
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam sebuah perekonomian modern 

bergantung pada adanya sektor keuangan yang kuat. Salah satu komponen penting dari 

sektor keuangan tersebut adalah perbankan (Perry, 2004). Perbankan yang kuat dapat 

dicapai dengan struktur modal yang tepat untuk melandasi pengelolaan dana bank 

sehingga tepat sasaran dan sesuai panduan Bank Sentral dalam usaha peningkatan 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

 Perbankan adalah bisnis yang padat modal (capital intensive) dan industri yang 

ketat regulasinya (fully regulated). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 

3/21/PBI/2001 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset 

tertimbang menurut risiko (ATMR). Regulasi permodalan ini bertujuan untuk 

meminimalisasi potensi risiko rugi bank di masa depan. Selain itu, modal bank juga 

berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional bank, meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, sebagai indikator kekayaan bank dan menutupi kerugian aktiva produktif 

(Siamat, 2006). 

 Bank dengan modal tinggi memiliki prospek ekspansi yang luas dan berisiko 

rendah. Ekspansi berarti perluasan lingkup usaha untuk peningkatan pelayanan 

perbankan sehingga bank semakin dekat dengan nasabah. Sementara modal yang tinggi 

memungkinkan bank meminimalisasi risiko yang terjadi dengan pengunaan modal 

sebagai pencadangannya. 

Permasalahan yang umum dalam usaha ekspansi bank adalah kekurangan modal 

dari sumber yang tepat. Upaya peningkatan modal bank dapat dilakukan dengan 
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beberapa cara seperti penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun 

investor baru, merger dengan bank lain, penerbitan saham baru (intial public offering / 

IPO) atau secondary offering di pasar modal dan penerbitan subordinated loan (Perry, 

2004). 

 Setiap cara penambahan modal memiliki karakteristik dan pola penerapan yang 

berbeda, disesuaikan dengan lingkup kerja bank tersebut. Cara yang dinilai paling 

sederhana yaitu penambahan modal baru dari shareholder lama, namun dari sisi kuantitas 

modal yang diperoleh sangat terbatas karena tergantung pada sumber pendapatan yang 

sama. Solusi selanjutnya untuk menggabungkan diri dengan bank lain (merger) 

membutuhkan prosedur yang komprehensif,  khususnya dalam hal kesiapan perusahaan 

untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, perubahan dari struktur manajemen, 

dan masalah lain yang disebabkan benturan kepentingan antar tiap manajemen, karena 

itu opsi ini seringkali menjadi solusi terakhir untuk dipertimbangkan. 

 Upaya penambahan modal berikut yang dapat menjadi solusi terbaik yaitu 

penerbitan subordinated loan dan penawaran saham perdana. Subordinated Loan 

merupakan pinjaman jangka panjang yang diterbitkan bank dengan regulasi persyaratan 

yang diatur oleh Bank Indonesia (SEBI No. 26/1/BPPP, 1993). Sementara itu, Penerbitan 

saham perdana (Intial Public Offering / IPO) merupakan penawaran saham melalui pasar 

modal dengan konsekuensi pembayaran dividen pada pemegang saham berdasarkan tata 

cara yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). 

 Opsi Bank untuk melakukan penerbitan saham perdana di pasar modal dinilai 

paling baik, mengingat Pasar Modal Indonesia saat ini cukup aktif. Jika dilihat dari data 

Januari sampai dengan Desember 2011, nilai kapitalisasi pasar saham naik 8,54% dari 

tahun sebelumnya, hal serupa terjadi pula pada rata-rata nilai transaksi harian naik 
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sebesar 3,36%  dengan frekuensi 7,4% lebih besar dari tahun sebelumnya. Sementara itu, 

dari sisi jumlah perusahaan yang go public tercatat mengalami peningkatan yakni pada 

tahun 2010 sebanyak 24  perusahaan menjadi 25 perusahaan pada tahun 2011, dengan 

jumlah dana terhimpun dari  Rp 19,593 Triliun . Semakin berkembang karena pada tahun 

2011 lembaga pemeringkat Flitch Ratings menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB- 

dengan outlook stabil atau berarti sudah berada di Investment Grade, seharusnya hal ini 

menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mendapatkan dana investasi dari luar 

negeri khususnya melalui pasar modal. (Press Release No. 023/BEI.SPR/12-2011) 

 Peluang bank untuk memperoleh modal tambahan melalui penawaran saham 

semakin meningkat dengan melihat reaksi positif pasar terhadap perdagangan saham di 

pasar modal. Hal tersebut tergambarkan pada proporsi nilai kapitalisasi industri tertinggi 

yakni sebesar 22,50% dari total keseluruhan, dengan proporsi nilai perdagangan sebesar 

13,83% dan frekuensi 9,41% dari total keseluruhan perdagangan berdasarkan industri di 

BEI tahun 2011 (IDX Monthly Statistic, Desember 2011) 

 Perbankan memiliki peluang besar  untuk memperoleh dana tambahan melalui 

pasar modal. Namun potensi tersebut belum banyak direspon bank dengan modal 

terbatas, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD). Jumlah BPD yang telah go public 

sampai dengan tahun 2011 hanyalah 1 bank saja yaitu Bank Jabar Banten (BJB). Padahal 

dalam beberapa tahun terakhir kinerja keuangan BPD  Indonesia menunjukkan tren 

positif, hal tersebut nampak dalam beberapa komponen utama seperti Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return 

on Asset (ROA). 

 BPD dalam melaksanakan fungsi intermediasi mengalami peningkatan pada tiap 

tahunnya. Hal ini terefleksikan pada rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang per 

Desember  2010 mencapai rata-rata sebesar 84,5% . Pencapaian LDR tersebut ditunjang 
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oleh peningkatan penyaluran kredit dan penerimaan dana masyarakat. Sepanjang tahun 

2006 – 2010 pertumbuhan kredit rata-rata 28,04% atau lebih tinggi dibandingkan rata-

rata pertumbuhan kredit perbankan nasional. Relatif tingginya pertumbuhan kredit 

tersebut ditopang tingginya penerimaan dana masyarakat yang dihimpun yakni sebesar 

diatas 15 % dalam 5 tahun terakhir. (Booklet BPD Regional Champion, 2010) 

 Tingginya pelaksanaan fungsi intermediasi tersebut juga disertai prinsip kehati-

hatian (prudential banking) dan penerapan manajemen risiko yang baik. Rasio kredit 

bermasalah (Non Performing Loan / NPL) BPD pun tetap terjaga pada level yang rendah 

yaitu 3 % atau sedikit lebih rendah dengan NPL perbankan nasional sebesar 3,3 %. 

Rendahnya kredit bermasalah dan tingginya penyaluran kredit berdampak positif pada 

profitabilitas BPD, peningkatan laba tercermin pada ROA BPD rata-rata mencapai 4,2% 

.  (Booklet BPD Regional Champion, 2010) 

 Ketahanan BPD sendiri relatif cukup memadai terhadap risiko normal, hal 

tersebut tercermin pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR). Rata-

rata CAR BPD hingga Desember 2010 adalah sebesar 19% atau masih cukup tinggi di 

atas ketentuan modal minimum 8 %. Selanjutnya, posisi rata-rata modal inti BPD sebesar 

Rp 892,6 miliar yang sebarannya dapat dilihat di grafik di bawah. Rata-rata modal inti 

BPD ini masih jauh dibawah rata-rata modal inti perbankan nasional yang kini rata-rata 

sudah berada di atas Rp 2 triliun. Hal ini menjadi polemik permodalan BPD untuk dapat 

meningkatkannya dan bersaing dengan bank nasional lainnya.  
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Grafik 1.1 Sebaran Modal Inti BPD Indonesia 

 

       Sumber : Laporan Publikasi Asbanda, 2010 

 

Bank Sulut merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah nasional yang 

memiliki kinerja keuangan yang baik namun memiliki struktur modal rendah. 

Pertumbuhan positif beberapa komponen sepanjang tahun 2007 sampai 2011  dalam 

laporan keuangannya seperti Aset sebesar 136,433 %, Dana Pihak Ketiga (DPK) 138% 

dan Laba Bersih 136,13%. 

 Semakin besar peningkatan kinerja bank, maka kebutuhan modal semakin tinggi, 

namun dalam mendapatkan dana segar dari tambahan setoran modal Bank Sulut selama 

ini hanya mengandalkan dari setoran Pemerintah Daerah yang berasal dari dividen tunai 

yang dibagikan yang kemudian disetor kembali kepada  Perseroan, atau berasal dari dana 

segar pada pemegang saham sendiri. Bilamana setoran modal yang dikumpulkan hanya 

mengandalkan setoran sebagaimana yang berjalan selama ini, maka akan memerlukan 

waktu yang cukup panjang. 

 Berdasarkan hal tersebut Bank Sulut sebagai salah satu Bank Umum yang 

memiliki fungsi dan peran dalam pembangunan ekonomi regional, berencana untuk 
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mendapatkan sumber pendanaan dari pasar modal dalam rangka meningkatkan kinerja 

bisnis bank yaitu melalui Initial Public Offering. 

 Besarnya potensi Bank Pembangunan Daerah memperoleh pendanaan melalui 

pasar modal dan keinginan Bank Sulut untuk melakukan IPO pada pertengahan tahun 

2012 berdasarkan hasil RUPS tahun 2011, maka dilakukan kajian analisis mengenai 

peluang IPO BPD Sulut. Kajian analisis ini dilakukan dengan melihat analisis 

fundamental sehubungan  kajian alternatif pendanaan melalui IPO, disesuaikan dengan 

regulasi pasar modal oleh Bapepam-LK dan BPD Regional Champion (BRC).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini 

diberi judul “Analisis Potensi Pendanaan Melalui Initial Public Offering Pada Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) “ – Konsep dan Penerapannya di PT. Bank Sulut 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

  Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Modal merupakan komponen penting dalam penilaian kesehatan dan 

kelangsungan operasional bank. Sejalan dengan perwujudan visi API yakni 

Program Penguatan Permodalan Perbankan Nasional, yang bertujuan 

memperkuat permodalan Bank Umum (termasuk BPD) dalam rangka 

meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola usaha maupun risiko, 

mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala usahanya, 

guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. 

2. Bank Pembangunan Daerah membutuhkan tambahan modal untuk peningkatan 

kinerja bisnis dan meminimalisasi risiko yang mungki terjadi. IPO (Initial Public 

Offering) merupakan salah satu cara penambahan modal perbankan tersebut. 
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Namun dalam mengambil kebijakan tersebut perlu dilakukan analisis terhadap 

potensi bank untuk sukses menjalankan IPO. 

3. Bank Sulut merupakan salah satu BPD yang memperhatikan struktur modalnya. 

Berdasarkan RUPS 2011 maka diputuskan bahwa Bank Sulut merencanakan 

untuk melakukan IPO sebagai salah satu strategi pendanaan dalam rangka 

peningkatan dan penguatan struktur modalnya. Penting dilakukan analisis 

terhadap kondisi fundamental sehubungan dengan IPO tersebut. Analisis 

fundamental bertujuan untuk mengkaji potensi IPO Bank Sulut dari sisi eksternal 

maupun internal bank. Sedangkan analisis perusahaan terhadap strategi bisnis 

mengkaji penyesuaian strategi sehubungan penambahan pendanaan melalui IPO 

tersebut. 

4. Bank Sulut saat melakukan IPO juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan 

yang diterapkan di pasar modal. Bank Sulut juga diperhadapkan dengan 

tantangan akan peraturan Bank Indonesia sehubungan BPD Regional Champion 

khususnya pilar 1 tentang ketahanan kelembagaan yang kuat. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis fundamental dan analisis strategi bisnis mempengaruhi 

penilaian IPO Bank Sulut ? 

2. Bagaimana kesesuaian pendanaan dari IPO Bank Sulut dengan regulasi pasar 

modal oleh Bapepam-LK dan modal minimum Pilar 1 BPD Regional Champion?  
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1.2.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis memiliki batasan-batasan mengenai topik penelitian 

yang dibahas antara lain : 

1. Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan studi kasus Bank Sulut sebagai 

obyek penelitian. 

2. Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan analisis penawaran umum perdana / 

IPO sebagai strategi penambahan modal  Bank Sulut.  

3. Penelitian ini dibatasi pada pilar 1 BPD Regional Champion (BRC) 

4. Penelitian ini membatasi pada laporan keuangan tahun 2007 sampai 2011. 

5. IPO yang dibahas terbatas pada IPO Saham 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah yaitu antara lain : 

1. Menilai rencana IPO Bank Sulut melalui analisis kinerja bisnis dan analisis 

fundamental bank (analisis ekonomi, industri, perusahaan dan valuasi).  

2. Menganalisis kesesuaian pendanaan dari IPO Bank Sulut dengan regulasi pasar 

modal oleh Bapepam-LK dan modal minimum Pilar 1 BPD Regional Champion. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis ini yaitu antara lain : 

 Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan teori-teori yang 

diperoleh selama perkuliahan dan menggabungkan kedalam keadaan yang 

sesungguhnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang 

ilmu pengetahuan akuntansi. 
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 Bagi dunia perbankan, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu kajian 

mengenai efektifitas strategi penawaran umum bagi BPD 

 Bagi institusi pergurun tinggi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

referensi, khususnya dalam hal penelitian tentang penawaran umum perdana yang 

masih jarang. 

 Bagi pihak-pihak lain, penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan dan 

wawasan, khususnya mengenai metode-metode serta hasil penelitian ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I  : Uraian tentang pembahasan latar belakang penelitian, masalah  

penelitian  yang terdiri dari identifikasi masalah, perumusan  

masalah   dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat   

penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian. 

 BAB II  : Uraian tentang tinjauan pustaka dan kerangka  pemikiran teoritis  

 dari   penelitian. 

BAB III  : Uraian tentang cara pemiihan objek penelitian, waktu dan tempat  

obyek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa 

data  penelitian. 

BAB IV : Uraian tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis  

  pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : Uraian tentang kesimpulan penelitian yang terdiri dari penjelasan  

  mengenai ringkasan dari bab-bab terdahulu, jawaban atas  

  perumusan masalah dan diakhiri dengan saran atas penelitian  

  yang dilakukan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Permodalan Bank  

 Penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna 

menunjang kegiatan operasi bank dan mengembangkan usaha bank. Sebagaimana 

disimpulkan oleh Peter S. Rose bahwa  

“Capital is the unlimited line of defence againts failure and bankcruptsy, giving the bank 

or other financial firm time to response to the various kinds of risks that it faces and 

return to profitability again. Capital also supplies long term money to get a new bank or 

other financial institution started, provide a best future growth, and promotes public 

confidance and each financial firm and in the financial system” (Sunaryah: 2010) 

 

 Berdasarkan pernyataan Schroder, dkk (2011) teori mengenai ekuitas terbagi 

dalam dua golongan utama yaitu : 

1. Proprietary Theory 

Berdasarkan golongan teori ini, perusahaan dinyatakan sebagai milik 

perseorangan ataupun kelompok. Aset perusahaan merupakan aset pemilik 

perusahaan dan hutang perusahaan juga merupakan bagian hutang pemilik 

perusahaan. Pendapatan perusahaan menaikkan net interest pemilik dalam 

perusahaan tersebut. Equity Section dari neraca perusahaan adalah : 

Asset – Liabilities = Propretorship 

Teori ini diterapkan pada perusahaan dengan sole proprietorship yakni pemilik 

merupakan pengambil keputusan utama dalam perusahaan. 
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2. Entity Theory 

Berbeda dengan Proprietary Theory, teori ini menjelaskan bahwa komponen aset 

dan hutang merupakan milik perusahaan bukan pemilik perusahaannya. 

Begitupun pendapatan yang diterima diakui sebagai milik perusahaan. 

Asset = Equities 

2.1.1.1 Fungsi Modal Bank 

 Siamat (2005) menyatakan bahwa modal merupakan kunci utama dalam 

pengembangan usaha bank dan alokasi modal yang tepat mempengaruhi kemampuan 

bank mencukupi kebutuhannya. Modal bank secara garis besar memiliki tiga fungsi 

utama yaitu : fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi pengamanan dan 

pengaturan.  

Modal bank memberikan perlindungan kepada nasabah, menurut Siamat (2005) 

dengan meminimalisasi risiko bank, memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris, 

memenuhi ketentuan permodalan minimum, untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank, sebagai indikator kekayaan 

bank, meningkatkan efisiensi operasional bank  

Mendukung pernyataan Siamat, permodalan suatu bank menurut Wilson (Ahdi, 

2004) berfungsi sebagai berikut : 

 Untuk melindungi pemilik dana dan menjaga kepercayaan masyarakat. 

 Secara khusus untuk menutupi risiko operasional yang dapat terjadi sewaktu-

waktu. 

 Untuk menghapus asset NPL (Non Performing Loan) 

 Sumber dana pendahuluan. 
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Berdasarkan hal diatas, maka 2 fungsi utama modal adalah sebagai pembiayaan 

infrastuktur (fixed asset) bank serta untuk melindungi nasabah dari rugi yang mungkin 

timbul. Fungsi ini terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat. (Adhi, 2004) 

 

2.1.1.2 Struktur Modal Bank 

 Pembagian jenis modal di Indonesia menganut klaksifikasi yang disampaikan 

oleh Standar Bank for International Settlements (BIS) yaitu terdiri dari (Macdonald : 

2000) : 

a. Modal Inti (First Tier Capital) terdiri dari : Modal disetor, Modal sumbangan, 

Cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba, Cadangan umum, Cadangan tujuan, 

Laba ditahan, Laba tahun lalu, Laba tahun berjalan. 

b. Modal Pelengkap (Second Tier Capital) terdiri dari : Cadangan-cadangan yanng 

dibentuk tidak berasal dari laba yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap, selisih 

penilaian kembali aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), 

modal pinjaman serta pinjaman subordinasi 

c. Modal Pelengkap Tambahan (Third Tier Capital) perhitungan modal untuk 

market risk (Bassel II) 

Modal bank tersebut merupakan sumber dana yang harus dapat dikelola dengan 

baik, karena hal itu merupakan kunci keberhasilan manajemen suatu bank. Sumber dana 

bank menurut Iskandar (2008) antara lain berasal dari : 

a. Modal Sendiri / Modal Disetor, dana modal sendiri merupakan dana yang berasal 

dari pemilik bank atau pemegang saham, baik pemegang saham pendiri maupun 

pemegang saham yang ikut dalam usaha bank dikemudian hari dan cadangan-

cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak. 
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b. Dana dari pinjaman, dana ini merupakan pinjaman yang diterima dari bank lain  

atau pihak luar dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing yang 

memiliki konsekuensi pembayaran kemabali saat jatuh tempo dan pembayaran 

bunga berdasarkan suku bunga kesepakatan. 

c. Sumber dana lainnya, antara lain setoran jaminan, dana pembayaran rekening 

titipan (payment point), transfer uang dan setoran pembayaran pajak. 

d. Penerbitan surat berharga, bank menerbitkan surat berharga untuk menyerap dana 

di pasar melalui beberapa produk antara lain Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), 

obligasi dan traveller’s cheques. 

e. Dana dari seposan, dana yang berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak 

terbatas sesuai dengan kemampuan bank menyerapnya. Dana sumber ini relatif 

lebih banyak jumlahnya dibandingkan sumber dana yang lain. 

 

2.1.1.3 Restrukturisasi Modal 

Sebelum melakukan proses go public di Pasar Modal, sebuah perseroan harus 

mempersiapkan restrukturiasai terlebih dahulu, dengan maksud memenuhi persyaratan 

go public, memaksimalkan  nilai perusahaan, menyiapkan sumber daya internal, 

menyesuaikan dengan corporate / business plan (Trimegah Securities; 2005) 

 Oleh karenanya perlu dilakukan penyegaran sesuai alternatif pilihan, diantaranya 

(Trimegah Securities; 2005) : 

a. Injeksi : yaitu melalui tambahan likuiditas secara fisik yang kemudian 

dibelanjakan dalam bentuk aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin dan 

peralatan. 

b. Revaluasi : yaitu melakukan penilaian kembali terhadap asset perusahaan melalui 

audited financial report, independent appraisal dan tax approval 
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c. Kapitalisasi : yaitu melakukan revaluasi tanah, bangunan, dan aktiva tetap 

lainnya serta hutang untuk menghasilkan agio atau nilai tambah atas saham 

d. Konversi : yaitu melalui pengakuan hutang yang dikonversi menjadi ekuitas oleh 

perusahaan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

 

2.1.2 Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) di Indonesia 

 Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun 

modal sendiri (Tjiptono, 2001). Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 

1995 memberikan pengertian Pasar Modal yang lebih spesifik yaitu kegiatan yang 

bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. 

 Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan 

perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan 

jangka panjang, seperti obligasi, saham dan lainnya (Rusdin, 2006). 

 Di pasar modal diperjualbelikan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, 

warrant, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi 

Put atau Call) (Tjiptono, 2001). 

 Berbeda dengan obligasi, instrumen saham tidak menjanjikan bunga melainkan 

dividen yang penetapannya baru akan ditentukan umumnya setelah satu tahun opearasi 

perusahaan. 

 Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan 

fasilitas atau wahana yang mempertemukan dan pihak yang memerlukan dana (issuer). 

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan 
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kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai 

dengan karakteristik investasi yang dipilih (Tjiptono, 2001) 

 

2.1.2.1 Pengertian Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering / IPO)  

Penawaran Umum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal didefinisikan sebagai kegiatan penawaran efek oleh emiten kepada masyarakat 

berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. 

Efek yang ditawarkan emiten adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat 

berharga komersial, saham, obligasi dan tanda bukti hutang. Secara khusus penawaran 

umum perdana saham atau (Initial Public Offering ) IPO saham juga dikenal dengan 

istilah go public. Perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana harus 

mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk memperoleh pernyataan 

efektif. 

 Penawaran umum perdana secara khusus didefinisikan oleh Jay R. Ritter (1998) 

dalam tulisannya “Initial Public Offering “ menyebutkan bahwa. 

“An initial public offering (IPO) occurs when a security is sold to the general public for 

the first time, with the expectation that a liquid market will developed. Although an IPO 

can be of any debt or equity security …” 

 Definisi lain tentang penawaran umum perdana / go public menurut 

www.financial-dictionary.com menyatakan bahwa. 

“The process by which a privately held company sells a portion of its ownership to the 

general public through a stock offering” 

 Selain itu dari www.bipipe.com berdasarkan studi di United States menyatakan 

bahwa penawaran umum perdana diartikan sebagai. 

“an IPO (initial public offering) is a first and one-time only sale of publicy tradable 

stock shares in a company that has previously been owned privately” 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulakan bahwa penawaran 

umum perdana (initial public offering / IPO) diartikan sebagai suatu proses penawaran 
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pertama kalinya dari perusahaan penerbitnya (emiten) kepada publik/masyarakat luas. 

Proses penawarannya dilakukan di pasar modal negara tersebut ( Indonesia, Bursa Efek 

Indonesia / BEI) berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya. 

 

2.1.2.2 Proses Penawaran Umum Perdana 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses Penawaran Umum adalah 

mencakup tahapan sebagai berikut (Panduan Go Public oleh Bursa Efek Indonesia): 

1. Periode Pasar Perdana yaitu ketika saham ditawarkan kepada pemodal oleh 

Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk. 

2. Penjatahan saham yaitu pengalokasian saham pesanan para pemodal sesuai 

dengan jumlah efek yang tersedia. 

3. Pencatatan Efek di Bursa yaitu pada saat saham mulai dicatatkan dan 

diperdagangkan di bursa. 

Proses IPO di Indonesia seperti yang diatur oleh Bapepam-LK terbagi dalam 

beberapa tahapan sebagai berikut (Panduan Go Public oleh Bursa Efek Indonesia) : 

 

 

1. Tahap Persiapan Internal Perusahaan 

Tahapan ini perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana 

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)  membahas mengenai kesepakatan 

dengan pemegang saham lama tentang keterlibatan pemegang saham baru dari proses 

IPO tersebut. Selain itu juga membahas dana yang diekspektasikan terserap dan jumlah 

lembar saham yang akan ditawarkan ke pasar. Mekanisme RUPS yang dilakukan 
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perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana saham sama seperti 

mekanisme RUPS yang ditetapkan oleh UU PT. 

Kesepakatan dalam RUPS juga mencakup persiapan penjaminan emisi 

(underwriter)  yang bertugas untuk menjembatani perusahaan efek dengan pasar modal, 

menyiapkan dokumen dan bersama dengan perusahaan menunjuk pihak-pihak terkait 

seperti akuntan publik, konsultan hukum, notaris dan penilai (appraisal). 

Selanjutnya suhubungan dengan tahap pertama dalam proses penawaran umum, 

dokumen yang harus dipersiapkan calon emiten dalam rangka penawaran umum : 

 Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam-

LK 

 Anggaran dasarberikut amandemennya yang dipersiapkan notaris dan disahkan 

oleh instansi yang berwenang 

 Legal Audit dari konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam-LK 

 Laporan penilai independen, jika ada. 

 Prospektus penawaran umum 

 Beberapa dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku 

2. Tahap Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK 

Perusahaan yang telah siap menawarkan saham kepada masyarakat harus 

menyampaikan pernyataan pendaftaran wajib kepada Bapepam dan LK untuk 

mendapatkan pernyataan efektif. Bapepam dan LK akan  menelaah dan menanggapi 

dokumen pernyataan pendaftaran apabila terdapat kekeliruan, calon emiten dalam waktu 

paling lambat 10 hari untuk memperbaiki kekeliruan dokumen tersebut. Setelah semua 

tanggapan dipenuhi, maka Bapepam dan LK akan menerbitkan surat ijin untuk 

mempublikasikan prospektus ringkas ke masyarakat. 
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Publikasi prospektus ringkas perusahaan ke publik dilakukan setelah paling lama 

2 hari sejak dikeluarkan ijin dan sekaligus merupakan dimulainya masa penawaran awal 

(book building). Penawaran awal tersebut dapat dilakukan antara 7 sampai 21 hari kerja. 

Emiten wajib melakukan konfirmasi tentang harga penawaran dan informasi 

terkait lainnya kepada Bapepam dan LK untuk mendapatkan surat pernyataan efektif atas 

pernyataan pendaftaran dimaksud. Surat pernyataan efektif harus ditindaklanjuti emiten 

dengan publikasi kepada masyarakat apabila ada perubahan atau tambahan atas 

prospektus ringkas sebelumnya. 

 

3. Tahap Masa Penawaran Umum 

Pada tahapan ini emiten diberikan kesempatan penawaran umum saham 

perdananya kepada masyarakat selama 1 sampai 5 hari kerja. Setelah itu emiten wajib 

menyelesaikan penjatahan atas permintaan pemesanan saham investor dalam waktu 

paling lambat 2 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran. Setelah proses 

penjatahan dilakukan distribusi saham kepada pihak yang berhak dan pengembalian uang 

pemesanan (refund) dalam waktu paling lambat 2 hari kerja. Selanjutnya yaitu 

pencatatan saham hasil IPO ke Bursa Efek (Indonesia, Bursa Efek Indonesia) apabila 

emiten bermaksud agar sahamnya dapat diperdagangkan di bursa. 

 

4. Tahap Pencatatan di Bursa Efek 

Tahap akhir dari penawaran umum perdana yaitu pencatatan sahamnya Bursa 

Efek Indonesia dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan dan syarat (listing 

requirement) dari emiten tersebut. Pemenuhan ketentuan listing ini dilakukan dengan 

penandatanganan perjanjian pendahuluan pencatatan efek antara calon emiten dengan 

Bursa Efek. 
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Kemudian apabila semua ketentuan dan syarat telah dipenuhi maka dilakukan 

pencatatan emiten di papan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Papan 

pencatatan emiten tersebut meliputi pedagangan saham dengan berpatokan pada volume 

dan ukuran kapitalisasi pasar. 

Tahapan-tahapan terkait proses penawaran umum perdana sesuai Peraturan 

Bapepam-LK Nomor IX.A.2, Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-122/BL/2009 

secara ringkas dapat dilihat pada Lampiran : Tahapan-tahapan dalam Proses IPO. 

 Secara spesifik dijelaskan lebih lanjut dalam Panduan Go Public yang diterbitkan 

BEI mengenai perusahaan yang layak untuk menjadi perusahaan publik yakni setiap 

Perseroan Terbatas (PT) yang telah beroperasi sekurang –kurangnya 12 bulan, memiliki 

Aktiva Bersih Berwujud sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) 

dengan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini WTP (Wajar 

Tanpa Pengecualian) dari akuntan publik yang terdaftar di Bapepam, menjual sekurang-

kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau 35 (tiga puluh lima) persen dari 

jumlah saham yang diterbitkan (mana yang lebih kecil) dan jumlah pemegang saham 

publik sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) pihak, dapat menjadi perusahaan publik 

yang sahamnya di perdagangkan di bursa. 

 Saham yang dicatatkan di BEI dibagi atas dua papan pencatatan yaitu Papan 

Utama dan Papan Pengembangan dimana penempatan dari Perusahaan Tercatat 

didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan 

pencatatan. 

Papan Utama ditujukan untuk perusahaan tercatat yang berskala besar, khususnya 

dalam hal nilai Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Assets) yang sekurang-kurangnya 

Rp 100  miliar. Sementara Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-

perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di Papan utama, 
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termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuntungan. 

Pemaparan lebih jelas seperti pada lampiran 1: Papan Utama dan Papan Pengembang. 

 

2.1.2.3 Motivasi Perusahaan Melakukan Penawaran Umum Perdana 

Brau dan Fawcett (2004) melakukan riset dan survei lapangan tentang 4 motivasi 

perusahaan dalam melakukan go public, sebagaimana yang telah dihasilkan dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya. Survei tersebut dilakukan terhadap 336 Chief 

Financial Officer (CFO). Adapun ke-empat motivasi tersebut adalah : 

1. Go Public untuk menekan cost of capital perusahaan 

 Sebagaimana yang diungkapkan Scott (1976) dan Modigliani dan Miller 

(1963). Menurut penelitian tersebut, perusahaan akan menawarkan sebagian 

sahamnya kepada publik jika hal tersebut akan meminimalkan cost of capital 

(biaya modal) dan selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan (value of 

company). Sejalan dengan penjelasan ini, pada Myers dan Majluf (1984) 

mengungkapkan bahwa pola urutan pemenuhan kebutuhan keuangan di suatu 

perusahaan akan dimulai dari pemegang saham (internal equity), kemudian 

penggunaan utang (debt financing) dan terakhir berupa keterlibatan pigak luar 

dalam kepemilikan saham (external equity). 

2. Go Public sebagai strategi bagi pemegang saham untuk keluar dari perusahaan 

(insiders to cash out) 

Sebagaimana yang diungkappkan Zingales (1995) dan Mello dan Parsons 

(1998). Dengan go public, pemegang saham dapat menjual kepemilikan 

sahamnya dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang selama ini telah 

dilakukan di perusahaan tersebut. 

3. Go Public utnuk membuka kesempatan untuk melakukan akuisisi (takeover) 
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Sebagaimana yang diungkapkan Zingales (1995), Brau, Francis dan 

Kohers (2003). Aktivitas go public akan membuka kesempatan perusahaan dalam 

mendapatkan dana dari „luar; yang kemudian akan digunakan untuk mengakuisisi 

perusahaan lainnya. Sebaliknya juga, go public juga membuka kesempatan bagi 

perusahaan untuk diakuisisi oleh perusahaan lainnya . 

4. Go Public sebagai langkah strategis perusahaan 

Sebagaimana diungkapkan Chemmanur dan Fulghieri (1999) yang 

menyatakan bahwa go public dilaksanakan untuk memperluas kepemilikan atas 

perusahaan. Maksimovic dan Pichler (2001) menyatakan bahwa go public 

diilakukan utnuk meningkatkan reputasi dan publisitas perusahaan. 

 Hasil dari riset tersebut menyatakan bahwa motivasi paling penting mendorong 

perusahaan dalam melaksanakan go public adalah untuk mendapatkan dana bagi akuisisi 

di masa mendatang. Adapun motivasi lainnya ternyata tidak merupakan motivasi utama 

bagi CFO. 

 Pagano, Panetta dan Zingales (1998) juga melakukan penelitian empiris 

mengenai mengapa suatu perusahaan melakukan go public. Mereka melakukan 

penelitian pada perusahaan-perusahaan di Italia dengan membandingkan kondisi 

perusahaan sebelum dan setelah melakukan IPO. Hasil penelitian tersebut 

mengungkapkan beberapa temuan penting sebagai berikut : 

1. Faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan go public adalah 

meningkatnya market-to-book ratio dari perusahaan sejenis yang telah 

diperdagangkan di bursa. Hal ini karena mencerminkan meningkatnya kebutuhan 

investasi dan peluang untuk pada industri tersebut. 

2. Faktor utama lainnya adalah besarnya ukuran perusahaan, dimana semakin besar 

ukuran perusahaan semakin mungkin perusahaan tersebut melakukan go public. 
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3. Perusahaan cenderung melakukan go public untuk memperbaiki struktur 

keuangannya setelah melakukan investasi yang cukup besar, bukan sebaliknya 

untuk membiayai investasi dan pertumbuhannya 

4. Setelah melakukan IPO atau go public, perusahaan akan mendapatkan penurunan 

biaya kredit karena meingkatnya prestige dan aspek keterbukaan perusahaan. 

 

2.1.2.4 Manfaat dan Tantangan bagi Perusahaan yang Melakukan Penawaran 

Umum  

Perdana 

Perusahaan yang telah melakukan go public akan mendapatkan beberapa manfaat 

penting. Pada artikel yang berjudul : “The unseen Benefits  of Going Public” (2005), 

(www.reversemergersinfo.com), Andrew Green menyebutkan beberapa manfaat go 

public bagi perusahaan, yaitu : 

 Memperluas akses terhadap modal 

 Menyediakan likuiditas bagi pemegang saham 

 Menyediakan kompensasi bagi pegawai 

 Meningkatkan prestige perusahaan 

 Publisitas 

 Menyediakan peluang dilakukannya akuisisi atau merger 

Selain mendapatkan manfaat, perusahaan yang melakukan go public juga 

menghadapi beberapa tantangan. Pada artikel “Going Public Disadvantage” (2009), 

www.gopublictoday.com menjelaskan beberapa tantangan tersebut : 

 Pembagian keuntungan perusahaan 

 Hilangnya aspek kerahasiaan perusahaan 
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 Kewajiban pelaporan yang berkesinambungan 

 Hilangnya kontrol perusahaan 

Penelitian menarik lainnya yang berkaitan dengan IPO di Indonesia dilakukan 

oleh Divisi Riset dan Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006. 

Penelitian ingin mencari faktor-faktor yang menghambat perusahaan utnuk meakukan go 

public di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara khusus 

terhadap beberapa responden seperti Asosiasi Emiten Indonesia, beberapa Emiten dan 

Penjamin Emisi dan satu calon potensial perusahaan yang ingin menjadi Emiten. 

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang 

menghambat perusahaan untuk melakukan go public di Indonesia yaitu : 

1. Adanya presepsi bahwa go public merupakan proses yang rumit 

2. Go Public akan mengurangi hak kendali dari pendiri dan pemili perusahaan 

3. Ketidaksiapan untuk melakukan transparansi 

Selain ke-3 faktor hambatan utama tersebut, terdapat hambatan lain yang 

ditanyakan kepada para responden yaitu : 

1. Surat keterangan fiskal yang dinilai memberatkan emiten 

2. Tidak adanya insentif bagi perusahaan yang sudah go public 

3. Keraguan calon emiten terhadap kinerja perusahaan 

4. Perusahaan memiliki alternatif pendanaan lainnya 

5. Perusahaan dan penjamin emisi harus menyiapkan pembeli siaga 

6. Kondisi makro ekonomi yang buruk 

Lebih lanjut menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam buku “Panduan Go 

Public” mengenai manfaat dan konsekuensi yang dihadapi perusahaan saat memutuskan 

untuk go public. Manfaat perusahaan dengan menjadi perusahaan publik antara lain : 
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1. Memperoleh sumber pendanaan baru melalui hasil penjualan saham kepada 

publik. Selain itu juga mempengaruhi akses kepada perbankan dan akses untuk 

masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat hutang. 

2. Memberikan competitive adventages untuk pengembangan usaha antara lain : 

Perusahaan berkesempatan untuk mengajak para partner kerja seperti pemasok 

dan pembeli untuk turut menjadi pemegang saham, selain itu perusahaan juga 

senantiasa dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja operasionalnya. 

3. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui 

penerbitan saham baru. 

4. Peningkatan kemampuan untuk going concern 

5. Meningkatkan citra perusahaan  

6. Meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin padaharga saham di bursa. 

Selanjutnya konsekuensi yang dihadapi perusahaan yang memutuskan untuk 

menjadi perusahaan publik sebagai berikut : 

1. Berbagi kepemilikan, dipastikan presentase kepemilikan pemegang saham lama 

akan berkurang dan mengurangi  kendali pada perusahaan. 

2. Mematuhi peraturan pasar modal yang mempengaruhi citra apabila terjadi 

ketidakpatuhan sewaktu-waktu. 

 

2.1.2.5 Faktor-faktor Kunci Sukses Penawaran Umum Perdana 

Pada buku berjudul “The Ernst & Young Guide to the IPO Value Journey” yang 

diterbitkan oleh Ernest & Young pada tahun 1999, dijelaskan mengenai hasil studi 

faktor-faktor sukses perusahaan dalam melaksanakan go public. Studi ini merupakan 

hasil kerjasama dengan Harvard University Graduate School of Business dengan 

menghasilkan laporan yang berjudul “Managing the Success of the IPO Transformation 
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Process”. Studi tersebut dilakukan dengan mensurvei para eksekutif senior dari 2.500 

perusahaan yang melakukan IPO (go public) dari 1 Januari 1986 sampai dengan 31 

Agustus 1996. 

 Studi tersebut menghasilkan beberapa indikator kuat tentang karakteristik dari 

perusahaan-perusahaan yang telah sukses melaksanakan IPO (go public) dan dapat 

dimanfaatkan sebagai acuan (benchmark) bagi para CEO dalam merencanakan IPO. 

Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut : 

 Perusahaan telah memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan, baik 

sebelum, selama, maupun sesudah IPO. 

 Perusahaan tersebut berlaku seolah-olah telah menjadi perusahaan publik 

beberapa bulan bahkan satu tahun sebelum dilaksanakannya IPO. 

 Perusahaan memiliki kondisi non-finansial yang baik 

Secara lengkap, pada tabel di bawah ini dijelaskan faktor finansial dan non-finansial 

yang mempengaruhi kesuksesan IPO suatu perusahaan. 
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Tabel 2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan IPO Perusahaan 

Financial Performance Non Financial Performance 

Sales 

Profitability 

Return on Assets 

Cash Flow 

Sales Growth 

Income Growth 

Market Share 

Cost Control 

Quality of Management 

Quality of Products and Services 

Level of Customer Satisfaction 

Strenght of Corporate Culture 

Quality of Investor Communication 

Effectiveness of Executive Compensation 

New Product Development Capability 

Innovativeness/Research Capability 

Research Productivity 

Strategis Planning 

Strategy Execution 

Management Credibility 

Ability to Attract and Retain Employees 

Quality of Major Processes 

Market Position/ Leadership 

Superior performance along every one of the eight financial and fifteen nonfinancial 

criterial is strongly associated qith long term financial and nonfinancial success 

        Sumber : The Ernst & Young Guide to the IPO Value of Journey, 2009 

 

 Lebih lanjut, pada tahun 2008 Ernest & Young juuga menerbitkan laporan hasil 

penelitian yanng berjudul “Top 10 IPO readliness challenges : a Measures that matter 

global study” (2008), yang meneliti pendapat dari para eksekutif perusahaan (CEO dan 

CFO) yang telah sukses melakukan IPO (go public)  serta perspektif para investor 

institusional global terhadap IPO suatu perusahaan („measures that matter’). 

 Beberapa temuan penting dari penelitian tersebut di antaranya adalah : 

 Perusahaan yang sukses melakukan IPO-nya biasanya telah mempersiapkan diri 

dan sudah berlaku sebagaimana layaknya perusahaan  publik setidaknya setahun 

sebelum IPO. Mereka memahami bahwa IPO adalah sebagai salah satu pijakan 

dari perjalanan  nilai perusahaan. 
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 Dalam memutuskan investasinya di IPO, 60 % investor institusional 

mendasarkan keputusan investasinya dengan memperhatikan faktor finansial 

perusahaan dan 40% pada faktor non-finansial. Tiga faktor finansial yang 

terpenting adalah earning per share growth, EBITDA growth dan profitability 

growth. Sedangkan untuk faktor non-finansial, kredibilitas perusahaan dan 

pengalaman manajemen menjadi faktor terpenting, abru kemudian diikuti oleh 

informasi tentang strategi perusahaan, corporate governance dan kekuatan 

produk perusahaan. 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam laporan “The Ernst & Young Guide to 

the IPO Value Journey” sebelumnya, IPO disebutkan sebagai perjanan 

transformasi dari perusahaan privat yang sukses menuju perusahaan publik yang 

sukses, yang secara berkesinambungan menghasilkan nilai bagi para stakeholder-

nya (pemegang saham, pegawai, pelanggan, vendor dan lain-lainnya). IPO 

hanyalah bagian dari perjanan tersebut. 

 Adapun 10 tantangan terkait kesiapan IPO sebagaimana disebutkan di 

atas (“Top 10 IPO readliness challenges : a measures that matter global study”), 

merupakan gambaran dari tahapan-tahapan value journey yang harus 

dipersiapkan perusahaan dalam upayanya mencapai IPO yang sukses. Berikut 

adalah grafik yang menjalaskan tahap-tahapan berikut  
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Grafik 2.1 The IPO Value Journey 

 

   

2.1.3 Analisis Fundamental (Fundamental Analysis)  

 Subramanyam (2009) menjelaskan pengertian analisis fundamental yaitu suatu 

proses penentuan nilai perusahaan dengan menganalisis dan mengintepretasikan faktor-

faktor kunci untuk ekonomi, industri dan perusahaan. Bagian utama analisis fundamental 

adalah evaluasi atas posisi dan kinerja keuangan perusahaan. 

 Tujuan utama analisis fundamental adalah menentukan nilai interinsik yang 

disebut juga nilai fundamental (fundamental value). Nilai interinsik (interinsic value) 

adalah nilai sebuah perusahaan (atau sahamnya) berdasarkan analisis fundamental, tanpa 

mengacu pada nilai pasar (atau harga saham). Penentuan nilai interinsik oleh seorang 

analis dilakukan dengan memproyeksikan pendapatan atau arus kas perusahaan dan 

menentukan risikonya. Hal ini dicapai melalui analisis menyeluruh dan mendalam atas 

prospek bisnis perusahaan dan laporan keuangannya (Subramanyam, 2009 ) 

 Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulakn analisa fundamental 

adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan 
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nilai dari saham perusahaan. Analisa fundamental menitikberatkan pada data-data kunci 

dalam laporan keuangan perusahaan yakni laporan laba-rugi, neraca dan arus kas. 

Alasan perlu dilakukan analisis fundamental bagi perusahaan menurut Desmond 

(2011) yakni : (i) Aspek fundamental adalah faktor utama penggerak harga saham, (ii) 

Analisis fundamnetal dapat membantu meminimalkan risiko, dan sekaligus 

mengoptimalkan profit, (iii) Analisis Fundamental menciptakan keyakinan investasi 

lebih baik dari analisis teknikal. 

Secara umum untuk menganalisa perusahaan dengan menggunakan analisa 

fundamental terdiri dari 3 langkah yaitu (Desmond, 2011) : 

1. Analisis Makro Ekonomi 

Kondisi ekonomi dipelajari untuk memperhitungkan jika kondisi ekonomi secara 

keseluruhan baik untuk pasar saham. Kondisi ekonomi Indonesia dapat dilihat dari 

dua indikator penting yaitu : GDP (Gross Domestic Product) dan angka inflasi. GDP 

mengukur nilai output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tanpa 

mempertimbangkan asal (nationality) perusahaan yang menghasilkan barang atau 

jasa tersebut, selama berada dalam batas-batas negara tersebut. Sementara inflasi 

adalah angka yang mengukur tingkat harga barang dan jasa yang dibeli oleh 

konsumen, biasanya peningkatan inflasi akan diikuti oleh peningkatan suku bunga 

pinjaman perbankan. 

2. Analisis Sektoral 

Penilaian atas kondisi industri yakni melihat posisi industri dalam perdagangan 

saham, selain itu juga melakukan proyeksi segala potensi yang akan dihadapi industri 

tersebut di masa depan. Sektor / industri perbankan memiliki tingkat sensitifitas pada 

isu ekonomi, suku bunga dan inflasi yang berakibat pada penurunan daya beli 
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masyarakat, peningkatan NPL (Non Performing Loan) dan keterhambatan pada 

penyaluran kredit. 

3. Analisis Perusahaan 

Perhitungan kondisi perusahaan dilakukan dengan analisis laporan keuangan 

berupa laporan laba-rugi, neraca dan arus kas. Alat analisis yang digunakan yaitu  

analisis laporan keuangan komparatif dan common-size, rasio dan arus kas. 

Ditambahkan Subramanyam (2009) Analisis laporan keuangan komparatif 

(comparative financial statement analysis) dilakukan dengan cara menelaah neraca, 

laporan keuangan dan laporan arus kas yang berurutas dan satu periode ke periode 

berikutnya. Analisis ini meliputi penelaahan saldo tiap akun dari tahun ke tahun 

untuk melihat kecenderungan tren. Terdapat dua teknik analisis komparatif yaitu : 

analisis perubahan tahun ke tahun (year-to-year analysis) dan analisis tren angka 

indeks (index-number trend analysis)  

Analisis common size / vertikal yaitu  evaluasi pos dari atas ke bawah (atau 

bawah ke atas) dalam laporan common-size. Analisis ini berguna dalam memahami 

pembentuk internal laporan keuangan.  Analisis common-size sering diteruskan untuk 

meneliti pos-pos yang membentuk subkelompok tertentu. Perbandingan waktu atas 

laporan common size perusahaan bermanfaat untuk mengungkapkan perubahan 

proporsional pos tertentu (Subramanyam, 2009) 

Analisis Rasio (Ratio Analysis) merupakan salah satu alat analisa keuangan yang 

paling populer dan banyak digunakan. Namun perannya sering disalahpahami dan 

sebagai konsekuensinya, kepentingan sering dilebih-lebihkan. Sebuah rasio 

menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas sehingga adanya gambaran 

hubungan ekonomis. Rasio bermanfaat bila diinterpretasikan dalam perbandingan 

dengan (1) rasio tahun sebelumnya, (2) standar yang ditentukan sebelumnya dan (3) 
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rasio pesaing. Berbagai rasio dapat dihitung dengan menggunakan laporan keuangan 

perusahaan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisis keuangan, 

sementara yang lainnya bersifat untuk situasi atau industri yang spesifik 

(Subramanyam, 2009). Menurut Desmond (2011) terdapat tiga rasio finansial yang 

khusus untuk sektor perbankan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest 

Margin (NIM) dan Non Performing Loan (NPL) 

Analisis arus kas (cash flow analysis) terutama digunakan sebagai alat untuk 

mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Arus kas menyediakan pandangan 

tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan menggunakan sumber 

dayanya. Analisis ini juga digunakan dalam peramalan arus kas dan bagian dari 

analisis likuiditas (Subramanyam, 2010) 

4. Analisis nilai perusahaan (Valuation model) 

Melakukan valuasi perusahaan berarti mengukur tidak hanya kekayaan (aset) 

tetapi juga keterkaitannya dengan hutang dan ekuitas. Ada banyak metode untuk 

menghitung harga wajar saham. Namun pada prinsipnya ada dua katagori (Desmond, 

2011): 

a. Metode Komparatif / Price Multiple, yaitu dengan membandingkan atau 

komparasikan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis. Metode ini 

umumnya menggunakan berbagai rasio harga saham terhadap pendapatan atau 

penjualan misalnya PER (Price Earning Ratio). 

b. Metode Absolut, yaitu menggunakan faktor fundamental dari perusahaan 

bersangkutan tanpa membandingkannya dengan perusahaan lain, misalnya 

metode DDM (Dividend Discount Model) dan DCF (Discounted Cash Flow) 
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 Metode valuasi yang cocok untuk perusahaan baru adalah metode komparatif 

yaitu dengan menggunakan cara perbandingan dengan nilai perusahaan lain sejenis 

(Desmond, 2011)  

 Begitupun dalam institusi jasa keuangan, memperlakukan valuasi perusahaan dan 

ekuitas dengan mempertimbangkan pembayaran hutang dan biaya modal rata-rata 

tertimbang cukup sulit dilakukan. Selain karena nilai hutang (terutama jangka pendek) 

dan hutang yang dilunasi (dibayarkan) cukup sulit teridentifikasi, di sisi lain perhitungan 

komponen biaya modal juga sulit dilakukan. Oleh karena itu sering digunakan  indikator 

rasio seperti Price Earning Ratio (PER) dan Price To Book Ratio (PBV) sebagai salah 

satu indikator kinerja daripada menggunakan laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi 

(Aries, 2011) 

 

2.1.4 Analisis Strategi Kinerja Bisnis Bank 

2.1.4.1 Manajemen Strategis Bank 

 Manajemen strategis merupakan serangkaian proses dan metodologi dalam 

menganalisa lingkungan usaha (eksternal & internal), penyusunan strategi usaha dan 

pengarahan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan penngendalian 

pelaksanaannya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis, 

profitabilitas dan daya saing perusahaan, baik secara jangka pendek maupun jangka 

panjang (Widigdo, 2007) 

 Proses manajemen strategis meliputi keseluruhan aktivitas pengambilan 

keputusan strategis, meliputi (Widigdo, 2007) : 

a. Analisa lingkungan bisnis (Enviromental Scanning) 

- Analisa lingkungan eksternal bank, guna menganalisa peluang dan ancaman 

yang dihadapi 
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- Analisa lingkungan internal, guna menganalisa kekuatan dan kelemahan 

organisasi dalam melaksanakan strategi operasional bisnis perbankan 

menghadapi persaingan. 

b. Formulasi strategis (Strategy Formulation) 

- Pendefinisian misi, visi, sasaran dan tujuan, sebagai arah strategi 

pengembangan dan operasional bisnis bank 

- Perumusan strategi, baik strategi bankwide, unit-unit bisnis strategis maupun 

fungsional (strategy development) 

c. Implementasi strategi (Strategy Implementation) 

- Penyusunan program dan langkah kerja (action plan), termasuk penyusunan 

key enablers atau key success factor 

- Penyusunan anggaran (budgeting) 

- Penyusnan sistem dan prosedur 

d. Evaluasi dan pengendalian (Evaluation and Control) 

- Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan strategi 

- Menjamin pencapaian misi, visi, tujuan dan sasaran bank. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Strategis 

Bank merupakan serangkaian proses dan metodologi dalam menganalisa lingkungan 

usaha (eksternal & internal) perbankan, penyusunan strategi usaha bank dan pengarahan 

pemberdayaan sumber daya yang dimiliki bank dan pengendalian pelaksanaannya untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis, profitabilitas dan daya saing 

bank, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang (Mulyadi, 2007). 

Analisis yang dipakai untuk menilai manajemen strategis perusahaan yaitu 

SWOT Analysis. Analisis SWOT diartikan sebagai analisis yang menilai perusahaan 

berdasarkan dua perspektif yakni analisis eksternal dan analisis internal. Analisis 
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eksternal meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat), sedangkan analisis 

internal meliputi kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) perusahaan (dalam hal 

ini Bank). Hasil SWOT Analysis ini dipakai sebagai basisi untuk rekomfirmasi atau 

redefinisi misi, visi,  tujuan, keyakinan dasar dan nilai dasar perusahaan (Mulyadi, 

2007). 

 

2.1.4.2 Strategi Pencapaian Kinerja Bisnis Bank 

Kinerja Bank harus dapat dinilai agar dapat diketahui pencapaian sasaran secara 

objektif dan rill. Kinerja dari suatu Bank harus dapat diukur dengan menggunakan 

berbagai perspektif agar dapat diperoleh penilaian secara objektif. Adapun pengakuan 

kinerja bank sebagai berikut (Widigdo, 2007): 

a. Pengukuran Finansial : Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality / Risk 

Profile (ROA, LLL, NPL, ROI, VAR), Profitability (Profit, NIM, FBI, NII), 

Liquidity Rasio (LDR, Primary Reserve, Secondary Reserve), Cost Ratio 

Analysis (CIR, NII, Operating Income, Operating Income / Average Asset) 

b. Bisnis : Quality of Portofolio, Growth & Productivity, NPL, Recovery, Risk 

Profile 

c. Shareholder Value Value : Present Value untuk mengantisipasi cash flow yang 

akan datang ditambah dengan nilai dari perusahaan jika dilikuidasi 

d. Pengaruh Jumlah Modal terhadap perolehan keuntungan bank : Return on Asset 

(ROA), Return on Equity (ROE). Kedua rasio tersebut memiliki hubungan 

langsung. Hubungan tersebut ditentukan oleh apa yang disebut dengan Equity 

Multipier. 
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2.1.4.3 Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan Balanced Scorecard 

 Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen untuk mengelola 

implementasi strategi perusahaan dalam rangka mentranslasikan visi dan misi ke dalam 

aksi/ inisiatif, dengan menggunakan seperangkat sasaran strategis disertai indikator (Key 

Performance Indicator) finansial maupun  non-finansial, dalam suatu jalinan hubungan 

sebab-akibat (strategy maps) yang mencakup perspektif finansial, customer/pelanggan, 

proses bisnis internal, development (learning and growth) (Kustiawan, 2006). Dari 

pengertian BSC di atas aplikasinya dilakukan secara fokus dengan mendudukan mutu 

formulasi dan implementasi strategi sebagai titik sentral dari proses manajemen 

operasional bisnis. 

 Pada dasarnya konsep balance scorecard, terdapat 5 prinsip dasar atau langkah 

kerja dalam pemfokusan strategi organisasi, yaitu (Kustiawan, 2010) : 

a. Menerjemahkan strategi ke dalam langkah operasional (translate into action) 

b. Menghubungkan dan menyelaraskan organisasi dengan strateginya (link & align 

the organization around it’s strategy) 

c. Menempatkan strategi sebagai tugas dan tanggung jawabfungsional seluruh unit 

dan pegawai dalam organisasi, melalui business plan dan performance pelanning 

and appraisal system (make strategy as everyone’s job) 

d. Menjadikan strategi sebagai sutau proses yang berkelanjutan (make strategy as a 

continous provement process). 

e. Peningkatan peranan seluruh pimpinan eksekutif sebagai agen atau motor 

penggerak perubahan (executive team leadership to mobilize strategic change) 

Bentuk sasaran suatu strategi bisnis bank, sebaiknya disajikan dalam bentuk Key 

Performance Indicator’s (KPI‟s) dan Service Lever Agrement (SLA) (Kustiawan, 2006 ) 
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 Balanced Scorecard memberikan rerangka yang komprehensif dan sistematis 

dalam SWOT Analysis. Pelulang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dapat dilakukan 

analisis melalui empat perspektif Balanced Scorecard : Financial, Customer, Internal 

Business, People Development. Analisis atas perspektif customer dapat dinilai 

sebesarapa kuat brand equity yang telah dibangun perusahaan, dan ancaman persaingan 

terhadap posisi daya saing brand equity perusahaan. Di samping itu, dari perspektif 

customer dapat dianalisis kualitas firm culture yang dibangun perusahaan untuk menarik 

dan mempertahankan kesetiaan customer terhadap produk dan jasa yang dihasilkan 

perusahaan. Dari perspektif proses dapat dianalisis keunguulan dan kelemahan proses 

yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan value bagi customer. Di samping itu, 

dari perspektif proses dapat dieksploitasi peluang untuk meningkatkan cost effectiveness 

proses dan dapat diantisipasi ancaman dari inovasi proses baru yang diciptakan pesaing 

(Mulyadi, 2007) 

 Analisis SWOT juga dapat diarahkan ke perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan untuk mengidentifikasi kompetensi inti dan kelemahan besar serta peluang 

dan ancaman yang berkaitan dengan pembangunan modal manusia. Balance Scorecard 

dengan menggunakan hasil SWOT Analysis dapat memperluas lingkup analisis, sehingga 

manajemen dapat memperoleh gambaran komprehensif tentang korelasi 4 perspetif 

Balance Scorecard dengan 4 komponen SWOT Analysis. 

 

2.1.5 BPD Reginal Champion (BRC) 

 Program BPD Regional Champion seperti yang diungkapkan Bank Indonesia 

melalui Biro Hubungan Masyarakat (No. 12/57/PSHM/Humas) pada 21 Desember 2010, 

perjanjian BRC ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh Direktur Utama dan 

Komisaris Utama dari 26 BPD seluruh Indonesia yang didukung oleh Gubernur Provinsi 
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dan Ketua DPRD Tingkat I sebagai pemegang saham utama BPD di masing-masing 

daerah dan disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono dan Gubernur BI Darmin Nasution. 

 Latar belakang penyusunan program BPD Regional Champion (BRC) sehingga 

menjadi kebutuhan fundamental BPD seluruh Indonesia saat ini seperti yang dijabarkan 

dalam Booklet BRC terbitan Asbanda tahun 2010 yaitu: 

1. Sampai saat ini BPD belum memiliki kerangka pengembangan BPD ke depan. 

2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan BPD sebagai suatu bank. 

3. Sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan BPD dalam jangka 

panjang. 

4. Meningkatkan kinerja BPD secara keseluruhan. 

Terkait latar belakang tersebut dapat disimpulkan 10 fakta dan permasalahan 

yang dihadapi oleh BPD saat ini, yaitu : 

1. Sekalipun permodalan BPD telah memenuhi ketentuan regulasi, namun dalam 

persaingan yang sebenarnya permodalan BPD masih dinilai kecil dan terbatas 

dibandingkan rata-rata permodalan industri perbankan nasional; 

2. Brand Awareness masyarakat terhadap BPD di masing-masing daerah masih 

relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan brand awareness terhadap bank 

umum. Hal ini memperngaruhi minat dan kepercayaan masyarakat terhadap 

produk dan jasa pelayanan BPD; 

3. Kualitas pelayanan BPD yang perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan 

harapan masyarakat; 

4. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di BPD yang masih belum sesuai 

standar pasar dan belum bisa memenuhi kebutuhan pasar menyebabkan 

pemanfaatan potensi ekonomi daerah kurang maksimal; 

5. Inovasi serta pengembangan produk dan jasa dari BPD yang masih terbatas; 
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6. Jaringan layanan kantor BPD di berbagai daerah yang masih relatif terbatas; 

7. Belum optimalnya jalinan kerjasama bisnis (strategic partnership) antara BPD 

dan mitra kerjanya; 

8. Masih rendahnya struktur pendanaan dari masyarakat. Hal ini salah satunya 

diakibatkan belum adanya ketentuan spesifik yang mengatur mengenai 

penempatan dana Pemerintah Daerah dan dana Bank Perkreditan Rakyat di BPD; 

9. Komposisi prtofolio kredit produktif masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan 

kenyataan bahwa penyaluran kredit BPD sebagian besar masih berorientasi 

kepada sektor konsumtif. Akibatnya, BPD menghadapi potential loss di masa 

datang karena pembiayaan sektor produktif dan sektor rill dapat diambil pihak 

lain; 

10. Belum terkonsolidasinya sistem teknologi informasi (IT-System) dalam jaringan 

BPD seluruh Indonesia. 

Berdasarkan fakta dan permasalahan tersebut, disadari pentingnya 

mentransformasi BPD di seluruh Indonesia menjadi sebuah bank terkemuka di 

daerahnya masing-masing melalui pengayaan berbagai produk dan layanan kompetitif 

dengan jaringan luas dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan 

ekonomi regional.  

Dalam kerangka BRC tersebut, kemudian kesepuluh fakta dan permasalahan 

yang telah diidentifikasi tersebut menjadi acuan implementasi transformasi BPD yang 

terbagi dalam dua prioritas utama berdasarkan pendekatan dan target waktu penyelesaian 

masalah. Prioritas I yaitu sebagai  segala bentuk kegiatan untuk mengatasi berbagai 

persoalan di atas dalam kurun waktu dengan target waktu penyelesaian 2 tahun pertama 

sejak blueprint disepakati. Sedangkan, Prioritas II adalah segala bentuk kegiatan untuk 
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mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan minimal dalam 5 tahun sejak blueprint 

disepakati. 

Mendukung ketercapaian target BRC  maka dalam setiap tahapan 

implementasinya mengacu pada tiga pilar penopang bagi terwujudnya BRC. Ketiga pilar 

tersebut adalah : 

1. Ketahanan kelembagaan yang kuat; 

2. Kemampuan sebagai Agent of Regional Development; dan 

3. Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. 

Tiga pilar BRC merupakan acuan sebagai Key Performance Indicator (KPI) 

untuk mengukur sejauh mana tiap BPD berhasil memenuhi setiap kriteria menjadi 

Regional Champion. Oleh karenanya, ketiga pilar di atas selanjutnya diformulasikan ke 

berbagai indikator yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.  

Gambar 2.1 Tiga Pilar BPD Regional Champion (BRC) 

 

   Sumber : Booklet BRC, 2010 

Mewujudkan Pilar 1 BRC seyogyanya bertujuan untuk menciptakan 

kelembagaan yang kuat yakni BPD berkomitmen untuk meningkatkan permodalan, 

meningkatkan efisiensi guna mencapai tingkat profitabilitas yang memadai sehingga 
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dapat memberikan kredit dengan suku bunga yang kompetitif kepada masyarakat. 

Beberapa komponen yang terdapat dalam pilar 1 diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Modal inti (tier 1) diupayakan terus meningkat dan diharapkan beberapa BPD 

minimal telah mencapai rata-rata minimal sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2014.  

2. Pada tahun 2014, diharapkan setiap BPD telah memiliki rasio Return on Asset 

(ROA) minimal 2.5 % . 

3. BOPO BPD diupayakan setinggi-tingginya sebesar 75 % sebagai tolak ukur 

penilaian tingkat efisiensi kinerja perbankan. 

4. Net Interest Margin (NIM) setinggi-tingginya sebesar 5,5 % pada tahun 2014 

yang menunjukkan spread bersih antara suku buga dana dan suku bunga 

pinjaman 

Berdasarkan Pilar 2 yaitu dalam peran BPD sebagai Agent of Regional 

Development ditagetkan porsi yang lebih besar untuk kredit pada sektor-sektor produktif 

dan meningkatkan fungsi intermediasi khususnya UMKM melalui kerjasama dengan 

BPR baik melalui linkage program maupun menjadi APEX Bank. Beberapa hal yang 

menjadi indikator kunci Pilar 2 yaitu antara lain diuraikan sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan kredit sekurang-kurangnya 20 % per tahun sehingga BPD mampu 

memiliki pangsa pasar perkreditan yang besar di daerah masing-masing. 

2. Portofolio kredit produktif diharapkan menjadi sekurang-kurangnya 40 % pada 

tahun 2014 dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya.  

3. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level 78-100  sebagai 

memfokuskan pembiayaan sektor produktif dan usaha mandiri di masyarakat 

yang selama ini belum secara maksimal dijangkau oleh akses kredit perbankan. 

4. Penghimpunan dana masyarakat di luar dana pemerintah daerah diupayakan 

setidaknya mencapai 70 % agar tercipta maksimalisasi dalam mobilisasi dana 
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masyarakat untuk selanjutnya dikembangkan melalui pembiayaan sektor-sektor 

produktif di daerah. 

5. Meningkatkan penyaluran kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui linkage Program. 

6. Menjadi APEX Bank yaitu bank induk yang akan membantu mendukung 

aktivitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 

Pilar 3 yaitu sebagai bentuk peningkatan kemampuan melayani kebutuhan 

masyarakat, BPD memiliki program standarisasi dan peningkatan kualitas SDM yang 

ditunjang dengan perluasan jaringan kantor untuk mendukung terwujudnya sistem 

keuangan yang inklusif dengan meningkatkan akses seluas luasnya kemasyarakatan 

setempat melalui penciptaan produk dan jasa yang variatif dan unggul. Pilar 3 terbagi 

dalam beberapa indikator kunci antara lain : 

1. Meningkatkan pemahaman terhadap produk-produk keuangan melalui edukasi 

kepada masyarakat; 

2. Mempermudah akses layanan keuangan seluas-luasnya terutama kepada 

masyarakat kecil; 

3. Memiliki kualitas SDM profesional yang dapat dicapai melalui berbagai macam 

pelatihan di ASBANDA HRD Center; 

4. Memperkenalkan produk unggulan yang dipergunakan secara luas oleh 

masyarakat; 

5. Memperluaskan jaringan layanan kantor hingga tingkat kecamatan; 

6. Memaksimalkan peran BPD sebagai konsultan keuangan bagi Pemerintah Daerah 

dalam mengelola keuangan daerahnya. 

Sistematika implementasi BRC disusun dalam Road Map dari 2010 hingga tahun 

2014 mendatang dalam rangka mendukung kelancaran pelakasanaan yang tepat. 
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2.3. Rerangka Penelitian 

Gambar 2.2 Rerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan gambar di atas, hasil penelitian ini akan melakukan penilaian Initial 

Public Offering (IPO) Bank Sulut berdasarkan analisis fundamental. Analisis 

fundamental menggunakan 4 tahap analisis yakni : analisis ekonomi, analisis industri, 

analisis perusahaan dan valuasi nilai perusahaan. Analisis perusahaan termasuk analisis 

strategi bisnis bank meliputi : analisis proses manajemen startegis bank dan pengukuran 

kinerja menggunakan Balance Scorecard model. Hasil analisis tersebut kemudian 

dihubungkann dengan kemampuan Bank Sulut memenuhi regulasi pasar modal oleh 

BAPEPAM-LK dan regulasi BPD Regional Champion (BRC). Hasil akhirnya ada 

corrective action dan Improvement yang perlu dilakukan Bank Sulut agar tercapainya 

tujuan untuk sukses IPO di tahun 2012. 

 

IPO BANK SULUT 

Analisis Fundamental 

 Analisis Ekonomi 

 Analisis Industri 

 Analisis Perusahaan 

 Valuasi Model 

 

Regulasi BAPEPAM- LK 
& 

BPD Regional Champion 

Corrective Action & Improvement 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah di Sulawesi Utara yaitu 

Bank Sulut. Bank Sulut dipilih karena berdasarkan RUPS tahun 2011 diketahui sedang 

mempersiapkan proses penawaran umum perdana (Initial Public Offering – IPO) yang 

rencananya akan direalisasikan pada tahun 2012. Hal tersebut didukung dengan kondisi 

finansial maupun nonfinansial Bank Sulut yang terus meningkat sepanjang 5 tahun 

terakhir.  

 Fokus penelitian ini pada analisis fundamental dan strategi bisnis Bank Sulut 

terkait rencananya untuk melakukan penawaran umum perdana. Selanjutnya hasil 

tersebut dihubungkan dengan kemampuan Bank Sulut memenuhi regulasi Bapepam-LK 

tentang syarat emiten dan regulasi BPD Regional Champion di tahun 2014. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Objek Penelitian 

 Tempat objek penelitian dalam penulisan ini yakni Bank Sulut yang kantor 

pusatnya berlokasi di Jalan Sam Ratulangi No. 9 Manado. Kantor perwakilan di Jakarta 

yang dapat memungkinkan penulis memperoleh data dan informasi terletak di Plaza 

Gani Djemat, Jakarta Pusat. Penulis telah melakukan kegiatan magang di Bank Sulut 

selama satu bulan terhitung awal Juli 2011 sampai awal Agustus 2011 untuk 

mendapatkan permasalahn yang akan diteliti, serta menjalin hubungan jaringan dalam 

hal memudahkan akses data dan informasi terkait. 

 Jangka waktu penelitian ini dimulai dari awal Oktober 2011dan targetnya selesai 

pada Februari 2012. Data laporan keuangan tahun 2007 – 2010 yang digunakan untuk 
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analisa dampak sebelum go public. Rentang waktu 5 tahun dinilai telah cukup 

mendeskripsikan perubahan kondisi keuangan dari tahun ke tahun dari Bank Sulut untuk 

dapat dilakukan analisis finansial. 

 

3.3 Metode Pengumpulan  Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yakni manajer dan staf 

Bank Sulut. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Wawancara, yaitu  pengumpulan data yang dilaksanakan dengan tanya jawab 

antara peneliti dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai 

isu yang diteliti. 

Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari data internal maupun data 

eksternal, antara lain : 

1. Data dan Informasi dari Bank Sulut seperti Laporan Keuangan 2007 – 2011, 

Laporan Tahunan 2010, Business Plan Bank Sulut dan infomasi terkait yang 

dapat dipublikasikan oleh Bank Sulut 

2. Data dan Informasi yang dirilis oleh Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI), 

Bank Indonesia, Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Badan Pusat Statistik dan 

instansi terkait yang dinilai relevan dan reliable. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 Berdasarkan tujuan penelitian maka penulis menganalisa data menggunakan 

analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang 
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sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Jadi dapat penulis nyatakan 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusahan mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan 

perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian 

berlangsung.  

Analisis penelitian deskriptif mengevaluasi dengan mempelajari dan menilai 

sistem serta prosedur-prosedur pelayanan yang ada. Adapun langkah-langkah 

menganalisis data sebagai berikut : 

 Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada. 

 Melakukan survei atau magang agar memperoleh data dan informasi mengenai 

bagian-bagian yang terkait dalam ruang lingkup skripsi ini. 

 Mengevaluasi data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui survei atau 

magang tersebut. 

 Membandingkan hasil penelitian kepustakaan dengan kenyataan yang ada pada 

perusahaan yang diteliti. 

 Menganalisis dan menarik kesimpulan penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan dua analisis utama untuk menilai potensi IPO Saham 

Bank Sulut di Pasar Modal yaitu antara lain : 

a. Analisis Fundamental, meliputi : (i) analisis ekonomi makro Indonesia; (ii) 

analisis industri perbankan; (iii) analisis laporan keuangan perusahaan; (iv) 

valuasi nilai perusahaan. 

b. Analisis Strategi Bisnis, meliputi : (i) analisis manajemen strategik; dan (ii) 

implementasi model Balance Scorecard pada Bank Sulut. 
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Selanjutnya, analisis penyesuaian terhadap regulasi pasar modal oleh Bapepam-

LK dilakukan dengan mencocokan kondisi Bank Sulut dengan setiap indikator syarat 

umum dan papan utama. Sementara itu, regulasi terkait BRC 2014 dilakukan 

penyesuaian antara kondisi keuangan Bank Sulut saat ini dan proyeksi dengan empat 

indikator pilar 1 (Modal inti, ROA, BOPO dan NIM) 

Valuasi nilai perusahaan digunakan Metode Komparatif. Metode ini dilakukan 

dengan membandingkan indikator – indikator penting dengan saham perusahaan lain 

yang sejenis. Dalam penelitian ini digunakan PER dan PBV sebagai indikator penilaian 

nilai wajar saham Bank Sulut sewaktu IPO. 

Kedua analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan regulasi terkait yang 

dikeluarkan Bapepam-LK tentang syarat perusahaan yang mencatatakan saham di BEI 

dan regulasi permodalan serta kinerja dalam Pilar 1 BPD Regional Champion. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara 

4.1.1 Sejarah Singkat 

 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara yang dikenal dengan 

Bank Sulut didirikan pertama kali dengan nama PT. Bank Pembangunan Dearah 

Sulawesi Utara Tengan berdasarkan Akta No. 88 tanggal 17 Maret 1961, 

kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 22 tanggal 4 

Agustus 1961 dan Akta Perubahan anggaran dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 

1961 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakinam Republik 

Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961. 

 Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan-

ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-undang No. 13 tahun 

1964 tentang antara lain pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 

berubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan  Daerah Sulawesi Utara 

sesuai Peraturan Daerah tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahan dan 

terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 

Sulawesi Utara No.11 tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank 

Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Sebagai Perseroan Terbatas 

(PT) maka pendirian Bank Sulut dilakukan dengan Akta No. 7 tanggal 14 April 

1999 . 

 Modal dasar ditetapkan sebesar Rp 100 miliar dengan kepemilikan daerah 

provinsi, kabupaten dan kota pemegang saham seri A maksimum sebesar 55 % 
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dan pemegang saham seri B bersama-sama deengan pihak ketiga termasuk 

koperasi maksimum sebesar 45%. Saham-saham terbagi atas saham seri A 

sebanyak 550.000 nilai nominal @Rp 100.000 dan saham seri B sebanyak 

450.000 nilai nominal @Rp 100.000. Perubahan bentuk badan hukum Bank Sulut 

tersebut merupakan tuntutan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan 

mengikuti program rekapitalisasi perbankan karena Bank Sulut menghadapi 

risiko kewajiban pemenuhan modal minimum (KPPM) kurang dari 8 %. 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 1998 tentang Program 

Rekapitalisasi Bank Umum, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan 

Gubernur Bank Indonesia No. 135/KMK.017/1999 dan No. 32/17/KEP/GBI 

tanggal 9 April 1999, Bank Sulut telah menandatangani perjanjian rekapitalisasi. 

 Tahun 2004 pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menjual kembali 

(divestasi) seluruh saham negara pada Bank Sulut berdasarkan Perjanjian Jual 

Beli Seluruh Saham Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada PT. Bank Sulut 

tanggal 30 Juni 2004. Setelah Bank Sulut melepaskan diri dari program 

rekapitalisasi perbankan terjadi beberapa perubahan Anggaran Dasar berkaitan 

dengan perubahan susunan kepemikikan saham setelah divestasi saham negara, 

dan terakhir dengan peningkatan modal dasar dari Rp 100 miliar menjadi sebesar 

Rp 300 miliar yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI No. C-24640 HT.01.04.TH.2006 tanggal 23 Agustus 2006 telah 

diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 23 Oktober 2006 No. 85 Tambahan 

No. 11432/2006. 

 Tahun 2005 membuka cabang di Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan 

pangsa pasar dan kesadaran masyarakat Indonesia atas eksistensi Bank Sulut. 
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Tahun 2010 menerbitkan Obligasi IV dan Obligasi Subordinasi untuk pendanaan 

dalam hal menunjang operasional bank.  

 Tahun 2011, Bank Sulut memiliki 34 kantor pelayanan yakni 1 kantor 

pusat, 12 kantor cabang, 9 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas dan 40 ATM. 

Selian itu juga memperkerjakan 908 karyawan. Saat ini, Bank Sulut juga sedang 

mempersiapkan proses Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan BPD 

Regional Champion di Tahun 2014. 

   

4.1.2 Motto, Visi dan Misi  

Motto PT. Bank Sulut : 

“Torang Pe Bank” yang dalam arti bahasa Indonesia yaitu Bank milik kita. Motto 

ini bertujuan untuk menggambarkan posisi Bank Sulut yang berusaha 

mendekatkan diri dengan nasabah dan menciptakan sense of belonging. 

 

Visi PT. Bank Sulut: 

Menjadi bank yang profesional dan bertumbuh secara sehat 

 

Misi PT. Bank Sulut :  

a. Sebagai bank fokus yang berorientasi pada bisnis retail 

b. Menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah 

c. Memberikan kontribusi yang optimal kepada stakeholders  

 

4.1.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Sulut 

 Layaknya Bank Pembangunan Daerah, Bank Sulut memiliki lingkup usaha yang 

sama dengan Bank Umum antara lain : 
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a. Menghimpun dana dari masyarakat 

b. Menyalurkan kredit, baik kredit jangka pendek maupun jangka panjang 

c. Melakukan usaha perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-

undangdan peraturan lainnya  

PT. Bank Sulut sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga memiliki tugas 

tambahan sehubunan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang 

keuangan/perbankan antara lain sebagai : 

a. Penyimpan uang daerah 

b. Penggerak, pendorong laju pertumbuhan daerah 

c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah sendiri 

Jadi, secara garis besar kegiatan usaha PT. Bank Sulut mencakup : 

a. Kegiatan penghimpunan dana 

b. Kegiatan penyaluran dana 

c. Kegiatan pengelolaan kas daerah 

d. Kegiatan pelayanan jasa Bank. 

 

 

 

 

 

4.1.4 Komposisi Kepemilikan PT. Bank Sulut 

Tabel 4.1 Komposisi Kepemilikan PT Bank Sulut 

No Nama % Saham No Nama % Saham 

1 Pemprov Sulawesi Utara 33,88 11 Pem. Kab. Pohuwato 2,18 

2 Kopkar Bank Sulut 6,81 12 Pem. Kab. Gorontalo Utara 1,28 

3 Pem. Kab. Boalemo 6,26 13 Pem. Kota Tomohon 0,29 
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4 Pem. Kab. Minahasa 4,41 14 Pem. Kab. Minahasa Selatan 0,45 

5 Pem. Kota Gorontalo 3,74 15 Pem. Kab. Minahasa Utara 0,87 

6 Pem. Kota Bitung 3,51 16 Pem. Kab. Bone Bolango 0,38 

7 Pem. Kab. Bolmong 3,00 17 Pem. Kab. Talaud 0,1 

8 Pem. Kota Manado 2,82 18 Pem. Kab. Sitaro 0,1 

9 Pem. Kab. Sangihe 1,94 19 PT Mega Corpora 24,9 

10 Pem. Kab. Gorontalo 3,74    

      Sumber : Bank Sulut, Desember  2011 

 

4.1.5 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Sulut 

 

Sumber : Bank Sulut 

 

4.2 Analisis Fundamental PT. Bank Sulut 

 Analisis fundamental yakni suatu  proses penentuan nilai perusahaan dengan 

menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci seperti ekonomi makro, 

pertumbuhan industri dan kondisi perusahaan. Bagian utama analisis fundamental adalah 

evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan dan perhitungan nilai perusahaan. Berikut 

pembahasan atas analisis fundamental PT. Bank Sulut terbagi dalam 4 katagori utama 
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yakni : Analisis Makro Ekonomi, Analisis Sektoral, Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan dan Valuasi Perusahaan. 

 

4.2.1 Analisis Makro Ekonomi 

 Analisis terhadap kondisi makro ekonomi mencakup beberapa faktor utama 

diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi Daerah. Tahun acuan 

dalam analisis ini yaitu tahun 2011 dengan memperhatikan proyeksi tahun 2012. 

 

4.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Perekonomian Sulawesi Utara sepanjang tahun 2011 terus menguat, setelah 

tumbuh 7,73% (yoy) pada triwulan III-2011, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada 

triwulan IV-2011 tumbuh signifikan pada level yang relatif tinggi dibandingkan triwulan 

yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8,30% (yoy). Berdasarkan hasil pemantauan 

pada indikator pertumbuhan, sektor Perdagangan-Hotel-Restoran (PHR) masih menjadi 

salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2011, hal ini ditandai 

dengan maraknya perhelatan bertaraf internasional yang dilaksanakan di Sulawesi Utara 

serta peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun 

Baru. Selain itu, menjelang akhir tahun 2011 berbagai proyek fisik baik yang dikerjakan 

pemerintah maupun swasta diperkirakan meningkat, hal ini mendorong tumbuhnya 

Sektor Bangunan menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, meski Sektor Pertanian menjadi salah 

satu sektor yang berkontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Sulut namun 

pertumbuhannya diperkirakan melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Namun demikian, adanya panen raya padi pada beberapa sentra produksi di Sulut yang 

diproyeksikan akan terjadi pada bulan mendatang, diperkirakan akan mampu menahan 

perlambatan. 
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 Analisis terhadap PDRB Sulawesi Utara dapat diidentifikasi ke dalam dua 

perspektif yaitu dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Komponen yang dilihat dari sisi 

permintaan yaitu konsumsi, investasi dan ekspor-impor. Selanjutnya komponen dari sisi 

penawaran yaitu pertanian, sektor bangunan, sektor PHR (Perdagangan, Hotel dan 

Restoran), dan sektor lainnya. 

 

A. Sisi Permintaan 

Dari sisi permintaan, kegiatan perekonomian selama triwulan IV-2011 terutama 

ditopang oleh aktivitas konsumsi serta membaiknya kinerja investasi. Kegiatan 

konsumsi, baik konsumsi swasta maupun pemerintah masih mengalami pertumbuhan 

positif. Faktor pendorong pertumbuhan positif kegiatan konsumsi diantaranya: (1) 

peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Natal dan 

Tahun Baru, (2) peningkatan realisasi proyek fisik pemerintah menjelang akhir tahun 

anggaran yang selanjutnya akan berdampak terhadap membaiknya kinerja investasi. 

Sementara itu, kinerja ekspor di triwulan IV-2011 juga tercatat mengalami pertumbuhan 

positif yang ditandai dengan peningkatan ekspor komoditi unggulan Sulawesi Utara 

khususnya produk kelapa dan turunannya. 

 

Tabel 4.2. Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Utara Menurut Penggunaan (% yoy) 

 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



 Konsumsi 

Kegiatan konsumsi selama triwulan IV-2011 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 8,13% (yoy) dengan kontribusi sebesar 5,18% terhadap laju pertumbuhan 

ekonomi. Faktor pendorong pertumbuhan positif kegiatan konsumsi swasta didukung 

oleh faktor musiman perayaan Hari Raya Idul Adha, Natal, Santa Claus Daya, pesta 

kembang api serta persiapan perayaan Tahun Baru 2012. Sementara pertumbuhan 

konsumsi pemerintah lebih banyak didorong oleh realisasi proyek fisik pemerintah 

daerah yang terus mengalami peningkatan menjelang akhir tahun anggaran. 

Kinerja konsumsi swasta pada triwulan IV-2011 salah satunya terindikasi melalui 

Indeks Ekonomi Saat Ini (IEK) berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) di Kota 

Manado pada triwulan IV-2011. Sebagaimana terlihat pada Grafik 4.1, pada akhir 

triwulan IV-2011 (Desember 2011) IEK mencapai 139,42. Jika dilihat berdasarkan 

komponennya, optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian saat ini 

tercermin dari positifnya nilai indeks seluruh komponen penyusun Indeks Ekonomi 

Saat Ini yang meliputi Indeks Penghasilan Saat Ini (125) , Indeks Pembelian Barang 

Tahan Lama/Durable Goods (164) serta Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja 

(180,5). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi usaha yang semakin membaik 

berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, yang selanjutnya 

mendorong kenaikan penghasilan masyarakat, dan naiknya konsumsi rumah tangga. 

Sejalan dengan pertumbuhan positif konsumsi swasta, kegiatan konsumsi 

pemerintah selama triwulan IV-2011 juga tumbuh positif sebesar 8% (yoy), namun 

tercatat mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 

sebesar 10,03% (yoy). Perlambatan ini antara lain dapat dikonfirmasi dengan 

realisasi anggaran belanja di triwulan IV-2011 yang hanya mencapai 89,1% dari 

target belanja APBD-P 2011 sebesar Rp1.443 miliar, atau lebih rendah dibandingkan 
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periode yang sama tahun lalu yang menghasilkan pencapaian sebesar 94,9% dengan 

target yang lebih rendah yakni Rp1.198 miliar. 

 

Grafik 4.1 Indeks Ekonomi Saat Ini 

 

 

 

        Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Manado 

 Investasi 

Pada triwulan IV-2011, investasi di Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan 

positif sebesar 16,73% (yoy). Faktor pendorong pertumbuhan kinerja investasi pada 

triwulan IV-2011 diantaranya pembangunan berbagai infrastruktur fisik pemerintah 

diantaranya pembangunan lapangan terbang perintis di Miangas, pembangunan 

pelabuhan perikanan di Sitaro dan rencana pembangunan jalan lingkar Pulau Lembeh 

di Bitung. Sementara itu beberapa proyek swasta yang hingga saat ini masih berjalan 

seperti investasi di bidang properti dan pembangunan Manado Town Square 

(Mantos) II yang rencananya akan dibuka pada awal Desember 2011. 

 Ekspor-Impor 
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Kinerja perdagangan Sulawesi Utara pada triwulan IV-2011 tercatat mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 6,19% (yoy). Indikasi pertumbuhan positif kinerja 

ekspor Sulut terutama disumbang oleh perdagangan antar negara. Nilai ekspor luar 

negeri Sulawesi Utara sepanjang tahun 2011 tercatat sebesar USD 749,68 ribu atau 

meningkat sebesar 99,4% (yoy). 

 

Tabel 4.3 Perkembangan Ekspor Sulawesi Utara (Juta USD) 

 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah 

 

Grafik 4.2 Pangsa Sektor Utama Ekspor dan Pangsa Komoditi Utama Ekspor Sulut 

 

 

 

Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah 

 

Jika dilihat berdasarkan sektor usahanya, kinerja ekspor luar negeri Sulut 

terutama disumbang oleh ekspor dari sektor industri dengan pangsa sebesar 96%, 

sisanya merupakan ekspor hasil sektor pertanian. Sementara itu berdasarkan 

jenisnya, komoditi utama ekspor luar negeri pada triwulan IV-2011 terutama 

didominasi dalam bentuk Lemak dan Minyak Hewani dengan pangsa mencapai 77% 
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kemudian daging olahan dan ikan olahan dengan pangsa mencapai 8%, sisanya 

dalam bentuk ikan&udang (7%), ampas/sisa industri (4%), berbagai produk kimia 

(3%) dan produk lainnya (1%). 

Sama halnya dengan kinerja ekspor, kegiatan impor Sulawesi Utara pada 

triwulan IV-2011 juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,95% (yoy). 

Pertumbuhan positif ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja baik impor antar 

negara maupun antar pulau/provinsi. Pertumbuhan kinerja impor luar negeri antara 

lain dapat dikonfirmasi dengan data nilai impor selama tahun 2011 yang tercatat 

mencapai USD 144,36 juta meningkat dibanding tahun 2010 sebesar USD71,30 juta 

atau tumbuh sebesar 102,5%. 

 

 

 

Tabel 4.4 Impor Sulut (Juta USD) 

 

Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah 

 

Grafik 4.3 Pangsa Jenis Barang Impor Sukut dan Pangsa Komoditi Impor Sulut 
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Sumber : BPS Provinsi Sulut, diolah 

 

Berdasarkan jenisnya, kegiatan impor luar negeri pada tahun 2011 lebih banyak 

didominasi oleh impor barang konsumsi dengan pangsa sebesar 36%, sisanya sebesar 

33% berupa barang modal dan 32% berupa impor bahan baku/penolong. Sementara 

berdasarkan komoditinya, impor komoditas gandum-ganduman merupakan komoditi 

impor terbanyak dengan pangsa 31% dari total nilai impor. Beberapa komoditas 

impor Sulut lainnya diantaranya kapal laut, besi baja dan mesin-mesin dengan pangsa 

berturut-turut 22%, 18% dan 17%. 

 

B. Sisi Penawaran 

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2011 

disumbangkan oleh seluruh sektor yang ada dengan tingkat pertumbuhan total 

sebesar 8,30% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 

sebesar 7,77% (yoy). Pertumbuhan terutama terjadi sebagai multiplier effect 

penyelenggaraan event berskala internasional dan nasional pada triwulan IV-2011 

yang pada tahap selanjutnya akan mendorong aktivitas pada sektor penopang 

pertumbuhan ekonomi Sulut. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada 

triwulan IV-2011 adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) yang 

tercatat tumbuh 18,52% (yoy) dengan sumbangan sebesar 3,46% terhadap total 

pertumbuhan. Selanjutnya, sektor bangunan, sektor jasa dan sektor keuangan, sewa 

dan jasa perusahaan menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-
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2011 dengan sumbangan masing-masing sebesar 2,16%, 1,49% dan 0,60% terhadap 

total pertumbuhan. Di sisi lain sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang 

melambat, hal ini diantaranya disebabkan oleh gangguan cuaca ekstrim yang 

menyebabkan terjadinya bencana longsor dan banjir di beberapa sentra penghasil 

padi serta serangan hama dan minimnya infrastruktur pendukung juga turut 

memberikan andil terhadap melambatnya kinerja sektor pertanian Sulawesi Utara. 

 

 

 

 

 

Tabel4.5 Laju Pertumbuhan Sulawesi Utara Menurut Sektor Ekonomi (%) 

 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 

 

 Pertanian 

Kinerja sektor pertanian pada triwulan IV-2011 menunjukkan pertumbuhan 

positif sebesar 1% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,18% terhadap total 

pertumbuhan ekonomi Sulut. Pencapaian ini tercatat mengalami perlambatan 

dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,31% (yoy). 

Perlambatan ini antara lain disebabkan oleh: (i) bencana banjir dan longsor yang 

disertai angin kencang yang melanda sebagian besar sentra penghasil padi; (ii) 
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serangan hama tungro dan kepinding di beberapa kawasan sentra penghasil padi di 

Sulut (Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow); (iii) penurunan penyerapan 

pupuk bersubsidi, dan (iv) tidak berfungsinya sarana irigasi di sentra produksi padi di 

Kabupaten Bolaang Mongondow. 

 

 Sektor Bangunan 

Kinerja sektor bangunan (konstruksi) selama triwulan IV-2011 mencatat 

pertumbuhan sebesar 13,41% (yoy) dengan sumbangan sebesar 2,16% terhadap total 

pertumbuhan. Pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 

tahun lalu tercatat sebesar 0,86% (yoy). Beberapa faktor yang mendorong 

pertumbuhan di sektor bangunan diantaranya adalah penyelesaian beberapa proyek 

pemerintah seperti: 

a. Pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran sejumlah jalan di Manado; 

b. Proyek air bersih “Mahlimbukar” di Tomohon senilai Rp57 milyar; 

c. Proyek pembangunan lapangan terbang perintis di Mianggas senilai Rp6 

milyar untuk pekerjaan konstruksi awal dan pembebasan lahan; 

d. Pembangunan pelabuhan perikanan di Sitaro senilai Rp6 milyar yang saat ini 

baru memasuki tahap awal pembangunan (diperkirakan proyek pembangunan 

akan berlangsung lebih dari 1 tahun); 

e. Rencana pembangunan jalan lingkar Pulau Lembeh di Bitung, yang 

dianggarkan sebesar Rp30 milyar; 

f. Sejumlah proyek perikanan di Kab.Bolaang Mongondow. 

Selanjutnya, proyek swasta juga menunjukan indikasi peningkatan menjelang 

akhir tahun 2011. Salah satu proyek swasta yang terus melakukan proses pengerjaan 

sampai dengan November 2011 adalah pembangunan Manado Town Square 
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(Mantos) II yang rencananya akan dibuka pada awal Desember 2011. Disamping 

maraknya pembangunan berbagai pusat perdagangan baru, Sulawesi Utara juga terus 

menunjukan peningkatan pembangunan berbagai proyek perumahan khususnya di 

Kota Manado. 

 

 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restauran (PHR) 

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) pada triwulan IV-2011 

menunjukan pertumbuhan positif sebesar 18,52% (yoy) dengan kontribusi sebesar 

3,46% terhadap total pertumbuhan. Pertumbuhan sektor ini terutama terjadi pada sub 

sektor perdagangan sebagai akibat tingginya aktivitas konsumsi masyarakat 

menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, serta subsektor hotel yang didorong oleh 

penyelenggaraan beberapa event diantaranya : 

a. Pelaksanaan The 19th Biennial General Conference of Association of Asian 

Social Science Research Councils (AASSREC) pada tanggal 16-19 Oktober 

2011 yang akan dihadiri oleh 12 negara diantaranya Australia, Jepang, Cina, 

Bangladesh, New Zeland, Malaysia, Filipina dan Amerika Serikat dan sekitar 

300 peneliti ilmu sosial. 

b. Pertemuan Asosiasi Bapelkes Indonesia (ABI) yang akan berlangsung pada 

12-14 Oktober 2011 dengan peserta 23 Bapelkes se-Indonesia. 

c. Rapat Kerja dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia pada 

tanggal 11- 13 Oktober 2011 yang menghadirkan sekitar 300 pustakawan se-

Indonesia. 

d. Pemilihan bintang radio ASEAN pada tanggal 19-23 Oktober 2011 dengan 

peserta sebanyak 200 perwakilan RRI dari seluruh Indonesia serta perwakilan 

dari negara ASEAN. 
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e. Konferensi Pemimpin Perusahaan Penyedia Industri Listrik se-Asia Timur 

dan Pasifik Barat Association of the Electricity Supply Industry of East Asia 

and The Western Pacific (AESIEAP) pada tanggal 31 Okt – 1 November 

2011 yang dihadiri oleh 35 CEO dari berbagai perusahaan di Asia Pasifik dan 

kurang lebih perwakilan dari 15 negara. 

 

 

 Sektor Lainnya 

Kinerja sektor jasa pada triwulan III-2011 tumbuh positif sebesar 10,36% (yoy), 

dengan sumbangan sebesar 1,49% terhadap total pertumbuhan triwulan IV-2011. 

Kinerja sektor jasa yang cukup stabil ditopang oleh aktivitas sub sektor pemerintahan 

umum. Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya kinerja 

sektor jasa-jasa mengalami peningkatan yang tercermin dari kinerja penyaluran 

kredit perbankan di sektor ini. Sampai dengan bulan Desember 2011 kredit sektor 

jasa-jasa tercatat sebesar Rp825 miliar atau tumbuh 18,99% (yoy). 

Kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan IV-2011 mengalami penurunan 

dengan yang mencatat pertumbuhan -3,07%. Penurunan ini dapat dikonfirmasi 

melalui data pertumbuhan industri manufaktur di Sulut yang juga mengalami 

penurunan -5,26% (yoy). Berdasarkan jenisnya, penurunan ini terdapat pada jenis 

industri Makanan dan Minuman. Sentra industri di Sulawesi Utara didominasi oleh 

pengolahan produk kelapa dan turunannya serta pengolahan produk perikanan yang 

keduanya merupakan bagian dari jenis industri makanan.  

Sementara itu, untuk kinerja sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

pada triwulan IV-2011 tumbuh 9,87% (yoy). Perkembangan sektor keuangan, 

persewaan dan jasa antara lain tercermin dari maraknya pembangunan jaringan 
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kantor dan fasilitas perbankan antara lain: pembukaan kantor cabang pembantu baru, 

penambahan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), serta penawaran produk-produk baru 

yang memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam 

bertransaksi. Selain itu, pengaruh meningkatnya laju konsumsi dan aktivitas sistem 

pembayaran di wilayah Sulawesi Utara juga turut berkontribusi pada pertumbuhan 

sektor ini. 

Salah satu multiplier effect dari adanya penyelenggaraan berbagai event berskala 

nasional maupun internasional di Tahun 2011 adalah semakin dikenalnya Kota 

Manado sebagai salah satu kota tujuan wisata baik secara internasional maupun 

nasional. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung 

ke Sulawesi Utara hingga pada tahap lanjut mampu mendorong kinerja sektor 

pengangkutan dan telekomunikasi. Sektor pengangkutan dan komunikasi pada 

triwulan IV-2011 mengalami sampai dengan periode laporan, arus penumpang dan 

kargo yang berangkat (keluar) dari wilayah Sulawesi Utara tercatat mengalami 

pertumbuhan masing-masing sebesar 7,15% (yoy) dan 14,16% (yoy). Sejalan dengan 

itu, arus penumpang yang masuk ke wilayah Sulawesi Utara juga mengalami 

pertumbuhan sebesar 6,77% (yoy). Peningkatan pada arus masuk bertepatan dengan 

maraknya event domestik dan internasional yang diselenggarakan di Sulawesi Utara 

serta arus kedatangan masyarakat yang akan merayakan perayaan Natal dan Idul Fitri 

di Sulawesi Utara. 

Sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan IV-2011 tumbuh 2,44% (yoy) 

dengan sumbangan sebesar 0,11% terhadap total pertumbuhan. Berdasarkan pelaku 

usahanya, sub sektor penggalian ini lebih banyak dilakukan oleh penambangan 

tradisional/rakyat dan bukan industri berskala besar. Namun demikian, saat ini 
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terdapat beberapa perusahaan PMA yang telah membuka usaha pertambangan emas 

di berbagai wilayah di Sulawesi Utara. 

Sementara itu, sektor listrik, gas dan air bersih pada triwulan IV-2011 tumbuh 

positif 6,29% (yoy). Jika dilihat dari jumlah penjualan listrik serta jumlah pelanggan 

di triwulan IV-2011, terdapat pertumbuhan positif dalam jumlah pelanggan dan 

pemakaian listrik pada triwulan IV-2011. Jumlah pelanggan listrik pada triwulan IV 

2011 sebesar 451.984 pelanggan atau tumbuh 10,47% (yoy) dengan jumlah 

pemakaian 187 MW atau tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun 2010. 

Sementara itu, pada triwulan IV-2011, kapasitas listrik yang tersedia adalah sebesar 

270 MW atau tumbuh 21,08% dibandingkan triwulan yang sama tahun 2010. Tingkat 

pertumbuhan kapasitas listrik tersedia didukung oleh pembangunan sejumlah 

pembangkit listrik di wilayah Sulawesi Utara. 

 

4.2.1.2 Inflasi Daerah 

Secara tahunan, tren penurunan inflasi Kota Manado selama tahun 2011 terus 

berlanjut hingga tercatat sebesar 0,67% (yoy) pada akhir triwulan IV 2011, jauh lebih 

rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat sebesar 6,28% (yoy) 

dan masih lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,79% 

(yoy) pada Desember 2011. Tren penurunan tekanan inflasi sepanjang tahun 2011 

terutama disumbangkan oleh deflasi bahan makanan yang disebabkan oleh kondisi 

pasokan yang memadai. Puncak permintaan masyarakat Kota Manado pada perayaan 

Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 yang jatuh di akhir triwulan IV 2011 memberikan 

tekanan relatif minimal terhadap inflasi tahunan Kota Manado. 

Berdasarkan kelompoknya, inflasi disumbang oleh hampir seluruh kelompok 

yang ada. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi tertinggi 
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dibandingkan kelompok lainnya, tercatat sebesar 9,06% (yoy) yang terutama terjadi pada 

sub kelompok pendidikan. Sementara itu, kelompok bahan makanan tercatat mengalami 

deflasi sebesar 3,17% (yoy) karena melimpahnya pasokan, baik pasokan lokal maupun 

pasokan impor. 

 

 

Tabel 4.6 Inflasi Tahunan Kota Manado Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%) 

 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, diolah 

 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan Inflasi yang rendah 

secara tahunan terutama didorong oleh stabilnya tingkat inflasi kelompok inti (core 

inflation) dan kelompok administered price sepanjang tahun 2011. Sementara itu, 

tkelompok bahan makanan yang harganya bergejolak (volatile foods) memberikan 

sumbangan yang negatif terhadap inflasi. 

Inflasi Inti (core inflation) pada Desember 2011 tercatat 3,04% (yoy) dengan 

sumbangan 1,58% terhadap total inflasi tahunan pada akhir triwulan IV-2011. Tekanan 

inflasi inti relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan periode yang sama tahun 

lalu, tercatat sebesar 3,08% (yoy) dengan sumbangan 1,65% terhadap total inflasi 

tahunan di akhir triwulan IV- 2010. Jika dibandingkan dengan dibandingkan triwulan 

sebelumnya, tekanan inflasi inti menunjukkan tren penurunan dimana inflasi inti tercatat 
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sebesar 3,32% (yoy) dengan sumbangan 1,74% terhadap total inflasi triwulan III 2011. 

Dari sisi domestik, sumber inflasi pada triwulan IV-2011 diperkirakan antara lain berasal 

dari faktor perayaan Hari Natal dan Tahun Baru yang jatuh pada akhir triwulan IV 2011 

yang merupakan periode puncak konsumsi masyarakat Sulut sepanjang tahun 2011. Dari 

sisi eksternal, tekanan inflasi relatif minimal seiring dengan penguatan Rupiah dan 

melandainya harga komoditas internasional. Namun demikian, apresiasi nilai tukar 

Rupiah serta berbagai kebijakan pemerintah di bidang moneter dan fiskal menjaga inflasi 

inti dalam level yang relatif stabil sepanjang tahun 2011. 

Puncak konsumsi masyarakat Sulut yang terjadi pada triwulan IV 2011 

sehubungan dengan perayan Hari Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 berpotensi 

menimbulkan tekanan inflasi cukup tinggi pada periode laporan. Bank Indonesia 

Manado bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya yang 

tergabung dalam wadah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Sulut melakukan 

berbagai upaya dalam mengantisipasi lonjakan harga di akhir tahun, diantaranya operasi 

pasar dan pemantauan stok dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. Berbagai 

upaya tersebut dapat meredam kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh 

tekanan permintaan di akhir tahun. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia 

Usaha (SKDU) KBI Manado, persentase kapasitas produksi dari dunia usaha 

menujukkan peningkatan dari 62,97% pada triwulan IV-2010 menjadi 97,5% pada 

triwulan IV-2011. Tingginya permintaan masyarakat di respon dengan baik oleh 

peningkatan penggunaan kapasitas produksi sehingga mampu menjamin ketersediaan 

pasokan, hal inilah yang pada tahap selanjutnya mampu menahan laju inflasi Kota 

Manado. 

Sementara itu, dari sisi eksternal, tekanan inflasi inti relatif terkendali sebagai 

dampak nilai tukar Rupiah selama tahun 2011 yang secara rata-rata mengalami apresiasi 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



3,56% dibandingkan rata-rata 2010. Bank Indonesia telah menempuh berbagai langkah 

kebijakan untuk membatasi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah sehingga tetap sejalan 

dengan fundamental maupun daya saing mata uang di kawasan. 

Kelompok volatile foods pada Desember 2011 tercatat mengalami deflasi -3,32% 

(yoy) dengan sumbangan -0,97% (yoy) terhadap inflasi umum. Rendahnya inflasi 

volatile foods tersebut terkait dengan melimpahnya pasokan, termasuk yang bersumber 

dari impor (antar negara). Volume impor bahan pangan khususnya komoditas 

hortikultura antara lain bawang merah, bawang putih, dan kentang meningkat cukup 

tinggi terutama memasuki triwulan III 2011. Selain itu, kebijakan impor yang dilakukan 

oleh BULOG untuk komoditas beras menjaga stabilisasi harga domestik. Kondisi cuaca 

yang lebih kondusif juga turut mendorong peningkatan produksi komoditas pangan 

terutama aneka bumbu seperti cabai dan bawang. Pada tahun 2011, intensitas curah 

hujan cenderung lebih rendah dibandingkan tahun 2010 sehingga kondusif bagi produksi 

beragam komoditas bumbu. Sementara itu, komoditas cabai merah sepanjang tahun 2011 

tidak menunjukkan gejolak harga yang signifikan sebagaimana tahun sebelumnya 

didorong oleh berlimpahnya pasokan dari Gorontalo dan Palu. 

 

4.2.1.3 Prospek Perekonomian Sulawesi Utara 

 

A. Prospek Ekonomi Makro Sulawesi Utara 

Memasuki tahun 2012, perekonomian Sulawesi Utara pada triuwlan pertama 

diperkirakan berpotensi mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 

2011, yakni dalam kisaran 7,21% - 7,41% (yoy). Beberapa faktor yang mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan I-20112 diantaranya adalah 

kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), gaji PNS/TNI/Polri per 1 Januari 2011, dan 
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pembangunan infrastuktur swasta serta terpilihnya Kota Manado sebagai tempat 

perhelatan event internasional ASEAN Tourism Forum (ATF) yang berlangsung pada 

tanggal 8-15 Januari 2012. 

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan secara triwulanan 

oleh Bank Indonesia Manado menunjukkan adanya optimisme terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap dunia usaha yang ditandai 

dengan kenaikan indikator ekspektasi kegiatan usaha pada triwulan I-2012 dengan 

persentase Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 12,02%, lebih tinggi dari realisasi 

kegiatan kegiatan usaha pada triwulan I-2011 dengan SBT sebesar negatif 5,56%. 

Dari sisi permintaan, potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh 

kegiatan konsumsi dan membaiknya kinerja investasi Sulawesi Utara. Peningkatan 

konsumsi swasta pada triwulan IV-2011 dipengaruhi oleh semakin membaiknya daya 

beli masyarakat sebagai dampak dari kenaikan UMP dan remunerasi yang diberikan 

pada PNS/TNI/Polri per Januari 2012. Kondisi ini antara lain dapat dikonfirmasi melalui 

hasil Survei Konsumen di Kota Manado, yang menunjukkan optimisme masyarakat 

terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang tercermin dari kenaikan seluruh komponen 

pembentuk Indeks Ekspektasi Konsumen yakni indeks ekspektasi ekonomi, indeks 

ekspektasi penghasilan dan indeks ekspektasi ketersediaan tenaga kerja. Peningkatan 

kinerja konsumsi juga tercermin dari semakin menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan di 

Kota Manado, peresmian Manado Town Square (Mantos) II serta pusat grosir M-Walk 

telah mendorong peningkatan aktivitas belanja masyarakat. 

Selanjutnya kinerja investasi diawal tahun 2012 diperkirakan terus tumbuh positif 

seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian Sulawesi Utara. Sektor 

yang berpotensi mendatangkan investor salah satunya adalah sektor pertambangan. Saat 

ini tercatat terdapat 5 (lima) investor yang masuk Sulawesi Utara di bidang 
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pertambangan emas. Indikator lainnya yang menunjukkan peningkatan kinerja investasi 

adalah hasil Survei Penjualan Eceran yang memperlihatkan kenaikan indeks penjualan 

bahan konstruksi sebesar sebesar 148,15% (yoy) dari 73,10 pada Januari 2011 menjadi 

181,39 pada Januari 2012. 

Perkembangan ekspor pada triwulan I-2012 diperkirakan tumbuh positif 

meskipun tidak setinggi periode yang sama tahun lalu. Sebagai komoditi unggulan 

ekspor, komoditi pertanian perkebunan (kelapa dan turunannya, cengkih, biji pala dan 

fuli) masih mendominasi volume ekspor Sulut. Namun demikian, saat ini komoditi 

rumput laut juga menjadi komoditi ekspor dengan target pasar Eropa dan Asia khususnya 

China. 

Dari sisi penawaran, sektor PHR serta sektor pengangkutan dan komunikasi 

diprediksi akan mengalami pertumbuhan positif yang didorong oleh penyelenggaraan 

beberapa event berskala nasional maupun internasional di Sulawesi Utara. Sektor 

bangunan juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan maraknya 

pembangunan proyek fisik pemerintah dan swasta yang sedang berjalan. 

Kinerja sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada Januari 2012 diindikasikan 

meningkat, terutama didorong oleh subsektor perdagangan dan subsektor hotel akibat 

meningkatnya aktivitas perdagangan dan penyelenggaraan event di Sulawesi Utara. 

 Peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan merupakan respon dari adanya 

kenaikan sumber pendapatan masyarakat seperti kenaikan UMP dari Rp1.050 ribu 

pada tahun 2011 menjadi Rp1.250 ribu pada tahun 2012. Selain itu rencana kenaikan 

gaji PNS sebesar 10% yang akan direalisasikan pada awal tahun juga turut 

berdampak terhadap peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. 

 Pelaksanaan event ASEAN Tourism Forum (ATF) yang berlangsung pada tanggal 8-

15 Januari 2012 diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja sektor PHR pada 
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triwulan IV-2011. Pertemuan ATF diprediksikan akan mendatangkan sebanyak 2.000 

orang termasuk peserta forum yang tang terdiri dari menteri pariwisata 10 Negara 

ASEAN dan pejabat negara Mitra ASEAN yang akan mengikuti acara travel 

exchange selama penyelenggaraan ATF. Multiplier effect yang dihasilkan dari 

pelaksanaan ATF diantaranya: 

- Pameran potensi pariwisata (travel exchange) diramaikan oleh 390 peserta dari 

10 Negara ASEAN yang umumnya adalah pengusaha pariwisata menempati 

sebanyak 438 stan bersaing menarik minat pengunjung dengan menawarkan 

potensi pariwisata dari masing-masing negara melalui produk tour and travel. 

- Pelaksanaan North Sulawesi Tourism, Trade and Investment Expo (NSTTI Expo) 

2012 yang digelar pada tanggal 10-15 Januari menjadi salah satu rangkaian acara 

ATF. Pada acara ini ditawarkan beberapa potensi pariwisata dan investasi serta 

produk-produk UMKM Sulawesi Utara. 

- Peningkatan transaksi money changer hingga mencapai 50% selama pelaksanaan 

ATF. Perhelatan ATF telah menarik perhatian wisatawan asing yang berasal dari 

Australia, Amerika dan Eropa untuk menghadiri pameran travel exchange. 

- Kenaikan tingkat hunian hotel di Kota Manado selama acara ATF berlangsung 

dari 8-15 Januari 2012. 

Perkembangan sektor bangunan diperkirakan akan mengalami peningkatan 

seiring dengan peningkatan proyek investasi baik swasta maupun pemerintah. Sejumlah 

proyek direncanakan akan dibangun di awal tahun 2012 ini diantaranya: 

- Waduk Kuwil Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara yang bernilai Rp800 

miliar. 

- Proyek pengaspalan ruas jalan Mooat-Atoga dengan nilai proyek sebesar Rp9 

miliar. 
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- Proyek perbaikan jalan, pembangunan GOR dan Kantor Bupati Kabupaten 

Minahasa Selatan dengan nilai Rp21.5 miliar. 

- Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan nilai 

proyek sebesar Rp10 miliar. 

- Pembangunan jalan Remboken-IPDN sebesar Rp3 miliar 

Memasuki awal tahun 2012, kinerja sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh 

positif. Namun demikian terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan kinerja sektor 

pertanian diantaranya: 

 Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pertanian No.87/Permentan/SR.130/12/2011. Kenaikan harga 

ini disebabkan oleh adanya pengurangan subsidi pemerintah terhadap pupuk, 

HET mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. 

 Penurunan kuota pupuk urea untuk kawasan Sulawesi Utara dari 29.000 ton pada 

tahun 2011 menjadi hanya 25.000 ton di tahun 2012. Penurunan kuota ini 

disebabkan oleh realisasi penyerapan pupuk di tahu 2011 yang hanya mencapai 

20.230 ton. 

 Kondisi cuaca yang sedang memasuki musim hujan diperkirakan akan 

menggangu hasil produksi pertanian. Curah hujan yang tinggi di beberapa sentra 

pertanian seperti di Kabupaten Minahasa Tenggara diperkirakan akan 

menurunkan hasil produksi padi pada awal tahun 2012. 

Pertumbuhan sektor Pengangkutan dan Komunikasi diawal tahun 2012 

menunjukkan kecenderungan yang meningkat sebagai multilpier effect pelaksanaan event 

ASEAN Tourism Forum. Pelaksanaan ASEAN Tourism Forum di Manado telah 

meningkatkan frekuensi tamu undangan maupun wisatawan yang berkunjung ke 

Manado, hal ini telah berdampak terhadap tingginya permintaan terhadap sektor 
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pengangkutan khususnya pengangkutan udara. selain itu, rencana pembukaan jalur 

penerbangan Manado-Davao dan direct flight Manado-Malaysia pada awal tahun 2012 

juga diperkirakan turut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja sektor pengangkutan. 

Pembukaan jalur penerbangan ini didasarkan pada data tahun 2011 dimana ASEAN telah 

menarik lebih dari 73.8 juta pengunjung, atau tumbuh sebesar 12.29%. Intra ASEAN 

travel merupakan penyumbang utama atau sebesar 43% dari jumlah kedatangan 

internasional. 

 

B. Perkiraan Inflasi 

Pada triwulan I 2011, laju inflasi Kota Manado diperkirakan akan berada pada 

level moderat, yakni berada pada kisaran 0,04%±1% (yoy). Dari sisi fundamental, 

tekanan inflasi relatif terjaga didukung oleh melandainya tekanan inflasi yang bersumber 

dari sisi eksternal maupun domestik. Namun demikian, terdapat tendensi kenaikan 

ekspektasi masyarakat Sulut terkait beberapa kebijakan pemerintah di tahun 2012. 

Dari sisi non fundamental tekanan inflasi volatile foods diperkirakan akan 

meningkat sebagai faktor anomali cuaca dan perkiraan curah hujan yang tinggi pada 

triwulan I 2012 yang berpotensi menimbulkan gagal panen dan berkurangnya pasokan 

perikanan tangkap. Sementara itu, inflasi kelompok administered price diperkirakan 

bersumber pada kenaikan cukai rokok dan kenaikan harga bahan bakar rumah tangga 

terkait konversi minyak tanah ke LPG. 

Tekanan inflasi fundamental relatif stabil, didukung oleh melandainya tekanan 

inflasi yang bersumber dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, tekanan 

inflasi global cenderung menurun seiring dengan tren penurunan harga komoditas 

internasional ditengah prospek ketidakpastian perekonomian global yang rentan memicu 

kembali terjadinya gejolak harga komoditas. Sementara dari sisi domestik, faktor utama 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



penurunan tekanan inflasi pada awal tahun 2012 adalah berkurangnya aktivitas konsumsi 

masyarakat seiring berlalunya perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012. Hal ini 

ditandai oleh penurunan Indeks Penjualan Riil yang tercatat sebesar 172,75 pada Januari 

2012 atau turun 50,52% dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 349,14. Namun 

demikian, perlu diwaspadai tekanan inflasi yang bersumber dari meningkatnya 

ekspektasi masyarakat sehubungan dengan kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi 

(rencana pembatasan BBM bersubsidi jenis bensin dan solar serta kebijakan konversi 

minyak tanah ke LPG) , rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada April 2012 

dan kebijakan pemerintah terkait pembatasan peredaran gula rafinasi. 

Dari sisi non fundamental, tekanan inflasi volatile foods diperkirakan akan 

meningkat. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota 

Manado melalui Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan KBI Manado 

menunjukkan adanya tren peningkatan harga beberapa komoditas volatile foods 

(terutama beras dan ikan segar). Faktor yang diperkirakan meningkatkan laju inflasi 

kelompok volatile foods pada triwulan I 2012 diantaranya: 

 Inflasi tahunan Kota Manado pada akhir tahun 2011 mencapai titik terendah selama 5 

tahun terakhir, dimana tingkat harga komoditas volatile foods mencapai level yang 

sangat rendah sebagai pengaruh kondisi suplai yang mencukupi. Namun demikian, 

kondisi tersebut menimbulkan "low based effect" yang berpotensi menimbulkan 

inflasi cukup tinggi di tahun 2012 apabila harga bergerak pada tingkat normal 

(kembali pada kisaran rata-rata historisnya). 

 Anomali cuaca yang terus berlanjut dan perkiraan curah hujan yang tinggi pada 

triwulan I 2012 berpotensi menimbulkan gagal panen dan berkurangnya pasokan 

perikanan tangkap. 

 Berkurangnya pasokan luar daerah 
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  Namun demikian, laju kenaikan inflasi kelompok volatile foods dapat diredam 

oleh kecukupan pasokan beras terkait rencana pengadaan beras oleh Bulog Divre Sulut 

dan program swasembada beras serta ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara 

Tekanan inflasi kelompok administered price pada triwulan I 2012 diperkirakan 

terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga. Harga minyak 

tanah non subsidi mengalami kenaikan 1,2% searah dengan kenaikan harga minyak 

tanah dunia. Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG masih belum berjalan dengan 

optimal yang ditandai oleh masih banyaknya kepala keluarga di Sulut yang belum 

mendapat jatah LPG 3 kg dan beredarnya LPG 3 kg dengan harga diatas ketetapan 

pemerintah. 

Sementara itu, harga rokok kretek diperkirakan mengalami peningkatan yang 

dipicu oleh kenaikan cukai rokok sebesar 16% berdasarkan PMK Nomor 

167/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 181/PMK.011/2009 

Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku 

pada 1 Januari 2012. 

Mencermati keberhasilan pengendalian inflasi pada tahun 2011 dan menyadari 

semakin beratnya tantangan menjaga stabilitas harga pada umumnya dan pengendalian 

inflasi pada khususnya, selain pengendalian inflasi dari sisi moneter, juga diperlukan 

penguatan rumusan bauran kebijakan lintas sektor yang bersifat kolaboratif dan sinergis. 

Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pada tahun 2012 Bank Indonesia akan 

memperkuat koordinasi dan kerjasama baik secara vertikal yakni antara pemerintah pusat 

daerah maupun secara horisontal antar pemerintah daerah dan antar lembaga terkait baik 

di tingkat pusat dan daerah, dalam rangka mendukung stabilitas harga khususnya melalui 

penguatan program kerja ketahanan pangan dan pemanfaatan informasi harga pangan 

strategis di daerah 
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4.2.2 Analisis Sektoral 

Kondisi perekonomian yang cukup baik menjadi salah satu pendukung kuatnya 

pertumbuhan kinerja perbankan Sulawesi Utara pada triwulan IV-2011. Aset, Dana 

Pihak Ketiga (DPK), dan outstanding kredit mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi penghimpunan dana, 

pertumbuhan DPK terutama terjadi pada jenis giro. Sejalan dengan itu, kredit bertumbuh 

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama kredit 

investasi. Pertumbuhan kredit yang lebih cepat daripada pertumbuhan DPK 

menyebabkan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Sulawesi Utara berada pada 

level 112,43% di akhir tahun 2011. Beberapa aspek yang mencerminkan stabilitas sistem 

perbankan seperti aspek risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan indikator lainnya 

relatif terkendali. Non Performing Loans (NPLs) relatif terjaga berada pada nilai 

dibawah batas ketentuan BI yaitu dibawah 5% 

Tabel 4.7 Indikator Utama Perbankan di Sulawesi Utara  

 

Sumber : Bank Indonesia Manado 

 

4.2.2.1 Struktur Aset Perbankan Sulawesi Utara 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



Aset perbankan Sulawesi Utara, baik bank umum konvensional, bank umum 

syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada triwulan IV-2011 tumbuh positif, 

lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Total aset 

perbankan Sulut pada triwulan IV 2011 mencapai Rp21.244 miliar atau tumbuh 21,16% 

(yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pertumbuhan tahun lalu yang tercatat hanya sebesar 

18,72% (yoy). 

Struktur aset perbankan Sulawesi Utara masih didominasi oleh aset bank umum 

konvensional dengan pangsa mencapai 94,4% dari total aset perbankan. Sementara itu, 

pangsa bank umum syariah dan BPR konvensional masing-masing sebesar 2,15% dan 

2,91%. Apabila dilihat pertumbuhan pangsa asetnya, BPR terus menunjukkan tren 

pertumbuhan yang positif dan meningkat. Lebih lanjut, dari keseluruhan aset bank, 

sebesar 69,23% merupakan aset bank pemerintah dan sisanya sebesar 30,77% 

merupakan aset bank swasta. 

Grafik 4.6 Pangsa Aset Perbankan Sulawesi Utara 

 

  Sumber : Bank Indonesia Manado 

 

 

4.2.2.2 Perkembangan Kantor Bank 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



Secara kelembagaan, perbankan Sulawesi Utara pada triwulan IV-2011 terdiri 

dari 25 bank umum konvensional, 3 bank umum syariah, dan 17 Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). Berdasarkan jaringan kantornya, bank umum konvensional memiliki 246 

kantor dan bank umum syariah memiliki 13 kantor, sementara itu BPR terdiri dari 48 

kantor. Jumlah bank umum dan BPR konvensional di Sulawesi Utara mengalami 

peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan lalu. Sepanjang tahun 2011 terdapat 

penambahan 21 kantor bank umum konvensional, 5 kantor BPR dan 1 kantor bank 

umum syariah yang menggambarkan semakin besarnya aktivitas perekonomian di 

Sulawesi Utara. 

Tabel 4.8 Perkembangan Jumlah Bank, Kantor Bank Umum dan BPR di Sulawesi 

Utara 

 

*) termasuk kantor unit 
Sumber : Bank Indonesia Manado 

 

4.2.2.3 Perkembangan Bank Umum Konvensional 

 Analisis terhadap perkembangan Bank Umum Konvensional terbagi dalam 

beberapa komponen yakni : 

A. Respon Perbankan Sulawesi Utara Terhadap Kebijakan Moneter 

Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga perbankan di Sulawesi 

Utara terus berlanjut. Namun demikian, penyesuaian terhadap kenaikan suku bunga 

pinjaman di Sulawesi Utara masih dalam kisaran yang relatif terbatas, ditandai oleh tren 

penurunan suku bunga perbankan hingga akhir triwulan IV-2011 dalam kisaran rendah. 

Berdasarkan data yang bersumber dari Bank Indonesia, sampai dengan akhir Desember 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



2011, rata-rata tingkat suku bunga kredit tercatat sebesar 13,53% atau sedikit lebih 

rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 13,67%. Menurut jenis 

penggunaannya, rata-rata tingkat suku bunga kredit modal kerja mencapai 13,53% per 

tahun, rata-rata kredit investasi sebesar 13,87% per tahun dan rata-rata kredit konsumsi 

sebesar 13,42% per tahun. Sementara itu, rata-rata tingkat suku bunga deposito 1 bulan 

sampai dengan Desember 2011 tercatat sebesar 6,58%, lebih rendah dibandingkan 

triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,81%. 

 

B. Penyerapan Dana Masyarakat 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan di wilayah 

Sulawesi Utara pada triwulan IV-2011 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 

23,71% (yoy) menjadi Rp14.138 miliar. Berdasarkan jenis simpanannya, kenaikan dana 

terjadi pada jenis giro yang tumbuh 24,75% (yoy) kemudian disusul oleh tabungan 

sebesar 24,61% (yoy) dan deposito sebesar 21,55% (yoy). Lebih lanjut, komponen giro 

yang mengalami pertumbuhan berasal dari pihak swasta. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan perbankan dalam menjaring dana dari masyarakat semakin membaik. 

 

 

 

 

 

Grafik 4.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) 
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   Sumber : Bank Indonesia Manado 

Grafik 4.6 Share Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 

Sumber : Bank Indonesia Manado 

Menurut pangsanya, penempatan dana dalam sistem perbankan masih didominasi 

oleh jenis simpanan tabungan sebesar 52,92% dari total keseluruhan Dana Pihak Ketiga 

(DPK), disusul kemudian deposito (29,64%) dan giro (17,44%). 

Berdasarkan kelompok banknya, bank pemerintah menyerap 63,92% dari total 

DPK sedangkan sisanya dihimpun oleh bank swasta (36,08%). Berdasarkan laju 

pertumbuhannya, dana di bank pemerintah berhasil tumbuh 25,19% (yoy) sedangkan 

dana di bank swasta tumbuh sebesar 21,17% (yoy). 

Grafik 4.7 DPK Berdasarkan Bank Penghimpun 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



 

   Sumber : Bank Indonesia Manado 

C. Penyaluran Kredit Bank  

Pertumbuhan kredit bank umum konvensional di Sulawesi Utara terus 

menunjukkan adanya tren peningkatan. Pada triwulan IV-2011, jumlah kredit secara 

umum tercatat Rp15.896 miliar atau tumbuh 23,14% (yoy). Berdasarkan jenis 

penggunaannya, pertumbuhan kredit paling signifikan dialami oleh kredit investasi yang 

mencapai jumlah Rp2.478 miliar atau tumbuh 84,8% (yoy). Sementara itu, untuk jenis 

kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing sebesar Rp5.160 miliar dan 

Rp8.258 miliar atau tumbuh 19.81% (yoy) dan 13.73% (yoy). Tingginya pertumbuhan 

kredit investasi dan modal kerja pada periode laporan diperkirakan didorong oleh 

meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Sulut, hal ini tercermin dari 

pembangunan infrastruktur penunjang serta sarana dan prasarana daerah yang terus 

ditingkatkan seiring dengan semakin banyaknya perhelatan berskala nasional dan 

internasional yang dilaksanakan di Sulawesi Utara. 

 
 

 

Grafik 4.8 Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (Rp Miliar) 
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Sumber : Bank Indonesia Manado 

Berdasarkan strukturnya, pangsa kredit konsumsi menempati urutan pertama 

sebesar 51,95% dari total kredit yang disalurkan. Selanjutnya pangsa kredit modal kerja 

tercatat sebesar 32,46%, kemudian diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 

15,59%. Mendominasinya share kredit konsumsi dibandingkan jenis kredit lainnya 

searah dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang terutama didorong oleh 

aktivitas konsumsi. 

 
Grafik 4.9 Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi 

 

Sumber : Bank Indonesia Manado 

 

 

Grafik 4.10 Penyaluran Kredit Berdasarkan Kelompok Bank 
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Sumber : Bank Indonesia Manado 

Berdasarkan sektor ekonominya, penyaluran kredit produktif selama triwulan ini 

sebagian besar ditujukan ke sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dengan 

pangsa sebesar 29% dari total kredit. Sementara itu, berdasarkan kelompok bank, sampai 

dengan triwulan IV-2011, bank umum pemerintah mendominasi penyaluran kredit 

dibandingkan dengan bank umum swasta nasional. Kelompok bank pemerintah berhasil 

menyalurkan Rp11.566 miliar atau mencapai pangsa pasar 72,76% sedangkan sisanya 

disalurkan oleh kelompok bank swasta sebesar Rp4.329 miliar dengan pangsa pasar 

37,43% dari total kredit. 

 

D. Kredit MKM (Mikro, Kecil, Menengah) 

Pertumbuhan kredit MKM (Mikro, Kecil dan Menengah) yang disalurkan oleh 

bank umum konvensional di Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Hal ini 

mencerminkan keberpihakan perbankan terhadap UMKM. Sampai dengan triwulan IV-

2011, posisi kredit MKM tercatat Rp14.148 miliar atau tumbuh 23,08% (yoy). Jika 

dilihat berdasarkan skalanya, kredit kecil (di atas Rp50 juta namun di bawah Rp500 juta) 

memiliki pangsa terbesar yakni 59,05%, kredit menengah (di atas Rp500 juta namun di 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



bawah Rp5 miliar) pangsanya mencapai 23,25%, dan sisanya 17,7% merupakan kredit 

mikro (di bawah Rp50 juta). 

Jika melihat pangsa kredit MKM terhadap penyaluran kredit perbankan secara 

keseluruhan pada triwulan IV-2011, pangsa kredit MKM tercatat 89% (yoy). Kenaikan 

pangsa kredit MKM ditopang oleh semakin membaiknya kualitas kredit yang disalurkan 

tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,4% pada akhir triwulan IV-

2011. 

Grafik 4.11 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

  

Sumber : Bank Indonesia Manado 

 

4.2.2.4 Stabilitas Sistem Perbankan 

Stabilitas sistem perbankan di Sulawesi Utara sampai dengan triwulan IV 2011 

relatif terkendali. Non Performing Loans (NPLs) relatif terjaga, berada pada tingkat 

dibawah batas ketentuan BI yaitu 5%. Sementara itu, aspek penyerapan dana yang 

tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level sedikit diatas 100%. 

Sedangkan volatilitas kurs diperkirakan tidak akan berdampak besar terhadap risiko 

pasar, karena paparan tehadap transaksi valuta asing yang tidak tinggi. Sementara itu, 
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perkembangan indikator lainnya (Kelonggaran tarik, NIM, ROA dan BOPO) 

menunjukkan perkembangan yang positif. 

A. Risiko Kredit 

Pada triwulan IV-2011 risiko kredit perbankan Sulawesi Utara masih terkendali 

yang tercermin dari indikator Non Performing Loans (NPLs) dan konsentrasi kredit 

secara keseluruhan. Ratio NPLs (bruto) tetap terjaga pada level dibawah batas yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia (5%) tercatat sebesar 2.66%. Dengan nilai NPLs yang 

relatif terjaga maka terdapat peluang untuk terus meningkatkan kinerja penyaluran 

kredit, terutama pada sektor-sektor yang produktif. Lebih lanjut, terdapat penurunan 

NPLs pada hampir semua sektor ekonomi terutama pada sektor pertanian. Hal ini tidak 

lepas dari upaya-upaya perbankan dalam perbaikan kualitas kredit. Selain itu, perbaikan 

kualitas kredit pertanian pada triwulan IV-2011 diperkirakan merupakan dampak 

membaiknya kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya seiring dengan 

naiknya harga beberapa komoditi perkebunan seperti cengkih, kopra dan pala. 

Grafik 4.12  Kredit dan NPLs Sektoral 

 

Sumber : Bank Indonesia Manado 

Sementara itu, apabila dilihat dari indikator konsentrasi kredit secara 

keseluruhan, dapat terlihat bahwa sebagian besar kredit disalurkan pada sektor yang 

memiliki tingkat NPL yang relatif rendah yakni sektor lainnya (Konsumsi) dengan 

pangsa mencapai 56,02% dari total kredit memiliki tingkat NPL sebesar 1,38%. 
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B. Risiko Likuiditas 

Indikator risiko likuiditas perbankan Sulawesi Utara, yaitu konsentrasi jangka 

waktu sumber dana dan tingkat Loan Deposit Ratio (LDR) menunjukkan bahwa risiko 

likuiditas pada triwulan IV-2011 cukup terkendali. 

Dilihat berdasarkan konsentrasi jangka waktu sumber pembiayaannya, DPK di 

Sulawesi Utara masih didominasi oleh dana-dana jangka pendek (tabungan dan giro) 

yang berpotensi menciptakan maturity mismatch karena kredit yang disalurkan 

perbankan jangka waktunya relatif lebih panjang daripada penempatan dana masyarakat. 

Hal ini ditandai oleh pangsa rata-rata 3 tahun terakhir dari tabungan tercatat sebesar 

51,96% dari total kredit secara keseluruhan. Kondisi ini perlu dikelola dengan baik oleh 

perbankan, dimana perbankan dituntut untuk mampu memproyeksikan profil DPK-nya. 

Selanjutnya angka Loan to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan IV-2011 tercatat 

112,43%. Perlu digaris bawahi bahwa perhitungan LDR ini hanya membagi jumlah total 

kredit yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh 

perbankan. Meningkatnya rasio LDR ini disebabkan karena pertumbuhan kredit yang 

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK yang berhasil dihimpun bank. 

 

C. Risiko Pasar 

Risiko pasar yang dihadapi oleh perbankan Sulawesi Utara relatif terkendali yang 

tercermin dari rendahnya tingkat fluktuasi suku bunga. Tingkat suku bunga acuan Bank 

Indonesia (BI Rate) yang cenderung tetap, menyebabkan pergerakan suku bunga 

perbankan di Sulut pun bergerak dalam batasan yang relatif kecil. Sementara itu, 

pergerakan kurs diperkirakan tidak akan berdampak besar terhadap kinerja perbankan 

Sulawesi Utara, karena minimnya transaksi valuta asing di perbankan Sulawesi Utara 
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D. Indikator Perbankan Lainnya 

  Rasio Kelonggaran Tarik Kredit 

Perkembangan rasio kelonggaran tarik kredit bank umum pada triwulan IV-2011 

memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan. Tercatat rasio kelonggaran 

tarik pada Desember 2011 sebesar 3,5%, mengalami kenaikan dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 2,48%. Hal ini mencerminkan 

bertambahnya jumlah kredit yang tidak dicairkan oleh nasabah, sehingga risiko 

idle money pada perbankan Sulawesi Utara lebih besar. 

 Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) didefinisikan sebagai salah satu indikator penilaian 

terkait kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Berdasarkan neraca 

konsolidasi bank umum, saldo bersih pendapatan bunga setelah dikurangi biaya 

bunga atau yang biasa disebut Net Interest Margin (NIM) pada triwulan IV-2011 

menunjukkan angka yang positif sebesar Rp1.633 miliar, mengalami peningkatan 

bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp1.447 miliar. 

 Rasio BOPO  

Rasio BOPO menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya. Rasio BOPO yang tinggi mencerminkan kondisi bank yang tidak 

efisien. Sampai dengan triwulan IV-2011, tingkat efisiensi operasional perbankan 

menurun yang tercermin dari peningkatan rasio BOPO bank umum dari 70,94% 

pada triwulan yang sama tahun sebelumnya menjadi 78,75% pada triwulan IV-

2011. Hal ini dapat diartikan bahwa bank masih belum efisien dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 
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 Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan suatu rasio yang mengukur kemampuan bank 

untuk menghasilkan laba dengan aset yang dimilikinya. Sampai dengan triwulan 

IV-2011, rasio ROA bank umum tercatat sebesar 3,22%, mengalami penurunan 

bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 

4,19%. 

 

4.2.2.5 Prospek Perbankan 

Sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi domestik, kinerja 

intermediasi perbankan di Sulawesi Utara pada tahun 2012 diperkirakan akan membaik. 

Hasil rekapitulasi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2012 menunjukkan optimisme perbankan 

Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan pertumbuhan penyaluran kreditnya pada 

kisaran 36% (yoy). Untuk mencapai target tersebut, perbankan akan lebih fokus pada 

usaha-usaha yang merupakan potensi daerah dan melakukan peningkatan pelayanan serta 

perbaikan infrastruktur kredit. Berdasarkan jenis usahanya, estimasi pertumbuhan baki 

debit kredit terutama terjadi pada kredit menengah yang diperkirakan tumbuh pada 

kisaran 45% (yoy). Selanjutnya diikuti oleh pertumbuhan baki debit kredit kecil dan 

mikro yang diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 37% (yoy) dan 26% (yoy). 

Dari sisi penghimpunan dana, pertumbuhan yang ditargetkan perbankan di 

Sulawesi Utara mencapai sekitar 41% (yoy). Tingginya target pertumbuhan ini dapat 

dicapai dengan menerapkan berbagai upaya diantaranya mempertahankan nasabah yang 

telah ada dan menjaring nasabah baru melalui penambahan jumlah karyawan, kantor 

cabang dan fiturfitur dalam mengoptimalkan kemudahan bertransaksi. 

Kebijakan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuannya (BI 

rate) sebesar 6% pada triwulan I 2012 diperkirakan memberikan dampak pada 

ANALISIS POTENSI..., FRESNEL SIMON JAHYA PAPIA, Ak.-IBS, 2011



penambahan kapasitas perekonomian Provinsi Sulawesi Utara melalui transmisi suku 

bunga perbankan yang pada tahap selanjutnya akan memberikan dampak pada 

membaiknya fungsi intermediasi perbankan. Hal ini ditandai oleh tren penurunan suku 

bunga kredit di perbankan Sulut. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) 

Bank Indonesia Manado menunjukkan adanya penurunan indeks ekspektasi masyarakat 

terhadap tingkat bunga, tercermin dari indeks ekspektasi terhadap suku bunga 6 bulan 

yang akan datang pada Desember 2011 sebesar 116, atau lebih rendah dibandingkan 

dengan periode yang sama tahun lalu, tercatat sebesar 131. 

 

4.2.3 Analisis Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut 

 Analisis Kinerja atas keuangan Bank Sulut dilakukan dengan melihat 

pertumbuhan laporan keuangan tersebut dalam 5 tahun yakni dari tahun 2007 sampai 

2011.   

Tabel 4.9  Ikhtisan Laporan Keuangan PT Bank Sulut (dalam jutaan rupiah) 

   2007  2008  2009  2010  2011 

Aktiva  2,249,548 2,977,203 3,336,846 4,323,410  5,318,677

Kredit  1,156,386 1,624,079 2,206,810 2,988,462  3,686,070

DPK  1,552,140 1,830,081 2,232,363 2,900,058  3,694,223

Pendapatan Bunga  329,857 354,432 414,679 650,293  1,069,645

Beban Bunga  133,004 136,659 191,062 229,013  670,549

Laba/ Rugi   35,196 47,786 39,637 79,899  83,109

Modal Inti  160,673 184,645 203,939 246,413  450,266

Rasio BOPO (%)  84,84 84,68 89,84 85,09  88,60

Rasio CAR (%)  12,52 15,29 15,67 10,6  12,9

Rasio ROA (%)  2,55 2,63 1,89 3,04  1,56

Rasio ROE (%)  23,55 22,03 19,68 32,46  32,18
       Sumber : Laporan Keuangan Publikasi 2007 – 2011, diolah 

 

 Analisis atas laporan keuangan Bank Sulut dilakukan untuk melihat posisi bank 

sebelum melakukan proses IPO. Penilaian atas kondisi internal ini dinilai penting untuk 
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mengukur kekuatan finansial menghadapi risiko serta menciptakan informasi yang 

relevan sehubungan keputusan investasi investor.  

 Tahun 2011 total aset yang dikelola Bank Sulut meningkat 23,02 % atau tumbuh 

dari Rp 4.323.410 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 5.318.677 juta pada tahun 2011. 

Laba bersih yang berhasil diraih Bank Sulut di tahun 2011 sebesar Rp 83.109 juta atau 

naik sebesar 4,01 %. Peningkatan laba bersih ini tidak otomatis berdampak pada 

penilaian atas rasio ROA dan ROE yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

Pada ROA terjadi penurunan -1,48 % dari 3,04% di tahun 2010 menjadi 1,56 % di tahun 

2011, sekaligus posisi ini berada di bawah rata-rata ROA Bank Umum yaitu 3,07 % dan 

BPD yaitu 3,44 %. Selain itu, penurunan ROE pun terjadi sebesar  -0,28 % dari 32,46 % 

di tahun 2010 menjadi 32,18% di tahun 2011. Penurunan ini sebenarnya tidak 

berbanding lurus dengan pendapatan bunga yang meningkat sebesar 50,07 % atau 

sebesar Rp 975.947 juta di tahun 2011 dari Rp 650.293 juta di tahun 2010. 

 

4.2.3.1 Pendapatan Usaha 

 Pendapatan bunga sebelum dikurangi beban bunga Bank Sulut mengalami 

peningkatan cukup signifikan yakni sebesar 50,07 % atau sebesar Rp 975.947 juta di 

tahun 2011 dari Rp 650.293 juta di tahun 2010. Namun peningkatan beban bunga lebih 

besar dibandingkan peningkatan pendapatan bunga tersebut. Beban bunga yang harus 

dibayarkan Bank Sulut adalah sebesar 166,2 % dari tahun 2010. Peningkatan beban 

bunga ini disebabkan oleh dua hal utama yaitu peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

yang berhasil dihimpun dan mulainya membayar bunga atas obligasi yang dikeluarkan 

Bank Sulut tahun 2010.   

 

Tabel 4.10 Komponen Pendapatan Bunga Bank Sulut (dalam jutaan Rupiah) 
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Uraian 2010 2011 
Kredit yang diberikan 601,778 654,695 
Penempatan di Bank Indonesia 10,362 20,596 
Penempatan di Bank Lain 37,580 19,545 
Bunga surat berharga 9,349 12,349 

     Sumber : Laporan Keuangan Publikasi 2010 – 2011, diolah 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa sebagian besar pendapatan atas 

bunga diperoleh dari kredit yang diberikan. Sekalipun ada peningkatan bunga kredit 

yang diberikan sebesar 8,79 % dibandingkan tahun 2010, namun peningkatan tersebut 

tidak sebanding dengan peningkatan beban bunga yang harus dibayarkan atas DPK yakni 

38,58% atau sebesar Rp 244.773 juta di tahun 2011 dari Rp 176.643 juta di tahun 2010. 

 Penghasilan operasional lainnya dari Bank Sulut atas provisi/komisi dan 

pendapatan lain-lain diketahui meningkat 26,84% atau setara dengan Rp 36.206 juta di 

tahun 2010 menjadi Rp 45.924 juta di tahun 2011. Beban operasional lainnya yang juga 

mengalami peningkatan 5,55 % namun belum termasuk biaya penghapusan rekening 

administratif. 

 Penghasilan non operasional dibandingkan tahun 2010 mengalami penurunan 

yang cukup signifikan yaitu -54,72% atau di tahun 2010 sebesar Rp 5.762 juta menjadi 

Rp 2.609 juta di tahun 2011. Peningkatan justru terjadi pada beban non operasional yang 

cukup signifikan yakni sebesar 64,43 % dari Rp 12.917 juta di tahun 2010 menjadi Rp 

21.239 juta di tahun 2011. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban sumbangan 

dan beban denda Bank Sulut di tahun 2011. 

 Secara keseluruhan jika dibandingkan dua tahun terakhir maka laba atas Bank 

Sulut mengalami peningkatan namun tidak signifikan, terbukti dengan peningkatan laba 

sebesar 4,01% disebabkan peningkatan pendapatan operasional dari bunga, sekalipun 

beban bunga juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 
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 Rasio BOPO Bank Sulut sebagai indikator yang membandingkan antara 

pendapatan operasional dengan beban operasional sebesar 88,6 %. Rasio BOPO Bank 

Sulut yang masih tinggi membuktikan bahwa pengelolaan keuangan masih belum 

efektif, jika dibandingkan dengan rata-rata rasio BOPO BPD sebesar 78,22% dan Bank 

Umum sebesar 85,97 % masih diatas rata-rata. 

 Apabila dibandingkan dengan 5 tahun terakhir maka dapat dipahami bahwa Bank 

Sulut mengalami peningkatan atas laba bersih usaha yang lambat yakni 136,13 %, 

dibandingkan dengan bank umum yang dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami 

peningkatan lebih dari 200 %. Hal ini disebabkan karakteristik rata-rata BPD yang hanya 

mengandalkan pendapatan dari bunga saja dan belum banyak yang menggali fee based 

secara lebih serius. Selain itu, perlu rencana strategis yang tepat dalam hal pengelolaan 

dana yang efektif dan efisien. 

 

4.2.3.2 Aset Bank Sulut 

 Pada tahun 2011, Bank Sulut berhasil meningkatkan total aset menjadi Rp 

5.318.677 juta yang sebelumnya hanya Rp 4.323.410 juta atau sebesar 23,02%. Hal ini 

disebabkan karena meningkatnya kredit yang diberikan sampai sebesar 23,34% dari Rp 

2.988.462 di tahun 2010 menjadi Rp 3.686.070 juta di tahun 2011. Selain itu, juga terjadi 

peningkatan pada sebagian besar komponen aset lancar seperti Kas 111,21% atau Rp 

73.191 juta di tahun 2010 menjadi Rp 154.588 juta di tahun 2011, Giro pada Bank 

Indonesia sebesar 152% atau Rp 341.857 juta di tahun 2010 menjadi Rp 861.903 juta di 

tahun 2011 dan Surat Berharga dibandingkan tahun 2010 sebesar 103,73% atau Rp 

97.140 juta di tahun 2010 menjadi Rp 197.904 juta di tahun 2011. 

 Secara keseluruhan nilai aset Bank Sulut mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dalam 5  tahun terakhir yakni sebesar 150,65 % atau sebesar Rp 2.249.548 
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juta di tahun 2007 menjadi Rp 5.638.552 juta. Hal ini dibuktikan dengan semakin 

luasnya cakupan usaha Bank Sulut melampaui border regional untuk meningkatkan 

pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Namun dalam hal penilaian atas rasio 

ROA, terlihat bahwa Bank Sullut belum memiliki kemampuan untuk mengelola aset 

untuk lebih profitable dengan baik. Tidak adanya peningkatan sejak tahun 2007 sebesar 

2,55 % menjadi 1,56% di tahun 2011, membuktikan belum efektifnya pengelolaan asset 

Bank Sulut tersebut. 

 

4.2.3.3 Kewajiban Bank Sulut 

 Kewajiban Bank Sulut mengalami peningkatan sebesar 17,92% atau sebesar Rp 

4.038.959 juta menjadi Rp 4.762.618 juta di tahun 2011. Kenaikan total kewajiban ini 

disebabkan oleh meningkatnya sejumlah komponen kewajiban lancar seperti Dana Pihak 

Ketiga (DPK) sebesar 36,62% atau Rp 2.703.950 juta di tahun 2010 menjadi Rp 

3.694.223 juta di tahun 2011, simpanan dari bank lain sebesar 6,87% atau Rp 524.005 

juta di tahun 2010 menjadi Rp 560.005 juta di tahun 2011. Peningkatan DPK dan 

simpanan antar bank ini secara langsung mempengaruhi jumlah dana yang dapat 

disalurkan / dikelola oleh bank. 

 Proporsi dari DPK Bank Sulut yaitu Giro sebesar 23,37%, Tabungan sebesar  

22,01%, dan Deposito 54,61%. Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa dana 

yang berasal dari deposito yang tinggi memiliki banyak kesempatan untuk mengelolah 

dana tersebut sehingga dapat menghasilkan laba bagi Bank Sulut, namun perlu diingat 

juga bahwa deposito yang tinggi juga meningkatkan beban bunga karena bunga pada 

deposito jauh lebih  tinggi dibandingkan tabungan dan giro.  

 Dalam beberapa tahun Bank Sulut cukup berhasil meningkatkan total DPK 

sebesar 138 % atau sebesar Rp 1,552,140 juta di tahun 2007 menjadi Rp 3.694.223 juta 
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di tahun 2011. Peningkatan DPK ini seharusnya dapat lebih ditingkatkan jika Bank Sulut 

berhasil memperluas jaringannya dan memperkuat daya saingnya dibandingkan bank-

bank umum lain di sekitar daerah regionalnya. 

 

4.2.3.4 Kredit Bank Sulut 

 Sejalan dengan peningkatan DPK dibandingkan tahun lalu, maka kredit yang 

diberikan oleh bank kepada nasabah juga mengalami peningkatan yakni sebesar 23,34% 

atau pada tahun 2010 bernilai Rp 2.988.462 juta menjadi Rp 3.686.070 juta di tahun 

2011. Proporsi peningkatan ini masih didominasi oleh kredit konsumsi, sedangkan kredit 

investasi bertumbuh namun belum dalam jumlah yang signifikan. Kredit konsumsi 

merupakan kredit yang diberikan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah 

daerah propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Semua kredit tersebut diantanya dijamin 

oleh PT. Asuransi Jiwa Askrida. 

 Sudah menjadi karakteristik BPD bahwa kredit konsumsi yang diberikan kepada 

pegawai negeri sipil tersebut relatif aman dari wanprestasi, hal ini disebabkan karena 

tagihan kredit langsung dipotong di gaji yang terdapat di dalam rekening Bank Sulut. 

Oleh sebab itu, BPD dinilai memiliki NPL yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

Bank Umum yakni 2,34% terhadap 2,55%.  

 Mengacu pada data penyaluran kredit konsumsi oleh perbankan Sulut 

menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun melambat apabila dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Desember 2011, kredit konsumsi yang 

berhasil disalurkan sebesar 13,73%, melambat apabila dibandingkan dengan periode 

yang sama tahun sebelumnya yakni 22,25%. 
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 Berdasarkan data penyaluran atas sektor usaha seperti pertanian, sektor 

bangunan, sektor PHR (Perdagangan, Hotel dan Restoran), sektor industri pengolahan, 

sektor jasa, sektor pengangkutan dan sektor pertambangan antara lain : 

 Sektor pertanian, jumlah kredit yang disalurkan tumbuh 76,6 % dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu, namun penyaluran ini dinilai belum optimal karena 

tingkat risiko yang relatif tinggi tercermin dari NPL mencapai 5,37%. 

 Sektor bangunan (konstruksi) mengalami pertumbuhan positif sebesar 37,84% 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) merupakan sektor ekonomi 

terbesar mendapatkan pembiayaan dari perbankan karena fokus potensi daerah 

yakni pariwisata. Kredit yang disalurkan tumbuh 40,55% dibandingkan periode 

sebelumnya. 

 Sektor jasa, penyaluran kredit dilakukan sebesar 18,99 % dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

 Sektor industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan kredit yakni 

tumbuh sebesar 11,65% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 

sebesar 47,52%. Haal ini mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja pada 

sektor ini. 

 Sektor pengangkutan dan komunikasi bertumbuh positif akibat dampak 

meningkatnya penggunaan transportasi di Sulawesi Utara, tumbuh 28,17% 

dibandingkan periode sebelumnya. 

 Sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan pemberian kredit 

yakni 142,33%. Hal ini disebabkan karena sektor pertambangan sangat potensial 

untuk dikembangkan setelah sektor pariwisata melalui PHR. 
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4.2.3.5 Analisis Finansial Lainnya 

 Ekuitas Bank Sulut meningkat sebesar 82,73% dari tahun sebelumnya. Hal ini 

disebabkan karena terdapat tiga  alasan utama yakni peningkatan laba dari tahun 

sebelumnya, diterbitkannya pinjaman subordinasi dan adanya setoran dana dari investor 

baru.  Peningkatan laba dari tahun sebelumnya seperti yang telah dibahas yaitu sebesar 

4,01% di tahun 2011. Diterbitkannya pinjaman subordinasi oleh Bank Sulut 

teridentifikasi melalui struktur neraca yakni modal pinjaman sebesar Rp 10.000 juta, 

selain itu juga ada penerbitan obligasi senilai Rp 390.000 juta namun menambah 

komposisi liabilitas di neraca. Adanya investor baru yakni PT Mega Corpora dengan 

setoran dana Rp 65.832 juta atau setara dengan 24,9 % kepemilikan. 

 Kemampuan Bank Sulut untuk menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya 

dengan dana yang verasal dari modal sendiri bisa dilihat dari endekatan Debt to Equity 

Ratio (DER). Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemampuan membayar 

hutangnya dari modal sendiri. DER Bank Sulut pada tahun 2010 sebesar 92,29% menjadi 

92,42% pada tahun 2011 atau meningkat 0,13%. Peningkatan ini relatif kecil hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan Bank Sulut membayar kewajibannya jika 

dibandingkan dengan modal tetap membaik dan tidak mengalami penurunan kemampuan 

yang signifikan. 

 Terdapat peningkatan pada CAR (rasio antara modal bank dengan aset 

tertimbang menurut risiko) dari sebesar 11,97% pada tahun 2010 menjadi 12,9% pada 

tahun 2011. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia nilai tersebut telah jauh diatas 8 %. 

Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya setoran tambahan modal dari investor 

baru. Namun apabila dibandingkan dengan rata-rata CAR Bank Umum sebesar 16,61% 
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dan BPD lainnya sebesar 14,67, maka diketahui bahwa nilai CAR Bank Sulut masih 

dibawah level rata-rata.  

 Pada tahun 2011 terdapat penurunan  LDR (Loan to Deposit Ratio) menjadi 

99,78 % atau turun sekitar 5,2% dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan ini 

disebabkan karena peningkatan DPK tidak semaksimal saat pemberian kredit, berartia 

terdapat sejumlah dana yang dihimpun melalui DPK yang tidak disalurkan langsung 

melalui kredit. 

 NIM (Net Interest Margin) Bank Sulut mengalami penurunan dibandingkan 

tahun lalu yakni 11,64 % menjadi 8,55% atau turun 3,09 %. Hal tersebut 

menggambarkan kondisi Bank Sulut yang menetapkan suku bunga kredit yang lebih 

rendah untuk memicu investasi di regional Sulawesi Utara. Senada dengan Bank Sulut, 

rata-rata NIM BPD sekitar 8,05 % namun terhadap rata-rata Bank Umum yaitu telah jauh 

mancapai 5,91 % pada tahun 2011.  

 

4.2.4 Valuasi Perusahaan PT. Bank Sulut 

 Bank Sulut merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang 

merencanakan untuk mencatatkan sahamnya di Pasar Modal. Disisi investor sulit untuk 

menentukan nilai Bank Sulut apabila harus menggunakan metode valuasi yang 

komprehensif karena keterbatasan dan kurang relevannya informasi yang akan 

dihasilkan. Metode valuasi yang cocok diterapkan untuk perusahaan baru adalah metode 

komparatif yaitu dengan menggunakan cara perbandingan dengan nilai perusahaan lain 

sejenis. 

 Begitupun dalam institusi jasa keuangan, memperlakukan valuasi perusahaan dan 

ekuitas dengan mempertimbangkan pembayaran hutang dan biaya modal rata-rata 

tertimbang cukup sulit dilakukan. Selain karena nilai hutang (terutama jangka pendek) 
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dan hutang yang dilunasi (dibayarkan) cukup sulit teridentifikasi, di sisi lain perhitungan 

komponen biaya modal juga sulit dilakukan. Oleh karena itu sering digunakan  indikator 

rasio seperti Price Earning Ratio (PER) dan Price To Book Ratio (PBV) sebagai salah 

satu indikator kinerja daripada menggunakan laba sebelum bunga, pajak dan depresiasi. 

  Bagi Bank Sulut metode valuasi yang tepat yaitu Metode Komparatif yakni 

dengan membandingkan PER dan PBV dengan perusahaan lain sejenis. 

 Berdasarkan hasil wawancara diketahui Bank Sulut akan melakukan IPO pada 

kisaran harga Rp 500 per lembar saham. Bank Sulut melepas 1,8 miliar lembar saham 

atau 20 % dari hak pemegang saham. Pada waktu penawaran perdana, disertakan laporan 

keuangan acuan yaitu tahun 2011. Dari data-data tersebut diketahui informasi sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11 Perhitungan PER dan PBV Bank Sulut 

Harga IPO Rp 500 
Jumlah saham 100/20 x  1,8 miliar = 9 miliar 
Laba Bersih (2011) Rp 83 miliar 
EPS (2011) Rp 9,23 / lembar saham 
Total modal Rp 556 miliar 

        Sumber : Laporan Keuangan 2011 dan Hasil wawancara 

 

 Valuasi menggunakan indikator PER Bank Sulut : 

 PER = Harga Saham / EPS 

  500 / 9,23 = 54,145 kali 

 Hasil tersebut jika dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan perbankan di 

BEI sebesar 12,3 kali, maka harga wajar Bank Sulut adalah (12,3 / 54,145) x 500 = Rp 

113.58.  

 Valuasi menggunakan indikator PBV Bank Sulut : 

 Nilai Buku (BV) = 556 miliar / 9 miliar = Rp 61,78 
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  PBV  = 500 / 61,78 = 8,09 kali 

 Hasil tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata PBV Bank Nasional yang 

tercatat di BEI sebesar 2,24 kali, maka harga wajar Bank Sulut adalah (2,24 / 8,09) x 500 

= Rp 138,38.  

 Berdasarkan kedua valuasi tersebut maka dapat dipahami bahwa Bank Sulut 

ketika melaksanakan IPO perlu berhati-hati menetapkan harga IPO. Kisaran harga IPO 

Bank Sulut yaitu Rp 100 – 150 sesuai dengan perhitungan PER dan PBV yang 

dilakukan. Rendahnya nilai Bank Sulut tersebut disebabkan karena kinerja keuangan 

yang lemah dan butuh pengelolaan yang lebih baik sehingga bisa lebih profitable.  

 

4.2.5 Analisis Fundamental dan IPO Bank Sulut 

 Berdasarkan analisis fundamental yang dilakukan maka dapat diidentifikasikan 

keterkaitannya dengan rencana Bank Sulut untuk IPO, diantaranya : 

 Berdasarkan analisis terhadap ekonomi makro Sulawesi Utara selaku regional 

operasional Bank Sulut maka dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi sedang 

meningkat. Terbukti dengan menguatnya perekonomian Sulawesi Utara sampai 

7,73 % lebih tinggi dari PDB nasional 6,5% pada tahun 2011. Pertumbuhan 

ekonomi ini diprediksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan 

masyarakat dan pembangunan infrastruktur swasta serta terpilihnya Manado 

sebagai tempat perhelatan event internasional ATF yang secara langsung dapat 

meningkatkan aktivitas ekonomi itu sendiri. Bank Sulut sangat potensial untuk 

melakukan IPO pada saat ini, hal ini disebabkan karena secara regional maupun 

nasional kondisi ekonomi Indonesia sedang meningkat, khususnya kegiatan di 

pasar modalnya.  
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 Berdasarkan analisis terhadap sektoral perbankan sendiri secara regional 

Sulawesi Utara dapat disimpulkan mengalami peningktan seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi tadi. Secara umum indikator utama perbankan Sulawesi 

Utara mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, 

seperti aset tumbuh positif 21,16 %, DPK 23,71%, kredit yang diberikan 23,14%. 

Data tersebut membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Sulawesi Utara akan 

peran perbankan semakin membaik. Bank Sulut melihat data tersebut sangat 

potensial Bank Sulut untuk IPO seiring dengan meningkatnya kepercayaan 

masyarakat Sulawesi Utara maupun nasional terhadap bank pemerintah. 

Masyarakat mamliki keyakinan terhadap bank pemerintah atas keamanan dana 

yang disimpan dalam bank tersebut. Begitupun dengan proyeksi berdasarkan 

RBB 2012 bahwa perbankan regional akan meningkatkan penyaluran kredit 

sampai kisaran 36% dan penghimpunan dana ditargetkan tumbuh mencapai 41%. 

 Berdasarkan analisis terhadap kondisi internal Bank Sulut mengalami 

peningkatan dari sisi finansial disebabkan karena akhir tahun 2011 terdapat 

dukungan dana dari PT. Mega Corpora sebagai investor baru dengan kepemilikan 

mencapai 24,9% dari total kepemilikan. Hal ini meningkatkan struktur 

permodalan sekaligus manajemen Bank Sulut karena dapat meminimalisasi risiko 

dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Selain itu, secara fundamental Bank 

Sulut mengalami peningkatan pada komponen utama keuangan, namun secara 

rasio terdapat penurunan dan kondisi di bawah rata-rata bank umum dan BPD. 

Hal tersebut menunjukkan kondisi Bank Sulut yang belum stabil mengelola dana 

dengan maksimal dan tepat. 

 Berdasarkan valuasi  nilai perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan 

metode komparatif atas PER dan PBV Bank Sulut terhadap nilai rata-rata Bank 
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Umum  di BEI menunjukkan nilai antara Rp 100 – 150 per lembar saham. Hal ini 

perlu dijadikan patokan Bank Sulut bahwa nilai tersebut termasuk rendah karena 

kondisi finansial Bank Sulut apabila dibandingkan dengan hasil PER dan PBV 

Bank Umum di BEI lebih rendah dari rata-rata. 

 

4.3 Analisis Strategi Bisnis PT. Bank Sulut 

 Analisis strategi bisnis PT. Bank Sulut merupakan penjabaran dari analisis 

fundamental perusahaan. 

 

4.3.1 Analisis SWOT PT. Bank Sulut 

 Upaya untuk menjaga posisi dan memenangkan persaingan menuntut perbankan 

melakukan analisa yang tajam terhadap perubahan lingkungan internal dan ekternalnya. 

Dalam hal ini, pendekatan analisa situasi berdarakan kekuatan, kelemahan, peluang dan 

tantangan yang dihadapi bank (sering disebut dengan Analisis SWOT) menjadi alat yang 

cukup efektif untuk menyusun strategi bisnis. 

 

4.3.1.1 Kekuatan (Strenght) 

 Penilaian terhadap kekuatan internal Bank Sulut dibandingkan dengan 

perusahaan pesaing di lingkungan industri sejenis. Identifikasi terhadap kekuatan Bank 

Sulut sebagai berikut: 

 Bank Sulut merupakan satu-satunya bank umum milik pemerintah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Posisi ini 

menguntungkan karena secara langsung Bank Sulut menjadi pemegang kas 

daerah yang secara operasional bertujuan untuk mengelola kas tersebut sehingga 

lebih profitabel. Bank Sulut juga turut terlibat dalam pendanaan proyek 
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pembangunan daerah dan penyaluran program kredit pemerintah, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan operasional bank. 

 Posisi Bank Sulut sebagai bank umum pemerintah daerah, secara langsung 

meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Masyarakat 

akan merasa semakin aman karena sebagai bank pemerintah, Bank Sulut secara 

tidak langsung ada jaminan perlindungan dana yang disimpan oleh pemerintah. 

 Bank Sulut telah berdiri sejak 1961 sehingga berdasarkan usia sudah termasuk 

perusahaan yang memiliki banyak pengalaman. Hal tersebut meningkatkan citra 

Bank Sulut sebagai bank yang telah berpengalaman dalam mengelolan dana 

nasabah dalam periode lebih dari 50 tahun.  

 Bank Sulut merupakan Bank Pembangunan Daerah yang memiliki orientasi 

utama pada kesejahteraan masyarakat daerah  dibandingkan profitabilitas bank. 

Hal ini menciptakan Bank Sulut akan lebih peka terhadap kebutuhan pendanaan 

daerah dengan pendekatan pada pelayanan dan produk kredit yang sesuai.  

 Bank Sulut memiliki pemahaman atas potensi daerah, budaya daerah dan tren 

keuangan daerah yang lebih baik. Sebagai bank asli daerah, maka Bank Sulut 

lebih mengenal potensi dari setiap daerah di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hal 

ini penting dalam hal penyaluran kredit dan pendorong aktivitas ekonomi daerah 

potensial tersebut. Selain itu, pemahaman atas budaya daerah dan tren keuangan 

daerah bermanfaat dalam mengidentifikasikan strategi bisnis perusahaan. 

 Bank Sulut memiliki basis nasabah tradisional yang loyal dalam jumlah besar, 

seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, masyarakt setempat. Loyalitas ini 

sehubungan dengan hubungan mutualisme yang terjalin antara pihak tersebut 

dengan Bank. Hubungan tersebut seperti Bank Sulut sebagai institusi pembayaran 
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gaji dari seluruh PNS Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, penyaluran kredit 

khusus bagi PNS, serta program KPE (Kartu Pegawai Elektronik) 

 Kondisi internal manajemen Bank Sulut dinilai baik. Hal tersebut terlihat dari 

sejumlah peningkatan kondisi finansial maupun non finansial Bank Sulut, seperti 

peningkatan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Selain itu perolehan 

penghargaan Bank Sulut atas prestasi kinerjanya, seperti pengahargaan dari Info 

Bank sebagai bank dengan predikat yang “Sangat Baik” dalam beberapa tahun 

terakhir secara berturut-turut. 

 

4.3.1.2 Kelemahan (Weakness) 

 Secara internal Bank Sulut juga memiliki kelemahan yang mempengaruhi kinerja 

bisnisnya. Berikut identifikasi kelemahan internal Bank Sulut antara lain : 

 Bank Sulut sebagai bank daerah rentan terhadap campur tangan pemerintah 

daerah. Bank Sulut merupakan bank yang mayoritas pemegang sahamnya adalah 

pemerintah daerah, sehingga perubahan peraturan dan kebijakan Pemda akan 

mempengaruhi perencanaan strategis perusahaan itu sendiri. Selain itu, Bank 

Sulut sangat rentan dengan pengaruh perubahan kebijakan ekonomi daerah 

maupun pusat. 

 Fokus bisnis Bank Sulut masih bergantung pada penyaluran kredit yang berimbal 

hasil berupa bunga. Lambatnya inovasi produk perbankan yang berorientasi pada 

pendapatan non-operasional (fee based income) dengan risiko rendah. 

 Rendahnya modal Bank Sulut disebabkan karena komposisi struktur modal yang 

sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan 

pergerakkan ekspansi usaha ceenderung melambat karena data utama hanya 
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berasal dari sumber yang sama. Oleh sebab itu, pentingnya alternatif sumber 

pendanaan baru yang dapat meningkatkan jumlah modal Bank Sulut. Alternatif 

terhadap sumber pendanaan baru tersebut seperti penawaran saham perdana 

(IPO) melalui pasar modal, membuka kesempatan bagi investor baru, dan 

menerbitkan hutang jangka panjang. 

 Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang bisnis. 

Sistem operasional yang kurang fleksibel dan masih bersifat tradisional. Oleh 

sebab itu, Bank Sulut memerlukan inovasi fasilitas perbankan yang 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi nasabah. Penerapan mobile banking atau 

e-banking perlu menjadi pertimbangan sebagai bentuk antisipasi persaingan 

perbankan. 

 Sumber daya manusia yang masih berbasis kedaerahan. Umumnya sistem 

perekrutan karyawan mengutamakan faktor asal pegawai daripada kompetensi 

yang dimilikinya. Hal ini menjadi permasalahan sehubungan dengan kurang 

kompetennya SDM yang mempengaruhi efektivitas kerja perusahaan. 

 

4.3.1.3 Peluang (Opportunity) 

Peluang Bank Sulut yang saat ini harus dimanfaatkan dengan optiman antara lain 

dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai bank regional. Berikut identifikasi 

beberapa peluang yang diperoleh Bank Sulut dari eksternal perusahaan. 

 Bank Sulut berpeluang untuk menjadi kerjasama dengan beberapa institusi 

penting. Kerja sama yang mungkin dilakukan Bank Sulut dengan kelompok-

kelompok bisnis sektoral terkait pendanaan. Selain itu, untuk meningkatkan citra 

dengan memberikan sponsorhip kepada kegiatan instansi-instansi strategis 

tertentu seperti pemerintahan dan kemasyarakatan, baik bertaraf nasional maupun 
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internasional. Kerja sama yang cukup signifikan dilakukan Bank Sulut dengan 

PT Mega Corpora dalam hal pendanaan, kesempatan untuk memperoleh 

tambahan dana dan dukungan non-finansial sehubungan pengelolaan manajemen 

bank.   

 Kondisi ekonomi regional cenderung tinggi. Secara regional, Sulawesi Utara 

cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan potensial untuk 

dikembangkan, khususnya sektor pariwisatanya. Terbukti dengan meningkatnya 

PDRB Sulawesi Utara dan penurunan inflasi daerah yang menciptakan kondisi 

ekonomi yang stabil dan kondusif untuk dilakukan investasi. Bank Sulut sebagai 

satu-satunya Bank Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan kesempatan 

tersebut dengan meningkatkan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran 

kredit di sektor yang potensial berkembang dan peningkatan permodalan bank 

melalui pengelolaan dana yang menghasilkan laba tinggi. Pariwisata sebagai 

sektor utama dan berkembang di Sulawesi Utara menjadi sektor potensial untuk 

penyaluran dana melalui berbagai komponen pendukung seperti pembangunan 

fasilitas dan infrastruktur kepariwisataan yang mendukung kepada pihak swasta 

maupun pemerintah. 

 Peluang pendanaan melalui pasar modal tinggi. Berdasarkan evaluasi kinerja 

pasar modal Indonesia tahun 2011 diketahui terjadi peningkatan rata-rata nilai 

transaksi dan frekuensi dari tahun sebelumnya yang berdampak pada peningkatan 

nilai kapitalisasinya. Secara khusus pula peringkat investasi Indonesia meningkat 

menjadi BBB- atau berada pada katagori Investment Grade. Dampak dari 

peluang ini yaitu jumlah dana yang masuk ke Indonesia dalam pasar modal juga 

meningkat. Bank Sulut sebagai bank dengan modal di bawah rata-rata bank 

umum, sekirannya harus dapat memanfaatkan peluang ini dengan mencari 
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pendanaan melaluin pasar modal. Pendanaan melalui pasar modal yang dapat 

dilakukan Bank Sulut adalah penawaran umum perdana baik obligasi maupun 

kepemilikan saham. 

 

4.3.1.4 Ancaman (Threat) 

 Ancaman yang perlu diantisipasi oleh Bank Sulut sehubungan dengan tantangan 

eksternal yang dihadapi antara lain : 

 Semakin meningkatnya jumlah  bank-bank memasuki segmen ritel. Secara 

regional Sulawesi Utara terdapat 25 jenis Bank Umum dengan kantor operasional 

sebanyak 246 kantor. Terlebih lagi semakin banyak Bank Umum yang memasuki 

segmen ritel dengan memberikan kantor dan produk perbankan spesifik ritel. Hal 

tersebut akan mengancam pangsa pasar Bank Sulut  dari segi penghimpunan dana 

maupun penyaluran kredit. Masalah utama yang dihadapi adalah umumnya Bank 

Umum lainnya tersebut memiliki struktur modal yang kuat sehingga dapat lebih 

leluasa bergerak, sementara Bank Sulut memiliki keterbatasan tersebut. 

Diproyeksikan, dengan semakin meningkatkanya perekonomian Sulawesi Utara  

maka semakin tinggi pula perkembangan kantor bank. 

 Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menurun terkait kasus-

kasus terkini. Beberapa tahun terakhir ini, perbankan Indonesia diperhadapkan 

dengan beberapa isu negatif seputar penyalahgunaan dana masyarakat. Hal 

tersebut memicu penurunan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya 

di bank. Peran Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi perbankan belum bisa 

meredam hal tersebut dengan baik, terlihat dengan belum mampu untuk bertindak 

lebih cepat sebelum terjadi kejadian. Bank Sulut sekalipun merupakan Bank 
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Pemerintah perlu mewaspadai hal tersebut dengan memperhatikan transaksi-

transaksi berisiko tinggi.  

 Preferensi nasabah semakin kompleks terkait kebutuhan atas electronic 

transaction dan service excellent. Hal tersebut memicu masyarakat akan lebih 

selektif dan mudah berpindah bank hanya untuk pelayanan yang lebih baik. 

Secara umum telah terjadi persaingan antar bank terkait memberikan kemudahan 

dan kenyamanan bertransaksi. Setiap bank menciptakan produk yang mengikuti 

perkembangan teknologi sehingga meningkatkan efisiensi nasabah bertransaksi. 

Selain itu, peningkatan pelayanan juga ditandai dengan adanya fasilitas khusus 

bagi nasabah prioritas dan perubahan budaya perusahaan. Secara umum yang 

mendominasi dan merespon cepat isu tersebut hanyalah Bank Umum yang 

memiliki permodalan dan sumber daya yang tinggi. Bank Sulut sebagai bank 

daerah harus dapat mengikuti perubahan tersebut dengan memperbaharui 

teknologi yang digunakan dan menciptakan produk-produk transaksi elektronik 

dan pembaharuan pelayanan yang terus tumbuh terkait kenyamanan nasabah.  

 

4.3.2 Pengukuran Kinerja Berbasis Balance Scorecard 

 Kerangka strategi bisnis Bank Sulut ditinjau dengan menggunakan model 

balance scorecard dengan mentikberatkan pada 4 sudut pandang utama (pembangunan 

sumber daya manusia, bisnis internal, konsumen, keuangan) yakni :  

 

4.3.2.1 People Development Perspective  

 Sudut pandang ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas 

sumber daya manusia. Cara strategis pencapaian yaitu : 

- Peningkatan mutu dan kompetensi karyawan melalui pelatihan karyawan.  
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- Peningkatan kepuasan kerja karyawan melalui pemberian kompensasi yang 

layak 

- Peningkatan budaya kerja yang mengutamakan dorongan untuk kreatif dan 

inisiatif 

- Peningkatan hubungan sosial antara atasan dan bawahan menurunkan 

kesenjangan 

- Peningkatan akses informasi tentang perencanaan perusahaan sehingga 

memiliki persamaan presepsi dan motivasi 

 

4.3.2.2 Internal Busniness Perspective 

 Sudut pandang ini bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas 

operasional. Cara strategis pencapaian yaitu : 

- Pengenalan terhadap kebutuhan nasabah dan potensi daerah regional  

- Peningkatan inovasi terhadap produk dan fasilitas perbankan  

- Peningkatan pemasaran kredit dan DPK terhadap nasabah potensial  

- Peningkatan dan pengembangan terkait perangkat sistem informasi perbankan 

- Peningkatan sinergi dan aliansi dengan bank-bank lain 

- Peningkatan kualitas proses kredit semakin mudah dan terkontrol 

 

4.3.2.3 Customer Perspective  

 Sudut pandang ini bertujuan untuk peningkatan terhadap perusahaan melalui 

identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang dimasuki. Cara strategis pencapaian yaitu 

: 

- Peningkatan kualitas layanan berstandar bank besar nasional (service 

excellent) 
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- Peningkatan nasabah baru  melalui peningkatan pelayanan, produk dan 

fasilitas perbankan yang ditawarkan dibandingkan bank sejenis lain. 

- Peningkatan target pasar melalui ekspansi usaha ke daerah strategis yang 

mempermudah akses transaksi perbankan nasabah dan bank. 

- Peningkatan laba nasabah kredit melalui pembinaan penggunaan kredit yang 

tepat 

- Peningkatan pelayanan terhadap nasabah prioritas dengan pemberian fasilitas 

tambahan maupun pemberian hadia diluar nasabah umum untuk 

mempertahankan loyalitas dan kepercayaan atas dana sejumlah besar yang 

disimpan. 

- Peningkatan pelayanan kepada nasabah lama melalui inovasi insentif 

sehingga tetap loyal terhadap bank 

 

 

 

4.3.2.4 Financial Perspective  

 Sudut pandang ini bertujuan untuk peningkatan kinerja keuangan berdasarkan 

rasio-rasio keuangan terkait. Rasio utama dalam digunakan dalam penilaian ini yaitu 

Rasio Rentabilitas (ROA), Rasio Efisiensi (BOPO) dan Rasio Likuiditas (LDR). 

 

Tabel 4.12 Rasio Financial Perspective 

Rasio 2007 2008 2009 2010 2011 
ROA (%) 2,55 2,63 1,89 3,04 1,56 
BOPO (%) 84,84 84,68 89,84 85,09 88,60 
LDR (%) 74,5 88,74 100,25 104,98 99,78 

 Sumber : Laporan Keuangan Bank Sulut (diolah) 
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 Berdasarkan ketiga rasio tersebuat dapat dipahami bahwa secara finansial 

keuangan Bank Sulut menunjukkan kondisi stabil, sekalipun rasio rentabilitas dan 

efisiensi mengalami situasi negative dibandingkan tahun sebelumnya karena penurunan 

kinerja kauangan . Secara langsung berpengaruh pula pada LDR yang menurun karena 

peningkatan kredit tidak sebanding dengan peningkatan lebih besar dari DPK. Hal 

tersebut menyebabkan perubahan pendapatan bunga lebih kecil dari perubahan beban 

bunga, itu sebabnya ROA dan BOPO mengalami penurunan dibanding tahun 

sebelumnya.  

 

4.3.3 Strategi Pendanaan PT. Bank Sulut 

4.3.3.1 Analisis Tujuan dan Sasaran Bisnis PT. Bank Sulut 

 Bank Sulut kedepannya diperhadapkan dengan berbagai tantangan terkait 

pemenuhan regulasi maupun peningkatan daya saing di industri perbankan saat ini. Oleh 

sebab itu berdasarkan hasil penilaian di susun beberapa tujuan dan sasaran bisnis yang 

harus dipenuhi. Tujuan bisnis yang harus dicapai Bank Sulut kedepannya sebagai berikut 

: 

a. Meningkatkan tingkat kesehatan bank melalui peningkatan jumlah modal 

maupun struktur permodalan dan sesuai dengan rencana BPD Regional 

Champion untuk mengatasi permodalan terbatas untuk peningkatan kualitas 

pelayanan perbankan. 

b. Meningkatkan penghimpunan dana melalui perluasan jaringan bisnis dalam 

rangka optimalisasi bisnis bank. 

c. Meningkatkan peran intermediasi untuk membantu pertumbuhan daerah melalui 

kredit sector rill. 
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d. Optimalisasi pendapatan melalui sumber daya yang ada dan melalui peningkatan 

status bank menjadi Bank Devisa. 

e. Menjaga dan memelihara ketersediaan likuiditas bank dalam posisi aman, serta 

dapat memenuhi semua regulasi perbankan oleh Bank Indonesia. 

f. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai. 

Berdasarkan tujuan bisnis tersebut maka dapat disusun sasaran bisnis yang tepat 

untuk mencapainya, antara lain : 

a. Meningkatkan tingkat kesehatan bank melalui peningkatan jumlah modal 

maupun struktur permodalan dan sesuai dengan rencana BPD Regional 

Champion untuk mengatasi permodalan terbatas untuk peningkatan 

kualitas pelayanan perbankan. 

Sampai dengan tahun 2014 BPD Regional Champion menargetkan Modal Inti 

sebesar Rp 1 Triliun. Nilai tersebut dapat ditempuh dengan peningkatan jumlah 

modal disetor oleh pemegang saham atau dengan cara antara lain : 

 Mengupayakan tambahan setoran tunai dari pemegang saham baru yang 

merupakan berasal dari daerah pemekaran maupun investor luar 

berdasarkan kesepakatan kerjasama. 

 Apabila dari pemegang saham tidak dapat memenuhi tambahan setoran 

modal melalui rekapitalisasi deviden atau setoran tunai maka upaya yang 

dapat ditempuh adalah RUPS memeberikan peluang kepada pihak lain 

untuk memiliki saham Bank Sulut, yakni melalui Initial Public Offering 

(IPO). 

 Melepas Obligasi Subordinasi utnuk memperkuat permodalan. 

b. Meningkatkan penghimpunan dana melalui perluasan jaringan bisnis dalam 

rangka optimalisasi bisnis Bank Sulut. 
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Memperluas jaringan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat 

yang berdampak pada peningkatan Dana Pihak Ketiiga dan Total Aset, maka 

manajemen harus dapat memenuhi sasaran sebagai berikut : 

 Penambahan jaringan kantor di setiap kecamatan potensial di Sulut 

maupun Gorontalo. 

 Relokasi beberapa kantor dan jaringan ATM yang kurang strategis. 

 Peningkatan status beberapa kantor cabang pembantu menjadi kantor 

cabang. 

c. Meningkatkan peran intermediasi untuk membantu pertumbuhan daerah 

melalui kredit sector rill dan kredit produktif lainnya. 

Peningkatan komposisi kredit produktif antara lain : 

 Sentralisasi Kredit Pegawai Penghasilan Tetap (KPPT) 

 Pembiayaan kredit dengan memperhatikan konsentrasi kredit dan 

mengedepankan prinsip kehati-hatian 

 Peningkatan jumlah analis kredit produtif di cabang. 

 Peningkatan sumber daya manusia (analis) dengan pemberian pelatihan 

khusus kredit produktif. 

 Bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka 

menyalurkan kredit program. 

 Melakukan penelitian dan riset yang berguna pada pengembangan produk 

kredit produktif yang sesuai kebutuhan pasar. 

d. Menjaga dan memelihara ketersediaan likuiditas bank dalam posisi aman 

 Implementasi layanan Cash Management 

 Memelihara Loan to Deposit Ratio (LDR) yang ideal dan sehat 
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 Mengoptimalkan dana idle pada treasury account untuk mendukung 

ketahhanan likuiditas bank termasuk pemanfaatan dealing room pada 

cabang Jakarta. 

 Menjaga dan memelihara hubungan kemitraan bank dengan pemerintah 

daerah sebagai pengguna jasa bank. 

e. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai untuk 

meningkatkan daya saing bank. 

 Meningkatkan budaya kerja (corporate culture) di seluruh jajaran 

manajemen 

 Meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) pegawai 

melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM lainnya. 

 Penerapan reward and punishment secara konsekuen dan konsisiten. 

 

 

4.3.3.2 Strategi Manajemen Terkait Sasaran Bisnis 

 Secara spesifik merespon tujuan dan sasaran bisnis tersebut maka dikaji strategi 

manajemen berdasarkan pembagian bisang kerja Bank SUlut, antara lain : 

a. Bidang Pendanaan 

 Mobilisasi Dana Pihak Ketiga yang optimal dan efektif 

 Menekan cost of fund untuk mengoptimalkan laba 

 Melakukan pengelolaan likuiditas untuk tujuan efisien dan efektivitas kas 

 Mengoptimalkan transaksi Pasar Uang Antar Bank dalam meningkatkan 

pendapatan bank 

b. Bidang Penyaluran Dana 
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 Meningkatkan ekspansi netto kredit hingga mencapai maksimal 

pertumbuhan hingga mencapai pertumbuhan ± 25,65%. 

 Meningkatkan pembiayaan pada sektor produktif yang potensial hingga 

mencapai 25% dari total kredit (pinjaman yang diberikan) dan 

mempertahankkan core bisnis bank pada kredit konsumtif sebesar 75%. 

 Mempertahankan rasio NPL Nett maksimum 2% 

 Selalu  mengkaji perbaikan kualitas produk kredit lewat diversifikasi dan 

produk baru. 

 Selalu mengkaji perbaikan BPP dan SOP serta analisa kredit 

 Selalu memperbaiki administrasi dan pelaporan kredit baik intern maupun 

ekstern. 

 Melakukan penataan kembali dokumentasi kredit (sistem dan kearsipan). 

 Mengoptimalkan perhitungan ATMR atas semua pinjaman yang 

diberikan sesuai dengan PBI yang berlaku guna peningkatan rasio CAR 

 Melakukan penilaian serta melakukan penilaian kembali atas semua 

agunan kredit 

 Peningkatan kualitas analis kredit dengan kiat-kiat antara lain : Pelatihan 

dan pemberian reward and punishment. 

 Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

 Kerjasama kredit Channeling 

c. Bidang Umum dan Investasi 

 Peningkatan kualitas informasi teknologi guna mensupport 

pengembangan usaha kerja bank 

 Melakukan efisiensi biaya 
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 Peningkatan inventaris sesuai kebutuhan cabang dan pertumbuhan / 

pengembangan jaringan. 

d. Bidang Pengembangan 

 Mengoptimalkan pelayanan melalui pengembangan jaringan kantor, terlebih 

khusus di ibukota daerah pemekaran baik yang ada di Sulawesi Utara maupun 

Gorontalo 

 Penambahan jaringan kantor di setiap kecamatan potensial di Sulut dan 

Gorontalo 

 Relokasi beberapa kantor dan jaringan ATM 

 Peningkatan status beberapa kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang. 

 Meningkatkan kualitas layanan (service excellent) dan promosi yang tepat 

sasaran. 

 Melakukan diversfikasi dan pengembangan produk tabungan dan jasa-jasa 

bank guna menyesuaikan keinginan pasar. 

 

4.3.3.1 Analisis Pendanaan PT. Bank Sulut 

Bank Sulut memiliki program kerja (action plan)  atas strategi pertumbuhan 

modal yang direncanakan yaitu :  

 Mengadakan pendekatan secara berkala dengan Pemerintah Daerah Propinsi 

Sulawesi Utara dan Gorontalo;  

 Meningkatkan tingkat laba bersih setiap tahun;  

 Meningkatkan alternatif peningkatan pertumbuhan modal melalui pinjaman 

subordinasi dari pemegang saham;  
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 Meningkatkan pertumbuhan modal melalui penjualan obligasi konversi atau 

instrumen lainnya yang dapat diperhitungkan sebagai modal dalam perhitungan 

CAR;  

 Mempersiapkan usulan dan perencanaan penjualan saham kepada masyarakat 

(go public) kepada pemegang saham dan dewan pengawas. 

Dari uraian di atas, dalam rangka meningkatkan modal Bank Sulut agar dapat 

tetap dipertahankan pada posisi modal yang sehat diantaranya : 

a. Secara Organik : Peningkatan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah / Pemilik. 

Pemegang saham Bank Sulut adalah Pemerintah daerah (tingkat I maupun tingkat II  

Sulawesi Utara dan Gorontalo). Sistem setoran dilakukan setiap tahun melalui 

setoran tunia yang dianggarkan langsung melalui APBD atau berasal dari dividen 

yang diterima dari Bank Sulut yang disetorkan kembali dalam bentuk setoran modal.  

Apabila Bank Sulut hanya mengandalkan setoran modal dari Pemerintah Daerah 

yang menggunakan sistem setoran modal biasa maka : 

 Setoran modal dari pemerintah Daerah tidak pernah dilakukan penilaian ulang, 

sehingga para pemegang saham membayar setiap sahamnya pada nilai nominal 

dan tidak memperhitungkan nilai agio yang dimiliki oleh Bank Sulut. Dengan 

demikian nilai saham akan mengalami dilusi. 

 Nilai nominal yang diterima memiliki porsi yang relatif kecil 

 Penerapan prinsip keterbukaan dan GCG sulit direalisasikan 

Bilamana kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka akan mempengaruhi 

pertumbuhan Bank Sulut untuk mencapai peningkatan kinerja yang direncanakan. 
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b. Non Organik : Peningkatan modal melalui penawaran umum perdana saham atau 

Initial Public Offering / IPO, baik secara terbatas maupun secara terbuka. Sistem 

penawaran dibagi dalam 3 kelompok, diantaranya : 

 Penerbitan saham baru yaitu dana yang diterima akan masuk ke perusahaan 

 Penjualan saham lama yaitu dana yang diterima masuk ke rekening pemegang 

saham lama (Pemda / Pemilik Lama) 

 Kombinasi Saham Lama dan Saham Baru yaitu sebagian masuk ke rekening 

perusahaan sebagai peneriman baru dan sebagian lagi masuk ke rekening 

pemegang saham lama. 

Penggunaan dana IPO harus dimanfaatkan secara efektif dan optimal, agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. Proceed dari IPO yang direncanakan dan diharapkan 

harus dapat memberikan positif spread bagi Bank Sulut antara lain : 

 Positif spread yang optimal 

 Penyaluran ke segmen usaha kecil dan menengah 

 Penyaluran kredit di sektor usaha produktif yang prospektif 

 Membantu menambah likuiditas  

 Peningkatan Informasi Teknologi yang lebih baik 

Adapun untuk mencapai sasaran strategi tersebut dapat disusun berdasarkan 

kebutuhan sebagai berikut : 

 Meningkatkan nilai modal melalui restrukturisasi modal dengan cara melakukan 

revaluasi terhadap aset tetap. 

 Peningkatan mutu infrastruktur melalui penerapan sistem organisasi yang efisien 

dan efektif, serta peningkatan profesional SDM. 
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 Peningkatan mutu sistem pemrosesan bisnis, melalui peningkatan mutu layanan 

termasuk jaringan layanan, manajemen risiko dan GCG. 

 Peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah, melalui peningkatan mutu produk 

dan pengembangan fitur. 

 Peningkatan mutu kesehatan finansial, baik dilihat dari pemenuhan modal 

(CAR), kualitas aset (NPL), rentabilitas (ROA dan ROE), likuiditas (LDR), 

efisiensi (BOPO). 

 
4.3 Kesesuaian PT. Bank Sulut Dengan Syarat IPO oleh Bapepam-LK 

 Pembahasan ini sehubungan dengan menjawab  rumusan masalah kedua dalam 

penelitian. Dihubungkan kesesuaian Bank Sulut dengan regulasi yang di tetapkan oleh 

Bapepam-LK tentang syarat pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Persyaratan Umum pencatatan saham terbagi dalam beberapa poin yakni sebagai berikut 

: 

1. Badan hukum Calon Perusahaan Tercatat berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 

2. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam dan LK telah menjadi efektif. 

3. Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota 

Dewan Komisaris, memiliki Direktur tidak terafiliasi, memiliki Komite Audit atau 

menyampaikan pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan 

setelah tercatat, memiliki Sekretaris Perusahaan. 

4. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp100. 

5. Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang diperkirakan 

dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 
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6. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh Undang-Undang 

yang berlaku di Indonesia. 

7. Khusus calon Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, memiliki 

sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan dan calon 

Perusahaan Tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus memiliki 

sertifikat ecolabelling (ramah lingkungan). 

8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan pada 

laporan keuangan Auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan pencatatan. 

 Setalah Perusahaan mampu memenuhi syarat umum tersebut maka akan 

ditentukan calon perusahaan tercatat tersebut akan dicatatkan pertama kailinya di Papan 

Utama atau di Papan Pengembangan. Syarat tentang Papan Utama dan Papan 

Pengembangan terlampir. 

 Berdasarkan syarat-syarat tersebut maka disesuaikan dengan kondisi finansial 

maupun non-finansial dari Bank Sulut sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 Syarat Umum Pencatatan Saham di BEI 

No Syarat Umum Bank Sulut 
1 Badan hukum berbentuk PT Ya 
2 Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam-LK Ya 
3 Memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari 

jajaran anggota dewan komisaris, memiliki Direktur tidak 
terafiliasi, memiliki Komite Audit atau menyampaikan pernyataan 
untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 bulan setelah 
tercatat, memiliki Sekretaris Perusahaan. 

Ya 

4 Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp100. Ya 
5 Calon Perusahaan Tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum 

yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 
Ya 

6 Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang 
oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. 

Ya 

7* - - 
8 Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial 

didasarkan pada laporan keuangan Auditan terakhir sebelum 
mengajukan permohonan pencatatan. 

Ya 
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*Perusahaan bergerak di sektor keuangan dan tidak terkait industri pabrikan dan 
kehutanan 
Sumber : Panduan Go Public, BEI 

  

 Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat diketahui bahwa Bank Sulut telah 

memenuhi syarat umum untuk mencatatkan diri di BEI. Berikut penjelasannya 

berdasarkan poin syarat tersebut : 

1. Bank Sulut tercatat menjadi PT sejak 14 April 1999 berdasarkan Peraturan 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No.11 tahun 1999 tentang 

perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari 

Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah 

Sulawesi Utara. 

2. Berdasarkan Hasil RUPS 2011 telah disepakati pernyataan pendaftaran kepada 

Bapepam-LK akan dilakukan begitu Bank Sulut setelah memenuhi semua 

dokumen dan segala persiapan terpenuhi seluruhnya. 

3. Berdasarkan struktur organisasi dan latar belakang dewan komisaris dan direktur 

yang sesaui syarat tersebut. Komite Audit telah terbentuk dan memiliki sekertaris 

perusahaan. 

4. Berdasarkan Informasi yang diperoleh lewat media terhadap wawancara dengan 

Direktur Utama, disampaikan nominal harga saham Bank Sulut di atas Rp 100. 

Selain itu berdasarkan penilaian harga wajar melalui valuasi saham perusahaan 

diketahui berada pada posisi Rp 6.000. 

5. Bank Sulut sampai dengan saat penelitian ini sedang tidak dalam sengketa 

hukum. 

6. Bank Sulut bergerak di bidang usaha perbankan yang tidak dilarang 

operasionalnya oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia. 
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7. Bank Sulut tidak termasuk dalam industri yang dimaksud 

8. Bank Sulut merupakan perusahaan yang diaudit oleh auditor independen. 

 Selanjutnya berdasarkan penilaian penulis dan penilaian kriteria maka Bank Sulut 

sebagai calon perusahaan akan dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Utama Bursa 

Efek Indonesia. Berikut Penyesuaian kriteria dari Bank Sulut tersebut : 

Tabel 4.14 Syarat Pencatatan Saham di Papan Utama 

No Syarat Papan Utama Bank Sulut 
1 Telah memenuhi Persyaratan umum pencatatan saham Ya 
2 Telah beroperasional minimal 36 bulan berturut-turut Ya 
3 Laporan keuangan teah diaudit 3 tahun buku terakhir dengan 

ketentuan 2 tahun buku terakhir memperoleh pendapat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) 

Ya 

4 Memiliki Net Tangible Asset minimal Rp 100.000.000.000 Ya 
5 Minority Shareholders sekurang-kurangnya 100.000.000 saham 

atau 35% dari modal disetor 
Ya 

6 Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 pemegang saham 
yang memiliki rekening efek. 

Belum 
Diketahui 

Sumber : Panduan Go Public, BEI 

 Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat diketahui bahwa Bank Sulut telah 

memenuhi syarat pencatatan saham di Papan Utama BEI. Berikut penjelasannya 

berdasarkan poin syarat tersebut : 

1. Berdasarkan penjelasan di syarat umum telah memenuhi semua syarat terkait. 

2. Bank Sulut telah beroperasi lebih dari 36 bulan. Pada tahun 2012, Bank Sulut 

telah beroperasi selama 51 tahun atau 612 bulan. 

3. Berdasarkan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah dipublikasikan dan 

diaudit, Bank Sulut pada tahun 2009-2010 memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 

4. Bank Sulut memiliki Net Tangible Asset lebih dari Rp 100.000.000.000  
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5. Bank Sulut per 31 Desember memiliki Minority Shareholders lebih dari 30% 

modal disetor atau sebanyak 41.22% yang dimiliki diantaranya oleh pemerintah 

kota & kabupaten Sulawesi Utara dan Gorontalo. 

6. Disebabkan karena belum diketahuinya tanggal roadshow saham yang akan 

dilakukan, sehingga bellum dapat diidentifikasi jumlah pemegang saham yang 

memiliki rekening efek. 

 

4.4 Kesesuaian PT. Bank Sulut Pasca Proyeksi IPO dengan Regulasi Pilar 1 

BRC. 

 PT Bank Sulut sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia harus 

mematuhi segala bentuk regulasi dari Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi. Pada 

tanggal 21 Desember 2010 di Jakarta dilakukan penandatanganan komitmen dalam 

rangka penguatan struktur perbankan dengan meluncurkan Inisiatif BPD Regional 

Champion (BRC). BRC merupakan suatu kajian untuk menjawab permasalahan seputar 

Bank Pembangunan Daerah berdasarkan 3 Pilar Utama yaitu (1) Menjaga dan 

meningkatkan ketahanan Perbankan, (2) Berperan sebagai agent of regional development 

dan (3) Peningkatan kemampuan melayani masyarakat khususnya di daerah. 

 Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian kondisi finansial Bank Sulut 

sebelum IPO dengan regulasi Pilar 1 BRC. Pilar 1 BRC tentang peningkatan ketahanan 

perbankan dengan target pencapaian tahun 2014, memiliki Modal Inti (tier 1) minimal 

Rp 1 Triliun, memiliki ROA minimal 2,5 %, Rasio BOPO maksimal 75%, NIM 

maksimal 5,5%. Berikut analisis kesesuaian tersebut : 

Tabel 4.15 Perbandingan Kondisi Finansial Bank Sulut sebelum IPO dengan BRC 

2014 

Indikator 2010 2011 2014 
Modal Inti 246,413 450,266 >1 T 
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ROA (%) 2,63 1,56 >2,5% 
BOPO (%) 83,8 88,6 <75% 
NIM (%) 11,64 8,55 <5,5% 

  Sumber : Laporan Keuangan Bank Sulut (diolah) 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, Bank Sulut sulit mencapai target pilar 1 BRC 

sampai tahun 2014, hal ini disebabkan karena kondisi permodalan Bank Sulut lemah. 

Oleh sebab itu diperlukan alternatif pendanaan seperti IPO untuk menunjang kepastian 

pemenuhan tersebut. Apabila Bank Sulut berhasil IPO maka implikasinya terjadi pada 

peningkatan modal inti dan NIM karena terjadi ekspansi kredit dengan suku bunga relatif 

rendah. Peningkatan pada ekspansi kredit meningkatkan laba perusahaan dan pendapatan 

operasional, sehingga secara langsung mempengaruhi rasio ROA yang semakin tinggi 

dan BOPO yang akan cenderung rendah. 

 Oleh karena itu, dilakukan model simulasi yang memproyeksikan empat 

komponen tersebut (Modal Inti, ROA, BOPO dan NIM) . Sumulasi ini disesuaikan 

dengan target jangka panjang dari Bank Sulut, sebagai berikut : 

Tabel 4.16 Proyeksi Kondisi Finansial Bank Sulut sebelum IPO dengan BRC 2014 

Indikator 2011 2012 2013 2014 BRC 
Modal Inti 450,266 472,833 481,598 539,191 >1 T 
ROA (%) 2,04 2,08 2,11 2,14 >2,5% 

BOPO (%) 88,6 86,37 85,18 84,57 <75% 
NIM (%) 8,55 9,72 9,86 10,19 <5,5% 

 Sumber : Laporan Keuangan Bank Sulut (diolah), dalam jutaan. 

 Berdasarkan tabel proyeksi tersebut, secara keseluruhan proyeksi komponen 

keuangan Bank Sulut disesuaikan dengan program BRC 2014 belum sesuai. Indikator 

Modal Inti masih memerlukan tambahan modal lebih dari Rp 500 miliar untuk mencapai 

target modal inti minimum. ROA yang diproyeksikan masih di bawah 2,5% artinya 

target pencapaian atas menghasilkan laba dari pengelolaan asetnya masih belum 

maksimal. Rasio BOPO yang masih berkisar di atas 75% menekan Bank Sulut agar lebih 
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profitable dari sisi pendapatan operasionalnya. Rasio NIM yang semakin meningkat 

berbanding terbalik dengan tujuan BRC untuk memberikan harga kredit yang murah bagi 

ekonomi, hal ini disebabkan karena Bank Sulut saat ini fokus pada peningkatan DPK 

dengan meningkatkan suku bunga dana. 

 Berdasarkan penilaian kesesuaian tersebut maka diketahui bahwa dengan kondisi 

permodalan saat ini, Bank Sulut sulit untuk mencapai target BRC di 2014. Perlu adanya 

tambahan modal sehingga dalam menghasilkan laba lebih tinggi, efisiensi meningkat dan 

meningkatkan pemberian kredit dengan suku bunga rendah. Oleh karena itu, IPO 

merupakan salah satu cara strategis untuk dilakukan Bank Sulut secepatnya dalam 

meningkatkan struktur modalnya dan meningkatkan produktivitas usaha. IPO yang 

dilakukan harus segera terealisasi mengingat tantangan BRC akan segera mencapai batas 

akhir dalam 3 tahun ini sejak 2012 ini yakni 2014.  

 
4.5 Implikasi Manajerial 

 Konsep dasar penelitian ini yaitu untuk menilai rencana IPO Bank Sulut, 

sehingga implikasi manajerial penelitian ini secara langsung yaitu : 

a. Pemegang Saham. Adanya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk 

konsekuensi go public, peningkatan pada volume usaha otomatis 

meningkatkan ekspektasi return atas investasi. Selain itu, peningkatan 

likuiditas perusahaan, artinya pemegang saham dapat dengan mudah menjual 

atau membeli kembali saham perusahaan. Namun disisi lain, konsekuensi 

negatif pemegang saham lama adalah berbagi kepemilikan dan ekspektasi 

EPS yang rendah. 

b. Bank Sulut. Memiliki akses modal semakin luas yang mendorong 

perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerja dan pemenuhan target 
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strategis (termasuk memenuhi syarat BPD Regional Champion), 

meningkatkan citra dan publisitas sehingga semakin dikenal dan memperoleh 

competitive adventage untuk pengembangan usaha. Sementara itu, Bank 

Sulut diperhadapkan dengan konsekuensi seperti hilangnya aspek kerahasiaan 

perusahaan, adanya kewajiban mematuhi peraturan pasar modal, kewajiban 

pelaporan yang berkesinambungan, serta hilangnya kontrol perusahaan. 

Apabila Bank Sulut tetap melakukan proses IPO lebih lanjut maka pentingnya 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar perusahaan. 

c. Karyawan. Melalui opsi ESA (Employee Stock Allocation) dan MSOP 

(Management Stock Option Plan) karyawan memiliki kesempatan sebagai 

pemegang saham Bank Sulut dan tercipta rasa turut memiliki, sehingga 

memotivasi peningkatan produktivitas kerja. 

d. Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo. Memiliki kesempatan untuk 

menjadi pemegang saham Bank Sulut, menciptakan rasa bangga bahwa 

perusahaan daerahnya menjadi perusahaan publik. Bagi nasabah Bank Sulut, 

akan merasakan peningkatan produktivitas melalui peningkatan pelayanan, 

inovasi produk dan fasilitas perbankan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Permasalahan utama pada PT. Bank Sulut dalam peningkatan produktivitas 

adalah modal yang kecil. Modal yang kecil membatasi ekspansi kredit bank, sehingga 

diperlukan alternatif pendanaan untuk menambah proporsi modal disetor. IPO (Initial 

Public Offering) menjadi salah satu upaya menjawab permasalahan modal tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian atas rencana IPO Bank Sulut 

berdasarkan analisis fundamental dan analisis strategi bisnis. Analisis fundamental 

menilai peluang dan kesiapan Bank Sulut untuk go public, sementara analisis strategi 

bisnis yang termasuk dalam analisis perusahaan menilai manajemen strategis perusahaan 

pasca IPO. Hasil kedua analisis tersebut mempengaruhi penilaian atas kesesuaian Bank 

Sulut dalam memenuhi regulasi pencatatan saham oleh Bapepam-LK dan pemenuhan 

regulasi BPD Regional Champion (BRC) di tahun 2014. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 

a. Secara fundamental pertumbuhan ekonomi makro regional Sulawesi Utara 

sebesar 7,74% yakni diatas pertumbuhan rata-rata eknomi nasional 6,5%. 

Begitupun pada sektor perbankan yang tumbuh positif khususnya dalam 

peningkatan penyaluran kredit investasi. Secara internal kondisi Bank Sulut 

mengalami peningkatan sisi financial dari tahun sebelumnya namun pada analisis 

rasio mengalami penurunan. Hal tersebut  mempengaruhi nilai perusahaan (PER 

dan PBV) yang cenderung rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nilai Bank 

Umum yang telah go public. Secara strategi bisnis peluang memperoleh dana 
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tambahan melalui IPO memberikan kesempatan pada Bank Sulut mencapai 

beberapa sasaran bisnis dan memenuhi regulasi terkait. 

b. Berdasarkan tinjauan analisis kesesuaian, Bank Sulut telah memenuhi syarat 

syarat umum pencatatan saham di  BEI dengan penilaian atas 7 indikator utama 

dan 6 indikator papan utama. Disisi lain, dinilai pentingnya IPO tersebut untuk 

meningkatkan modal inti dan indikator seperti rasio ROA, NIM, BOPO Bank 

Sulut sehingga mencapai target dalam pilar 1 BPD Regional Champion (BRC) 

Secara keseluruhan, Bank Sulut mempunyai peluang besar untuk melakukan IPO 

berdasarkan sisi eksternal kondisi ekonomi. Namun perlu diperhatikan perbaikan dari 

isis internal yang tumbuh namun cenderung di bawah rata-rata Bank Umum dan BPD 

nasional. Secara pemenuhan syarat pencatatan inti saham di BEI juga telah terpenuhi. 

Sedangkan untuk proyeksi kemampuan Bank Sulut untuk memenuhi regulasi BPD 

Regional Champion, dengan kondisi modal sebelum IPO sangat meragukan. Intinya, IPO 

Bank Sulut sangat diperlukan dan sangat potensial untuk terealisasi. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang dikemukakan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

 Berdasarkan penilaian atas nilai wajar menggunakan PER dan PBV, Bank Sulut 

saat IPO seharusnya berada pada kisaran Rp 100 – Rp 150 per lembar saham 

bukan Rp 500 per lembar saham.  

 Bank Sulut harus segera merealisasikan rencana IPO tersebut mengingat kondisi 

fundamental ekonomi Indonesia saat ini sedang menunjukkan tren positif. 

Khususnya kinerja sektor perbankan yang cenderung mengalami peningkatan 

dalam beberapa tahun terakhir. 
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 Bank Sulut harus dapat meningkatkan kinerja bisnisnya untuk menghadapi 

tantangan di masa depan. Khususnya pada peningkatan pelayanan perbankan dan 

daya saing melalui perencanaan strategis yang sistematis dijalankan. 

 Bank Sulut harus dapat meminimalisasi kelemahan internal melalui peningkatan 

independensi melalui penerapan GCG (Good Corporate Government).  

 Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis terkait 

dengan efektifitas Bank Sulut pasca IPO, dengan penilaian terhadap  analisis 

kesesuaian penggunaan dana hasil IPO dengan rencana strategis bisnis Bank 

Sulut. 
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