal saham biasa sebagai berikut 

 

 

 

 



 

Tabel 9 

Perhitungan biaya modal saham biasa 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 

 
Tahun DPS Harga Saham 

(P) 
g 

(%) 
Ks 
(%) 

2005 
2006 
2007 

 150,94 
       155 
       172,8 

3025 
5150 
7400 

12,89 
15,38 
12,45 

17,88 
18,39 
14,79 

 Sumber: data diolah. 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya modal saham PT.Bank 

Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2005 sebesar 17,88 %, pada tahun 2006 

sebesar 18,39%, serta 14,79% pada tahun 2007. Biaya modal saham 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2005-2007 masih berfluktuatif , 

mengalami kenaikan sebesar 0,51% pada tahun 2006 dan mengalami 

penurunan tahun 2007 sebesar 3,6%. Komposisi biaya modal saham yang 

tepat dalam komposisi modal perusahaan dapat meningkatkan efisiensi 

biaya modal rata-rata tertimbang / WACC secara keseluruhan. 

3) Perhitungan Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang dan Ongkos Biaya 

Modal Tertimbang 

  Biaya modal rata-rata tertimbang / Weighted Average Cost of Capital 

(WACC) merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas 

modal yang digunakan oleh perusahaan. Karena biaya modal terdiri dari 

masing – masing sumber dana berbeda – beda makauntuk menetapkan biaya 

modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-

rata tertimbangnya. Sebagai unsur penimbangnya digunakan proporsi dana 

dari setiap jenis modal yang digunakan. Perhitungan biaya modal rata-rata 

tertimbang  / WACC dapat dilihat lebih rinci pada lampiran 2. 

  Setelah biaya modal rata-rata tertimbang/WACC perusahaan diketahui, 

maka langkah selanjutnya menghitung ongkos biaya modal tertimbang 

dengan cara jumlah modal dikalikan dengan WACC. Ongkos  biaya modal 

tertimbang ini nantinya akan digunakan sebagai pengurang laba operasi 

bersih sesudah pajak/Net Operating After Tax (NOPAT) dalam menentukan 

EVA perusahaan. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 8. 



 

Tabel 10 

Perhitungan  Nilai Biaya Modal Tertimbang 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Periode 2005-2007 

       (Sumber: data diolah lampiran 2) 

  WACC PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2005 sebesar 0,05211 

berarti bahwa perusahaan menanggung biaya 0,05211 dari jumlah 

keseluruhan  modal yang digunakan oleh perusahaan tersebut.. Berdasarkan 

tabel 10 dapat diketahui bahwa secara umum WACC PT.Bank Rakyat 

Indonesia Tbk selama tahun 2005-2007 masih berfluktuatif, WACC 

cenderung naik pada tahun 2006 dan cenderung turun pada tahun 2007. 

Naik dan turunnya WACC ini disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya 

adalah penurunan/kenaikan rata-rata suku bunga SBI, ketidakstabilan nilai 

tukar rupiah terhadap dolar yang menyebabkan terjadinya pembengkakan 

hutang terutama pada perusahaan yang menggunakan sumber hutang dalam 

bentuk mata uang asing khususnya dollar AS. Secara umum dapat dilihat 

bahwa penurunanWACC mengakibatkan ongkos biaya modal menurun pula 

(berbanding lurus). Tetapi hal tersebut tidak mutlak terjadi, misalnya pada 

tahun 2005, WACC sebesar 0,05211  dengan ongkos biaya modal sebesar 

Rp. 2.101.810,5 sedangkan pada tahun 2007 WACC sebesar   0,03373 

dengan ongkos biaya modal sebesar Rp. 2.245.114,8 (lebih besar). Hal 

tersebut disebabkan pada tahun 2007  jumlah modal perusahaan  mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun 2005. Berdasarkan hal tersebut maka 

komposisi modal yang tepat (yang tercermin dalam komposisi WACC) 

dapat memaksimalkan efisiensi biaya modal yang ditanggung perusahaan 

secara keseluruhan. 

  

Tahun Jumlah Modal WACC Ongkos  Biaya Modal 

2005 Rp.40.334.104   0,05211    Rp. 2.101.810,2 

2006 Rp.47.851.443   0,05021         Rp. 2.402.621 

2007 Rp.66.561.363   0,03373         Rp. 2.245.114,8 



 

4) Perhitungan EVA 

  Economic Value Added (EVA) merupakan laba riil perusahaan, karena 

EVA tidak hanya mendasarkan pada perhitungan akuntansi saja tetapi juga 

mempertimbangkan biaya modal yang dihitung secara ekonomis atas suatu 

pembelanjaan perusahaan. Secara sederhana Economic Value Added (EVA) 

didefinisikan sebagai laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya 

modal dari seluruh modal yang digunakan untuk menghasilkan laba. Laba 

operasi bersih setelah pajak /Net Operating After Tax (NOPAT) diperoleh 

dengan mengurangi EBIT dengan beban pajak perusahaan. Perhitungan 

EVA secara rinci dapat dilihat pada Tabel 11, 12 dan 13. Tabel-tabel berikut 

menyajikan hasil perhitungan EVA PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk selama 

periode tahun 2005-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Tabel 11 
Perhitungan EVA 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 
Periode 2005 

 (Sumber data diolah) 

 
 
 
 

No Langkah-Langkah Jumlah Keterangan 
1. Ongkos Modal Hutang (kD) 

a. Beban bunga 
b. Jumlah hutang jangka panjang yang 

dikenai beban bunga 
c. Biaya Hutang sebelum pajak (Kb) 
d. Tingkat pajak perusahaan (t) 
e. Faktor koreksi (1-t) 
f. Ongkos modal hutang (Kd) 

 
Rp.   1.510.597,5 
Rp. 34.316.254  
 
0,04401 
0,32086 
0,67914 
0,02989 

 
Laporan Laba/Rugi 
Neraca 
 
(1a) / (l b) 
Diketahui  
(1 – (1 d)) 
(l e) x (1c) 

2. Ongkos Modal Saham (kE) 
a. DPS 
b.EPS 
c.Price (P) 
d. Growth ( %) 
e. Ongkos modal saham (kE) 
 

 
 150,94 
 316,44 
3025 
12,89% 
0,1788 

 
Diketahui 
Diketahui 
Diketahui 
Diketahui 
(2a/2c)+2d 

3. Struktur Modal 
a. Hutang jangka panjang 
b. Modal saham 
c. Jumlah modal 
d. Komposisi hutang 
e. Komposisi modal saham 

 
Rp.   34.316.254 
Rp.     6.017.850 
Rp.   40.334.104 
0,85079 
0,14920 

 
Lihat Neraca 
Lihat Neraca 
(3a) + (3b) 
(3a)/(3c) 
(3b)/(3c) 

4. Ongkos Modal Rata-Rata 
Tertimbang (WACC) 
a. WACC 

 
 
0,05211 

 
 
(3d) x (1f) + (3e) x 
(2e) 

5. Economic Value Added 
a. EBIT 
b. Beban pajak 
c. Ongkos modal tertimbang 
d.Economic Value Added 

 
Rp.   5.312.309 
 Rp.   1.799.365 
Rp.   2.101.810,159 
Rp.   1.411.133,841 

 
Laporan Laba/Rugi 
Laporan Laba/Rugi 
(4a) x (3c) 
(5a)-(5b)-(5c) 
 



 

 Tabel 12 
Perhitungan EVA 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 
Periode 2006 

(Sumber data diolah) 

 
 

 

 

 

No Langkah-Langkah Jumlah Keterangan 
1. Ongkos Modal Hutang (kD) 

a. Beban bunga 
b. Jumlah  hutang jangka panjang yang 

dikenai beban bunga 
c. Biaya Hutang sebelum pajak (Kb) 
d. Tingkat pajak perusahaan (t) 
e. Faktor koreksi (1-t) 
f. Ongkos modal hutang (Kd) 

 
Rp.    2.203.065,3 
Rp.  41.708.232 
 
0,05282 
0,42213 
0,57787 
0,03052 

 
Laporan Laba/Rugi 
Neraca 
 
(1a) / (l b) 
Diketahui 
(1 - (1 d)) 
(l e) x (1c) 

2. Ongkos Modal Saham (kE) 
a. DPS 
b.EPS 
c.Price (P) 
d. Growth ( %) 
e. Ongkos modal saham (kE) 

 
  155 
  393,77 
5150 
15,38 % 
0,1839 

 
Diketahui 
Diketahui 
Diketahui 
Diketahui 
(2a/2c)+2d 

3. Struktur Modal 
a. Hutang jangka panjang 
b. Modal saham 
c. Jumlah modal 
d. Komposisi hutang 
e. Komposisi modal saham 

 
Rp. 41.708.232 
Rp.   6.143.211 
Rp. 47.851.443 
0,87162 
0,12839 

 
Lihat Neraca 
Lihat Neraca 
(3a) + (3b) 
(3a)/(3c) 
(3b)/(3c) 

4. Ongkos Modal Rata-Rata 
Tertimbang (WACC) 
a. WACC 

 
 
0,05021 

 
 
(3d) x (1f) + (3e) x 
(2e) 

5. Economic Value Added 
a. EBIT 
b. Beban pajak 
c. Ongkos modal tertimbang 
d. Economic Value Added 

 
Rp.  5.784.619 
 Rp.  1.649.149 
Rp.  2.402.621,953 
Rp.  1.732.848,047 

 
Laporan Laba/Rugi 
Laporan Laba/Rugi 
 (4a) x (3c) 
 (5a)-{(5b)-(5c)} 
 
 



 

Tabel 13 
Perhitungan EVA 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 
Periode 2007 

 

(Sumber data diolah) 

 

 

 

 

 

 

No Langkah-Langkah Jumlah Keterangan 
1. Ongkos Modal Hutang (kD) 

a. Beban bunga 
b. Jumlah hutang jangka panjang yang 

dikenai beban bunga 
c. Biaya Hutang sebelum pajak (Kb) 
d. Tingkat pajak perusahaan (t) 
e. Faktor koreksi (1-t) 
f. Ongkos modal hutang (Kd) 

 
Rp.  2.144.780,6   
Rp. 60.402.463 
 
0,03551 
0,37816 
0,62184 
0,02208 

 
Laporan Laba/Rugi 
Neraca 
 
(1a) / (l b) 
Diketahui 
(1 - (1 d)) 
(l e) x (1c) 

2. Ongkos Modal Saham (kE) 
a. DPS 
b.EPS 
c.Price (P) 
d. Growth ( %) 
e. Ongkos modal saham (kE) 

 
  172,8 
  345,64 
7400 
12,45 % 
0,1479 

 
Diketahui 
Diketahui 
Diketahui 
Diketahui 
(2a/2c)+2d 

3. Struktur Modal 
a. Hutang jangka panjang 
b. Modal saham 
c. Jumlah modal 
d. Komposisi hutang 
e. Komposisi modal saham 

 
Rp. 60.402.463 
Rp.   6.158.900 
Rp. 66.561.363 
0,90748 
0,09253 

 
Lihat Neraca 
Lihat Neraca 
(3a) + (3b) 
(3a)/(3c) 
(3b)/(3c) 

4. Ongkos Modal Rata-Rata 
Tertimbang (WACC) 
a. WACC 

 
 
0,03373 

 
 
(3d) x (1f) + (3e) x (2d)

5. Economic Value Added 
a. EBIT 
b  Beban pajak 
c. Ongkos modal tertimbang 
d.Economic Value Added 

 
Rp.  7.556.003 
Rp.  2.942.073 
Rp.  2.245.114,774 
Rp.  2.368.815,226 

 
Laporan Laba/Rugi 
Laporan Laba/Rugi 
 (4a) x (3c) 
(5a)-{(5b)-(5c)} 
 



 

Tabel 14 
Economic Value Added (EVA) 
PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Periode 2005-2007 
 

Tahun EVA 

2005 Rp.   1.411.133,841 
 

2006 Rp.  1.732.848,047 
 

2007 Rp.  2.368.815,226 
 

     (Sumber:Tabel 9,10,11) 

  Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai EVA PT.Bank Rakyat 

Indonesia Tbk selama tahun 2005-2007 menunjukkan nilai positif dan 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. EVA pada tahun 2005 sebesar Rp 

1.411.133,841 artinya nilai tambah ekonomis yang berhasil perusahaan 

kepada investornya sebesar Rp. 1.411.133,841. Selama tahun 2005 sampai 

tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk menunjukkan nilai EVA yang 

positif atau menghasilkan nilai EVA > O, hal tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dapat 

memberikan nilai tambah ekonomi kepada para pemegang saham (investor) 

sesuai dengan besarnya investasi yang ditanamkannya, dalam arti lain 

manajer keuangan perusahaa dapat memenuhi besarnya tingkat 

pengembalian yang diharapkan oleh para penyandang dana baik kreditur 

maupun pemegang saham (shareholder) karena mampu memenuhi dan 

menciptakan nilai EVA yang positif selama 3 tahun berturut-turut, 

Perolehan nilai EVA yang positif ini dikarenakan nilai laba operasi bersih 

setelah pajak (NOPAT) lebih besar dibandingkan dengan biaya modal yang 

digunakannya serta meningkatnya nilai EBIT perusahaan. Semakin besar 

nilai EVA maka semakin besar pula harapan pemegang saham untuk 

memperoleh laba yang besar.  

Perhitungan analisis rasio keuangan  PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk   

khususnya melalui pendekatan ROI selama tahun 2005 sampai dengan 2007 

menunjukkan hasil yang baik, karena perusahaan selalu menghasilkan laba 

bersih setelah pajak yang positif (tidak rugi), sehingga nilai Return On 



 

Investment nya juga ikut positif. Dimana ROI tertinggi dihasilkan pada 

tahun 2005 dengan nilai 3,10% kemudian diikuti tahun 2006 dengan nilai 

2,75%, kemudian pada tahun 2007 turun lagi sebesar 2,37%.  

Namun jika dinilai dengan menggunakan analisis time series, maka 

hasil dari ROI tersebut kurang baik. Karena hasil perhitungan ROI tiap 

tahunnya selalu turun. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 PT. Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk  menghasilkan ROI tertinggi sebesar 3,10%. Namun 

berbeda dengan hasil perhitungan kinerja perusahaan dengan menggunakan 

konsep EVA, dimana pada tahun 2005 EVA untuk PT. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk merupakan nilai terendah dibandingkan tahun- tahun 

berikutnya. 

Dengan tingkat ROI tertinggi pada tahun 2005, seolah-olah 

menunjukkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk menjalankan 

operasionalnya secara lebih efisien dan mampu menghasilkan keuntungan 

yang diharapkan dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Namun jika 

kembali pada kelemahan analisis rasio khususnya rasio ROI, analisis 

tersebut tidak memperhatikan adanya biaya modal yang ditanggung 

perusahaan. Padahal pada tahun 2005 justru PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk  dengan NOPAT  sebesar Rp.3.512.944, terbebani biaya modal sebesar 

Rp. 2.101.810,159 sehingga menghasilkan nilai EVA yang rendah 

Hasil dari penelitian secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa 

penggunaan analisis rasio keuangan dan analisis EVA kadangkala dapat 

memberikan hasil yang saling mendukung, namun ada kalanya diperoleh 

hasil yang bertolak belakang. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh 

perbedaan pendekatan yang dilakukan dalam melakukan masing-masing 

analisis tersebut. Analisis rasio melakukan pendekatan dengan 

menggunakan data akuntansi yang tidak terlepas dari penafsiran atau 

estimasi, keterbatasan yang paling mendasar adalah bahwa analisis rasio 

keuangan tidak memperhitungkan biaya modal sedangkan analisis EVA 

menganggap bahwa tidak ada modal yang gratis 

Perolehan nilai EVA  PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk  yang positif, 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari tahun ke tahun yang bagus, 



 

sehingga bagi pihak penyandang dana yang akan menanamkan modalnya 

pada perusahaan tidak perlu khawatir akan dananya karena PT. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk  mempunyai kinerja keuangan yang baik dengan adanya 

kenaikan nilai tambah ekonomi dari tahun ke tahun, dan hal ini berarti 

perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya 

kepada para investor. 

  Sebagai pendukung analisis rasio, penerapan EVA menganggap bahwa  

tidak ada modal yang gratis. Semua modal yang digunakan untuk 

operasional perusahaan dihitung biayanya, sehingga akan terlihat 

kemampuan riil perusahaan dalam menciptakan nilai tambah. Perusahaan 

yang laba bersihnya baik, belum tentu memiliki nilai tambah dari kegiatan 

operasionalnya atau dalam kata lain mampu memenuhi laba yang 

diharapkan pemegang saham. Sebaliknya perusahaan yang memperoleh 

EVA bagus dipastikan bahwa laba bersihnya bagus pula. 

  Menurut rumus dasar dari EVA, yaitu EVA merupakan selisih dari 

NOPAT  dikurangi dengan besarnya cost of capital jadi dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa untuk menghasilkan nilai EVA yang positif, maka 

perusahaan harus mampu memperoleh NOPAT yang tinggi dengan biaya 

modal yang rendah. Meskipun tingkat profitabilitas tinggi, nilai EVA 

perusahaan akan rendah apabila biaya modal yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut juga tinggi, nilai EVA perusahaan akan rendah 

apabila biaya modal yang digunakan untuk menghasilkan laba juga tinggi. 

  Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan nilai EVA yang dimiliki 

oleh perusahaan yaitu dengan berinvestasi ke dalam proyek-proyek yang 

memilki return yang lebih besar daripada biaya modal yang berarti manajer 

hanya mengambil proyek yang bermutu dan yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, selain itu perusahaan dianjurkan untuk mencari sumber 

pembiayaan yang murah dan mengusahakan meningkatkan pendapatan 

perusahaan. Selain meningkatkan nilai EVA, perusahaan juga dituntut untuk 

senantiasa menjaga nilai EVA agar selalu positif dan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dengan cara perusahaan tersebut 

harus memperhatikan variabel – variabel yang mempengaruhi biaya modal 



 

yang akan dikeluarkan perusahaan, agar nantinya perusahaan dapat 

memberikan nilai bahkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan 

juga harus mengurangi utang usaha yang timbul, yang mengakibatkan 

peningkatan kewajiban lancarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB V 
PENUTUP 

 
A. KESIMPULAN 

 Setelah melakukan analisis dan interpretasi data, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selama periode 

penelitian  dilihat dari perhitungan analisis rasio likuiditas, solvabilitas 

dan rentabilitas cukup baik, karena telah memenuhi standar tingkat 

kesehatan Bank Indonesia. Hal tersebut terlihat pada :  

a. Quick Rasio PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selama periode 

penelitian  mengalami peningkatan setiap tahunnya dan 

menghasilkan nilai rata–rata yang memenuhi standar minimum 

Quick Rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) dalam membiayai kembali kewajibannya 

kepada nasabah dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih 

likuid sangat baik. 

b. Rasio LDR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selama periode 

penelitian dinyatakan sehat karena menghasilkan nilai rata-rata 

yang tidak melebihi batas toleransi LDR yang telah ditetapkan 

Bank Indonesia. 

c. Rasio LAR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  mengalami 

penurunan setiap tahunnya selama periode penelitian mengalami 

penurunan setiap tahunnya dan menghasilkan nilai rata-rata LAR 

yang kurang dari tolok ukur yang ditentukan Bank Indonesia, Hal 

ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero)  dilihat dari rasio LAR cukup baik. 

d. Rasio CAR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selama periode 

penelitian mengalami peningkatan setiap tahunnya dan 

dinyatakan sehat karena telah menghasilkan nilai rata-rata di atas 

standar minimal Bank Indonesia. 



 

e. Perhitungan ROI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

mengalami penuruan setiap tahunnya dan menghasilkan nilai rata-

rata ROI di atas standar minimum ROI yang telah ditetapkan 

Bank Indonesia, nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam 

memperoleh laba secara keseluruhan sangat baik. 

f. Perhitungan ROE PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

menghasilkan nilai rata-rata yang cukup baik karena telah 

memenuhi standar minimum BI, nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) selama periode penelitian dalam 

menghasilkan laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran 

deviden sangat baik. 

g. Rasio BO/PO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) walaupun 

mengalami fluktuatif tetapi dalam kondisi yang baik karena nilai 

rata-rata tidak melebihi batas maksimum rasio BO/PO yang telah 

ditetapkan Bank Indonesia. 

2.  Hasil dari perhitungan konsep EVA PT.Bank Rakyat Indonesia selama 

periode penelitian, dalam mengukur ketecapaian harapan pengembalian 

investor, menunjukkan nilai yang positif dan mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. EVA yang positif berarti perusahaan dalam hal ini 

PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk dapat memenuhi besarnya keuntungan 

diatas minimum atau tingkat laba yang diharapkan oleh para 

penyandang dana investor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. SARAN 

1. PT.Bank Rakyat Indonesia sebaiknya terus berusaha meningkatkan 

kinerjanya melalui analisis rasio keuangannya, baik itu rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas serta rasio rentabilitas. Untuk dapat 

menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi dan menghasilkan laba 

yang lebih tinggi 

2.  PT.Bank Rakyat Indonesia sebaiknya terus berusaha meningkatkan 

nilai EVA nya, untuk dapat menghasilkan tingkat laba yang tinggi lagi 

agar mampu mengimbangi tingginya biaya modal dan beban pajak 

yang ada. 

3.    Penggunaan analisis rasio keuangan yang dilengkapi dengan konsep 

EVA, sebaiknya digunakan PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk untuk 

mengukur kinerja keuangan secara keseluruhan.Agar laba perusahaan 

dan pemegang saham terpenuhi. 
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