
ANALISIS RESPON BANK UMUM TERHADAP 
KETEN'TUAN PERMODALAN DI INDONESIA 

Oleh: 

ANDREW.F.ERLANGGA 

200412005 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-syarat 
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

SEKOLAB TINGGI ILMU EKONOMI 
INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 
2008 

Analisis Respon Bank Umum..., Andrew.F.Erlangga, Ak.-IBS, 2008



HALAMA'N PERSETUJUAN SKRIPSI 

ANALISIS RESPON BANK UMUM TERHADAP KETENTUAN 

PERMODALAN DI INDONESIA 

Pembimbing Utama 

(Dr. Muchlis) 

SKRIPSI 

Diterima dan Disetujui untuk Diujik.an 

2008 

Nama Mahasiswa : Andrew Fatah Erlangga 

~ :200412005 

Program/ J urusan : Sarjanal Akuntansi 

Jakarta, 7 Juli 2008 

Dosen Pembimbing Skripsi 

Co-Pembimbing 

Analisis Respon Bank Umum..., Andrew.F.Erlangga, Ak.-IBS, 2008



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJJ 
KOMPREHENSIF 

Nama Andrew Fatah Erlangga 

NPM 200412005 

Program/ J urusan Sarjana/ Akuntansi 

Judul Skripsi Analisis Respon Bank Umum Terhadap 

Ketentuan Pennodalan di Indonesia 

Tanggal Ujian Komprehensif I Skripsi: 9 Juli 2008 

Penguji: 

Ketua : Dr. Siswanto 

Anggota : 1. Dr. Muchlis 

2. Whony Rofianto, ST, MSi 

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti Uj ian 

Komprehensif dan dinyatakan LULUS ujian. 

Penguji.: 

Ketua 

(Dr. Siswanto) 

Anggota 

(Dr. Muchlis) (Whony Rofianto! ST. MSi) 

Analisis Respon Bank Umum..., Andrew.F.Erlangga, Ak.-IBS, 2008



liALAMAN PEI{SEMBAIIAN 

Pcnulisan ini pcnulis pcrscmbnhknn kcpnda : 

Jesus Christ (ad maion•m dei J?,loriam) 

J\yahnnda 

lbundn 

Kakak 

A era 

Superlegian Friemh 

Founding Fathers of IBS (DR.Siswanto, DR. Much/is, Nugroho Endropranoto 

SE,MBA, and (Aim) Drs.Noehi Nasution, MA) 

Sparta SE,Ak Msi, sang kapten Jurusan Akuntansi sekaligus Pembimbing 

Akadeniik pcnulis 

Para Dosen IBS atas bekal ihnu yang telah diberikan 

Kak Dede dan Pa Ucup yang baik hati 

Pak Slarnct 

Analisis Respon Bank Umum..., Andrew.F.Erlangga, Ak.-IBS, 2008



KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Masa Esa. atas berkat 

limpahan dan anugerah-Nya sehingga penulisan skripsi sebagai syarat dalam 

mencapai gelar sarjana ekonomi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun 

penulisan skripsi ini mengambil judul Ana/isis Respon Bank Umum terhadap 

Ketentuan Permoda/an di Indonesia. 

Penulisan skripsi ini membahas tentang bagaimana respon bank umum di 

Indonesia dalam menyesuaikan rasio permodalannya. Kemudian akan diteliti 

lebih lanjut apakah perubahan modal bank terkait erat dengan perubahan risiko 

yang dihadapi. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperluas dan 

memperdalam pengetahuan akan perilaku bank-bank di Indonesia dalam 

merespon ketentuan regulator. 

Dalam kesempatan in4 penulis juga ingin mengucapkan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah turut membantu terselesaikannya penulisan 1m. 

Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah: 

I. Dr. Muchlis dan Etika Karyani SE.,MSM.,Ak sebagai pembimbing skripsi 

atas masukan, kritik dan bimbingannya selama penuJisan skripsi ini. 

2. Dr. Siswanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School (STIE IBS) 

3. Sparta, SE.,Ak.MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE IBS. 

4. Dosen dan staf Administrasi serta pustaka. 

5. Orangtua penulis, yang telah memberikan dorongan moril dan matcriil. 

Analisis Respon Bank Umum..., Andrew.F.Erlangga, Ak.-IBS, 2008



6. Aera, sang inspirator. 

7. Ternan-ternan superlegian yang saling mendukung dalam suka dan duka. 

8. Rekan-rekan kolese atas kerjasamanya. 

9. Bank Indonesia untuk bantuan datanya. 

I 0. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu . 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempumaan. 

Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi 

perbaikan kualitas penulisan di masa yang akan datang. Kalaupun ada hal-hal 

yang kurang berkenan di hati pembaca penulis memohon maaf yang sebesar-

besamya. 

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta, Juli 2008 

Penulis 

.. 
II 

Analisis Respon Bank Umum..., Andrew.F.Erlangga, Ak.-IBS, 2008



ADS'fi~AC'I' 

111c aim of this study is to analyze the simultaneous relatio11 hl'tlfleen 

capital and risk in the commercial banks listed in Indonesia Stuck Exclumge. 

11w ./itclor.'i examined are projitahili~}'. non-pcl:fiwminJ!. loan. rcgulatmy twes.mre . 

. 'ii=e. capital and risk level in the previous period. To estimate simultaneous 

relation between these factors, we used 2 SLS (two stage least square) because the 

capital and risk model have simultaneous relation. 111e result of the analy.'iis 

indicates that capital and risk do not have signtficant relation f{owever, banks 

tend" to comply witlz capital requirement as the result of regulalmJ' pressure. 

Keyword.;: simultaneous relation, capital and risk, two stage least square. 

regulatory pressure. 
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BABI 
PENDAIIULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Modal mcrupakan unsur penting bagi suatu perusahaan. Dengan modal, 

suatu usaha mulai beroperasi. Perkembangan sclanjutnya dari suatu usaha akan 

n1enambah atau mcngurangi modal usaha tcrsebut. Apabila perusahan 

membukukan keuntungan. maka keuntungan tersebut akan menambah modal 

yang dimiliki. Sebaliknya, apabila perusahaan membukukan kerugian, maka 

kerugian tersebut akan mengurangi modal yang dimiliki. 

Dalam bcrbagai literatur, seringkali disebutkan bahwa modal adalah 

cushion (bantalan) bagi suatu usaha. Hal ini dimaksudkan bahwa maju atau 

tidaknya suatu usaha sangat tergantung pada modal yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan tersebut. Alasannya, besaran modal tersebut akan menentukan 

kemampuan pcrusahaan dalam mendanai kegiatan operasional, pengembangan 

usaha, maupun menanggung berbagai kemungkinan kerugian yang mungkin 

timbul dari risiko usaha. Oleh sebab itu modal menjadi penting bagi suatu 

perusahaan. 

Berbeda dengan perusahaan pada umumnya, bank memiliki modal yang 

relatif Jebih kecil dibanding dengan kewajibannya (dalam hal ini adalah dana 

masyarakat). Mcngingat besaran modal yang lcbih kecil tcrsebut, maka 

kemungkinan tcrjadinya insolvency sangatlah bcsar. Olch scbab itu diperlukan 

perhatian khusus agar bank-bank tersebut mampu menyediakan modal yang 
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cukup untuk mendanai kegiatan operasional, pengembangan usaha, maupun 

menanggung bcrbagai kemungkinan kerugian dari risiko usaha. 

Atas dasar tersebut, maka Bank for International Settlement (BIS) 

mcnetapkan suatu kctcntuan tentang kewajiban penycdiaan modal minimum bagi 

suatu bank. Kcwajiban pcnycdiaan modal minimum ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan stabilitas sistem kcuangan (Rime, 2001). Kewajiban ini dikenal 

scbagai Basel Accord I yang mcnsyaratkan suatu bank untuk memelihara 

modalnya sebesar 8% dari nilai aktiva yang telah diperhitungkan bobot risikonya 

/Aktiva Tcrtimbang Menurut Risiko (ATMR). 

Aturan ini sebenamya tidak bersifat mengikat, namun menjadi guidance 

yang bcrlaku secara intemasional. Bank Indonesia selaku regulator perbankan di 

Indonesia telah mengadopsi ketentuan Basel Accord ini untuk selanjutnya 

diimplemcntasikan kepada bank-bank di Indonesia sejak 1993. 

Seiring dengan dikeluarkannya kctentuan tentang kewajiban penyediaan 

modal minimum tersebut, berbagai penelitian tclah dilakukan untuk melihat 

dampaknya terhadap perilaku bank maupun terhadap dunia perekonomian. Secara 

garis bcsar terdapat 2 aspck penting yang ditcliti tcrkait dengan efektivitas dari 

ketentuan Basel terscbut (Yudistira, 2003). 

Pertama, menguji apakah penerapan kewajiban penyediaan modal 

minimum tersebut akan menyebabkan turunnya jumlah pinjaman yang diberikan 

oleh bank atau yang disebut credit crunch. Pinjaman merupakan aktiva terbesar 

yang dimiliki suatu bank. Schingga, pinjaman mcmberikan persentase terbesar 

dalam nilai ATMR. Oleh sebab itu, pencrapan kcwajiban penyediaan modal 
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minimum akan direspon oleh bank dengan bersikap Jebih hati-hati dalam 

pemberian pinjaman karena dapat meningkatkan A TMR bank tersebut. Dengan 

adanya kewajiban untuk memelihara (atau bahkan meningkatkan) modalnya, 

maka bank akan memilih untuk menurunkan jumlah pinjaman yang diberikan 

daripada menerbitkan saham baru (menambah modal) sebagai akibat dari adanya 

asimetri informasi dan lemon problem (Myers and Majluf, 1984). 

Kedua, dan yang relevan dengan penelitian ini, adalah u~tuk melihat 

perilaku bank-bank di dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum 

tersebut: apakah dengan meningkatkan modal atau dengan menurunkan aktiva 

tertimbang menurut risiko. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini 

akan menggunakan model penelitian yang dikembangkan oleh Shrieves dan Dahl 

( 1992). Model ini telah digunakan untuk untuk menjawab perilaku bank-bank di 

dalam memenuhi kewaj iban penyediaan modal minimum di berbagai negara. 

Pada penelitian ini penulis akan menguji model tersebut untuk menilai 

perilaku bank-bank di Indonesia dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal 

minimum yang ditetapkan regulator. Kemudian akan dianalisa apakah terdapat 

hubungan yang signifikan antara perubahan modal yang terjadi di suatu bank 

dengan perubahan risiko yang dimiliki. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Parinduri dan Riyanto 

(2007) terhadap perilaku bank-bank di Indonesia yang menggunakan Generalized 

Method of Moments (GMM}, penelitian ini akan menggunakan metode 1\vo Stage 

Leart SqUOI't!s (2SLS). 
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1.2 Masalah Penelitian 

Pcrrnasalahan utama yang akan diungkap datam penelitian ini adalah 

mclihat pcrilaku hank-bank di Indonesia dalam mcmcnuhi rasio permodatannya. 

Pcnclitian ini akan mcngungkap yang bisa ditcmpuh bank, yakni meningkatkan 

pcm10dalan atau mcnurunkan nilai aktiva tcrtirnbang mcnurut risiko (ATMR). 

Kernudian akan ditcliti lebih lanjut apakah pcrubahan modal bank terkait crat 

dengan pcrubahan risiko yang dihadapi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Ocrdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

I. Untuk mengetahui pcrilaku bank-bank di Indonesia dalam memenuhi 

rasio pcnnodalannya. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana perubahan modal bank terkait dengan 

perubahan risiko yang dihadapi. 

3. Untuk mcngetahui faktor-faktor apa saJa yang mempenga.ruhi 

pcrubahan modal dan risiko suatu bank. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi pihak regulator (Bank Indonesia) : 

Mcmberikan informasi dan masukan bagi Bank Indonesia selaku 

regulator perbankan tentang perilaku bank dalam menyikapi rasio 

pcrrnodalannya scrta efcktivitas ketcntuan pcrmodalan berbasis risiko. 
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b. ~anfaatbagibank 

Mcmbcrikan informasi tcntang scjauh mana perilaku bank-bank dalam 

mcnyikapi rasio pcrmodalannya. 

c. Manfnat bagi ilrnu pcngctahuan : 

I. Mcmpcrluas dan mcrnpcn.lalam pcngctahuan akan perilaku bank

bank di Indonesia dalam mcrespon kctcntuan regulator. 

2. Mcngcrnbangkan pcnclitian scbclumnya yang telah dilakukan olch 

Parinduri dan Riyanto (2007) yang telah melakukan penguJian 

rncngcnai perilaku bank-bank di Indonesia dalam merespon 

kctcntuan regulator terkait dengan rasio pennodalan dengan 

mcnggunakan metodc GMM. 

3. Mcmbcrikan fondasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam 

bidang-bidang yang terkait dengan perilaku bank dalam merespon 

ketcntuan regulator terkait dengan rasio permodalan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I : Pcndahuluan 

Pada flab I diuraikan Jatar bclakang pcnnasalahan, perumusan masalah, 

tujuan penclitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II : Landasnn Pemikiran Teoritis 

Pnda Dab II akan dibnhas mengenai teori-tcori yang berkaitan dengan 

penelitinn yang dilakukan dan sejarah ketentuan pcnnodalan, studi-studi terdahulu 

tentang rcspon bank tcrhadap kctcntuan pcrmodalan, kcrangka pemikiran, scrta 

pcngcmbangan hipotcsis. 

Dab Ill: Metodologi Penelitian 

Pada Dab III ini akan dibahas rancangan penelitian, yang meliputi waktu 

dan tempat penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang 

meliputi model penelitian, pendefinisian variabcl yang diteliti, dan prosedur 

penguj ian data. 

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan 

Pada Bab IV akan disajikan analisis pcnnasalahan yang meliputi deskripsi 

data, pengujian statistik data yang diperoleh, hasil penelitian, dan analisis hasil 

penelitian. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Pada Bab V akan disajikan hasil penelitian secara ringkas (kesimpulan) 

beserta saran yang diperlukan terutama bagi penelitian selanjutnya. 

Analisis Respon Bank Umum..., Andrew.F.Erlangga, Ak.-IBS, 2008



BABII 
LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1 Tinjaunn PustnkJt 

2.1.1 ))efinisi dan Fungsi Modal 

l'vtodal adalah scjumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan 

usnha, pada pcrusnhaan umumnya diperolch dengan cara menerbitkan saham 

(Kamus Pcrbankan). Dalam PSAK No 21 dinyatakan bahwa pengertian modal 

adalah bagian hak pcmilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan 

kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual 

pcrusahaan terscbut. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik dan hasil 

usaha pcrusahaan. Modal akan berkurang terutama dengan adanya penarikan 

kembali penyertaan olch pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. 

Dalam industri perbankan, modal memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai 

alat investasi yang memungkinkan investor memiliki peluang untuk mendapatkan 

bagian kcuntungan bank melalui dividen atau kenaikan harga saham. Adapun 

fungsi kedua adalah sebagai penyangga (cushion) terhadap kerugian yang 

mungkin timbul dari kcgiatan opcrasional bank. Sebagai lcmbaga intennediasi, 

bank biasanya bcroperasi pada tingkat leverage yang tinggi, bahkan pada bank-

bank yang tcrgolong konservatif angka debt to equity ratio lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan manufc1ktur a tau jasa lainnya. 

7 
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Dalam praktiknya, kedua fungsi terscbut harus diatur secara kctat, karcna 

sebagai alat invcstasj modal diharapkan dapat mcmberikan return on equity 

setinggi-tingginya. Kondisi ini dapat dicapai apabila equity multiplier (rasio asct 

tcrhadap modal) tinggi. llal ini sangat bcrisiko bagi kelangsungan hidup bank. 

Scbaliknya, untuk menghindari risiko kcrugian yang cukup besar diperlukan 

equity multiplier yang relatifrendah. 

Dilcma dalam menentukan besarnya modal yang harus dimiliki oleh 

sebuah bank terjawab dengan ditetapkannya ketcntuan modal minimum yang 

dikeluarkan olch BIS (Bastian, 2006). 

2.1.2 Sejarab Ketentuan Permodalan 

Pada awalnya ketentuan tentang rasto pennodalan dikeluarkan pada 

dekade tujuh puluhan dalam rangka mengatasi pennasalahan turunnya rasto 

pennodalan bank yang melanda scbagian besar bank, khususnya di negara-negara 

G-1 0. Ketentuan ini pada dasarnya mewaj ibkan bank untuk memiliki modal 

sebesar pcrsentasc tertentu dari nilai asetnya (hold a fixed percentage of total 

assets as capital). Meskipun demikian, dckadc delapan puluhan justru menjadi 

saksi kcgagalan sejumlah bank. Dalam pcnclitian Lindgren (1996), dinyatakan 

bahwa scjak tahun 1980t lebih dari I 30 ncgara a tau hampir 75% negara anggota 

I MF mcngalarn i masalah pcrbankan. 

Kritik pun berrnunculan tcrkait dcngan efektivitas standar pennodatan 

bank. J Ia I inilah yang rncndorong Basel Commillee on Banking Supervision 

(BCllS) mcmpcrkcnalkan standar pcnnodalan bcrbasis risiko (rislc-ha.ved capital 
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standard) yang kita kenai dcngan Basel I pada tahun 1988. Tujuan utama dari 

standar pcrmodalan Basel ini adalah untuk mcnciptakan standar permodalan bank 

yang rcsponsif tcrhadap risiko di dalam portofolio asct yang dimiliki bank. Jadi, 

fokus utamanya bukan pada meningkatkan rasio pcrmodalan bank, tetapi sejauh 

mana pcningkatan rasio permodalan bank terscbut mcncerminkan risiko di da]am 

portofolio asct. 

Scjak dipcrkenalkannya 1988 Capital Accord oleh Basel Commillee on 

Banking Supervision (BCBS) lebih dari satu dekade yang lalu, industri perbankan 

telah melalui berbagai perubahan signifikan. Baik di sisi bisnis, manajemen risiko, 

maupun konsep supervisi. Perubahan-perubahan tersebut kemudian mengarahkan 

anggota BCBS merasa perlu mengkaji ulang kehandalan dari konsep-konsep yang 

terkandung di dalam 1988 Capital Accord. 

Kaji ulang tcrsebut ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenaa 

sejauh mana konsep yang terkandung di dalam Capital Accord mampu membaca, 

mampu menangkap bcsaran risiko yang dihadapi oleh bank dalam meJakukan 

aktivitas operasionalnya, sebagai dasar bagi penghitungan pemenuhan syarat 

kccukupan modal. 

Pada bulan Juni 1999, BCBS mencrbitkan sebuah proposal untuk 

menggantikan 1988 Capital Accord dengan scbuah kerangka dasar kecukupan 

modal yang dianggap lebih scnsitif terhadap risiko. Proposal tersebut 

disebarJuaskan untuk mcmperoleh komentar dan masukan dari para pelaku di 

industri kcuangan umurnnya dan industri pcrbankan khususnya. 
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Derdasarkan komentar dan masukan tersebut BCBS menyusun proposal 

yang lebih konkrit yang kcmudian discbut dcngan 1'l1e New Basel Capital Accord. 

The New Ba.,·el Capital Accord pada uasamya mcngandung tiga pendckatan baru. 

yang sccara mcndasar mcrubah apa yang tcrkandung di dalam 1988 Capital 

Accord. 

Pertama. bcrbcda dcngan 1988 Capital Accord yang memfokuskan 

penghitungan risiko hanya pada satu jcnis risiko (Credit Risk), 111e New Basel 

Capital Accord mcnckankan kepada mctodologi internal bank, review supervisi 

dan disiplin pasar. Dapat dikatakan bahwa The New Basel Capital Accord 

memiliki cakupan lebih luas terhadap jenis-jcnis risiko yang dihadapi oleh bank. 

Kcdua, The New Basel Capital Accord mengandung konsep-konsep yang 

lebih flcksibcl, mcnawarkan berbagai pendekatan, dan memberikan insentif bagi 

konsep risk management yang lebih baik ; sementara 198R Capital Accord 

menctapkan satu konsep yang dianggap sesuai bagi semua (one size fit all). 

Ketiga, The New Basel Capital Accord mengandung konsep yang Iebih 

sensitif tcrhadap risiko dibandingkan dcngan 1988 Capital Accord yang 

cenderung "mcnyarnaratakan" tingkat risiko dalam suatu struktur tingkatan risiko 

yang sangat umum. 

Sccara tcknis hal yang mcngalami pcrubahan mcndasar akibat adanya The 

New Basel Capital Accord ini adalah luas cakupan atas jcnis risiko yang diatur 

dan tata cara pcnghitungan masing-mnsingjcnis risiko. 
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Seperti dikcmukakan sebelumnya, 1988 Capital Accord hanya mcngatur 

kccukupan modal terkait dengan Credit Risk. Kecukupan modal dihitung dcngan 

mcngclornpokkan portofolio kc dalam cmpat kclompok dcbitur, yaitu Government 

As.'iets, Claim on Banks, Claim on Other Financial institutions and Private Assets 

(claim on non bank private sector). Untuk masing-rnasing kelompok dcbitur 

disyaratkan scrnacam bobot risiko (risk weight assets) yang terdiri dari 0%, 20%, 

50% dan 100%. Untuk off balance sheet mckanisrne pcnghitungan kecukupan 

modal dilakukan dcngan melakukan konversi posisi off balance sheet ke jumlah 

ckuivalen kredit on balance sheet (dengan menggunakan tabel konversi yang telah 

ditentukan) untuk kemudian dihitung dengan menggunakan norma di atas. 

Kesadaran bahwa risiko tidak hanya muncul dari creditworthiness debitur 

membuat BCBS kemudian memperluas cakupan konsep kecukupan modal 

menjadi meliputi A1arket Risk dan Operational Risk. Konsep kecukupan modal 

untuk mengantisipasi risiko yang muncul dari perubahan nilai pasar (Market Risk) 

kemudian dikenalkan melalui sebuah amandemen yang diterbitkan pada tahun 

1996. Pada saat inilah mulai diperkenalkan konsep pengukuran dengan 

metodologi yang dibangun secara internal oleh bank sendiri. Hal ini kemudian 

diteruskan dcngan mengcmbangkan bcrbagai jenis teknik pcndekatan, mulai dari 

yang scdcrhana sarnpai yang rumit, untuk mengukur kecukupan modal dalam 

mcngantisipasi risiko yang muncul dari Credit Risk dan Operational Risk. 
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Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dikandungny~ The New Basel 

Capital Accord disusun di atas 3 pilar yang saling memperkuat yang ketiganya 

secara bersamaan akan memberikan kontribusi bagi terciptanya suatu sistem 

keuangan yang sehat dan aman. 

Gam bar 2 .I Tiga Pilar Ketentuan Basel II 

Basel II 

3 Pillar 

Sumber: Booklet Perbankan Indonesia 2006 

Pillar I . 1\tfinimum Capital Requirements 

Penghitungan kebutuhan modal yang diharapkan lebih sesuai dengan 

profil risiko yang dihadapi Bank (risk sensitive capital allocation) yaitu 

dengan memperhitungkan risiko kredit (credit risk), risiko pasar (market 

risk) dan risiko operasional (operational risk) . 

Pillar 2. Supervisory Review Process 

Peran pengawas untuk memvalidasi mctode yang digunakan Bank dalam 

menghitung kebutuhan modalnya (individual capital adequacy assessment 

programi /CAAP). Untuk itu, pengawas dalam menilai kecukupan modal 

Bank perlu turut memperhitungkan kcbutuhan modal yang belum dapat 
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dikuantifisir sesuai dengan Pilar 1 seperti liquidity ris~ interest rate in the 

banking book, reputationa/ risk dan strategic risk sehingga dapat segera 

dinilai Bank yang dianggap undercapiln/ised dan segera diterapkan 

supervi.wry action yang tepat. 

Pillar 3. J.farket Discipline 

Dipandang perlu meningkatkan peran publik dalam turut mengawas1 

Dank. Untuk itu, Dank sebagai Jembaga kepercayaan dituntut untuk 

memberikan informasi yang benar mengenai kecukupan modalnya kepada 

nasabah dan dapat dijadikan acuan bagi para investor. 

Penerapan Basel II oleh suatu negara pada dasamya tidak bersifat 

mengikat, namun seiring dengan tujuan Basel II untuk menciptakan struktur 

pennodalan yang lebih berorientasi pada risiko dalam rangka menciptakan sistern 

keuangan yang stabil, agar modal bank lebih mencerminkan pada perubahan risk 

profile bank (risk sensitive), memotivasi bank untuk meningkatkan kemampuan 

manajemen risiko, mengadopsi ruang Jingkup yang Jebih komprehensif, 

mcningkatkan kesepahaman an tara pengawas dan bank khususnya . dalam 

penggunaan internal model Bank, tclah mendorong Bank Indonesia untuk 

menerapkan prinsip-prinsip Basel II. 
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2.1.3 Jlubungan Antara Modal dan Risiko1 

rvlodal dan risiko mcmiliki hubungan yang sangat crat. Modal merupakan 

dana yang discdiakan olch pemilik dcngan konsckucnsi bahwa dana tersebut akan 

mcmbcrikan imbal hasil yang lebih rcndah daripada yang diharapkan karena 

adanya risiko yang dihadapi. Adapun risiko yang bcrsifat mendasar dan dihadapi 

pcmilik modal bank meliputi antara Jain risiko krcdit, risiko likuiditas, dan risiko 

suku bunga. 

Risiko krcdit timbul pada saat pemberian kredit dan pembelian surat-surat 

bcrharga karena berkaitan dcngan janji untuk membayar kembali. Kalau terjadi 

kegagalan pembayaran kembali akan mengurangi modal yang ada. Biasanya 

besarnya modal adalah 10% dari jumlah kredit yang diberikan, sehingga apabila 

risiko tersebut terjadi maka akan mengancam kelangsungan bank. 

Risiko likuiditas akan dihadapi pada saat diperlukan dana untuk memenuhi 

penarikan dana oleh depositor atau penarikan kredit. Sementara itu risiko suku 

bunga mcrupakan risiko atas spread yang diperoleh, yaitu bertambahnya 

pcngcluaran sebagai akibat mcningkatnya suku bunga yang meJebihi peningkatan 

pcndapatan. 

Di dalam menghadapi risiko-risiko tcrsebut terdapat beberapa cara yang 

bisa ditempuh manajcmen bank. Adapun bcbcrapa cara tersebut adalah: 

a. Quality management, yakni mcningkatkan kemampuan para pejabat 

Bank dan manajcmen untuk menghadapi masaJah sebelum masalah 

tcrscbut dapat rnembahayakan Dank. 

1 l((lsc (200(1} hal 4X5-4HH 
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b. Diversification, merupnkan cnra yang mcnyangkut sources and uses of 

fimd yang dapat mcngurangi risiko. Oua jenis diversifikasi yang bisa 

dilakukan bank, mcliputi : 

Porto/olio Diversification, dcngan cara menciptakan penyebaran 

yang luas baik dari kredit yang diberikan maupun sumber dana Bank. 

Geographic Dillersijication, dengan cara melakukan penyebaran 

nasabah yang didasarkan pada wilayahnya yang berbeda pertumbuhan 

ekonominya. 

c. Deposit insurance, merupakan suatu badan yang akan 

mcnjamin/membayar dana masyarakat sampai dengan jumlah tertentu 

apabila bank mengalami kebangkrutan. Di Indonesia badan yang 

berfungsi sebagai deposit insurance adalah Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). 

d. Owner's Capital (modal), merupakan pertahanan terakhir untuk 

mcnghadapi risiko. 

2.1.4 Survey Pcnclitian Sebelumnya 

Fokus utarna ketentuan Basel yang menekankan pada sejauh mana 

peningkatan rasio pennodalan bank rncncenninkan risiko di dalam portofolio aset, 

telah mcmberikan ruang bagi penelitian untuk menguji sejauh mana standar 

permodalan berbasis risiko (risk-based capital standard) mencenninkan tingkat 

risiko portofolio hank. llal inilah yang mcnjadi dasar pernikiran untuk mclihat 
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perilaku bank terkait hubungan antara perubahan modal bank dengan perubahan 

risiko yang dihadapi melalui pcnclitian. 

Pcnelitian awal yang mcncliti dampak dari pcrsyaratan pennodalan 

tcrhadap rasio permodalan dilakukan oleh Shrieves dan Dahl (1992). Shrieves dan 

Dahl mcnggunakan data 1800 FDIC-bank yang mcngikuti program penjaminan di 

Amcrika Serikat. pada periode 1983-1987. Hasilnya, bank-bank yang memiliki 

rasio modal terhadap aset kurang dari 7% sebagaimana yang disyaratkan regulator 

bank di AS saat itu, meningkatkan rasio tersebut rata-rata sebesar 140 basis poin 

per tahun. 

PeneJitian selanjutnya dilakukan olch Jacques & Nigro (1997) serta 

Aggarwal & Jacques (1997) yang menggunakan data bank-bank di Amerika 

Serikat. Adapun penelitian yang menggunakan data bank di luar Amerika Serikat 

dilakukan oleh Ediz, Michael & Perraudin yang menggwtakan data bank di 

Jnggris. serta Rime (200l) yang menggunakan data bank di Swiss. 

Jacques dan Nigro (1997) melakukan penelitian di tahun 1990-1991 ketika 

kctcntuan Dascl sedang dalam proses implementasi (Tahap I) terhadap data 2570 

bank komcrsial di Amerika Scrikat yang mcmiliki total aset lebih dari USD 

J 00.000.000. Jlasilnya, diternukan hubungan yang tidak signifikan antara 

pcrubahan modal dengan pcrubahan risiko. Selain itu, mereka juga meneliti 

tentang dampak tekanan regulator (regulatory pressure) terhadap perubahan 

modal maupun perubahan risiko bank. llasilnya, tekanan regulator tersebut 

rncmiliki huhungan yang positif tcrhadnp pcruhahan modal dan mcmiliki 

huhungan ncgati f tcrhadap pcruhahan risiko bagi bank-bank yang modalnya 
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berada di atas ketentuan regulator (adequately capitalized bank). Sebaliknya 

tckanan regulator ini tidak memiJiki dampak yang signifikan bagi bank bank yang 

merniliki modal di bawah ketentuan regulator (under capitalized bank). 

Pcnclitian Agganval dan Jacques (1997) dilakukan pada tahun 1991-1993 

kctika kctcntuan Dasel sedang berada pada proses implementasi (Tahap II) 

tcrhadap data 2849 bank komcrsial di Amerika Serikat yang memiliki total aset 

Jebih dari USD 100.000.000. Hasilnya terdapat hubungan yang negatif dan 

signifikan antara perubahan modal dan perubahan risiko dalam kurun waktu 1991-

1992. Adapun di tahun 1993 ditemukan hubungan yang positif dan signifikan 

antara pcrubahan modal dengan perubahan risiko. Selain itu, merekajuga meneliti 

tcntang dampak tekanan regulator (regulatory pressure) terhadap perubahan 

modal maupun perubahan risiko bank. Hasilnya, tekanan regulator tersebut 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap perubahan modal mupun 

perubahan risiko bagi bank-bank dalam periode penelitian, baik yang adequately 

capitalized bank maupun yang under capitalized. Pengecualian bagi perubahan 

risiko di talmn 1992-1993 ketika tekanan regulator memiliki dampak yang negatif 

dan signifikan bagi adequately capitalized bank maupun under capitalized bank. 

Ediz dkk ( J 998) melakukan penclitian di kuartal keempat 1989 sampai 

dcngan kuartal kcempat 1995 terhadap data 94 bank di Inggris. Hasilnya, 

ditcmukan hubungan yang positif dan signifikan antara perubahan modal dengan 

tekanan regulator bagi under capitalized hank. Namun, tckanan regulator tidak 

mcmiliki dampak yang signifikan tcrhadap pcrubahan risiko under capitalized 

bank. 
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Dalam kurun waktu 1989 sampai dengan 1995 Rime (2001) melakukan 

penelitian tcrhadap 154 bank di Swiss. Hasilnya ditcmukan hubungan yang tidak 

signifikan antara perubahan modal dengan pcrubahan risiko. Selain itu, tekanan 

regulator mcmiliki dampak yang signifikan tcrhadap perubahan modal 

undercapitali=cd hank. Scbaliknya, tckanan regulator tidak memiliki dampak yang 

signifikan tcrhadap pcmbahan risiko. 

Heid dkk (2004) meneliti data 570 bank di Jerman dalam kurun waktu 

1993-2000. I IasiJnya, ditemukan hubungan yang positif dan signiftkan antara 

perubahan modal dcngan perubahan risiko bagi adequately capitalized bank, 

sedangkan pcrubahan modal dan perubahan risiko memiliki hubungan yang 

ncgatif dan signifikan bagi undercapitalized bank. Selain itu, tidak ditemukan 

hubungan antnra tckanan regulator baik tcrhadap perubahan modal maupun 

pcrubahan risiko. 

Scmentara itu penelitian yang terkait dengan perilaku bank dalam 

menyesuaikan ras io pennodalannya di Indonesia dilakukan oleh Parinduri dan 

Riyanto (2007). Parinduri dan Riyanto menggunakan data 130 bank umum di 

Indonesia dalarn kurun waktu sejak kuartal keempat tahun 2000 sampai dengan 

kuartal kcdun tatum 2005. Jlasilnya, ditcmukan hubungan yang tidak signifikan 

antara perubahan modal dengan perubahan risiko bank. Selain itu, ditemukan 

hubungan positif dan signifikan antara tekanan regulator terhadap rasio 

pcnnodalan. 
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Hasil penelitian di atas dapat dirangkum sebagai berikut : 

Tabcl 2. 1 1 lasil Penelitian 

PENRlll I SAMPU DAN PERIOD£ l>AMPAK ThKAHAN Rl!u1JI.A10R DAMPAK lliKANAN REWLA'Wl JMJUHGAN ANT ARA 
(TAHUN PUBUKASI) TERJIADAJI ACAP UlUIADAP ARJSX ACAPDAN ARJSK 

ShnMS dan Dahl ( 1992) Oalll800 FVIC..._k y.t8 mmgikutJ + 1111uk A dill U t 1111uk A dan U t 
progam pcujaminm di A.mcnka Serikal 

Jacques dan Nigro ( 19')7) Oar.t 2570 billk komcniallll AS t 1111ul: A · WIIuk A ~ 
y.,g mcmiliki IOI.llasset ldlih dari 0 lllluk u 0 lllluk u 
USD 100 000 000 dalam k\1\11 wakru 
2 talum (1990-1991) 

A~"31 d:~~ JacqUI:S D·oilJ 2&49 billklomersial dl AS 1111tul:A + 111hi A 11M U eli 1111111 1991 . ci 11111111991-1992 
(1997) ~g mcmiliki lola.l ~ lcb1h dari t 111111J1 U • Wlluk A dm U di lah111 1992-1993 tcilmm 1993 

USD I 00 000 000 dalam k11n11 wal:IU 
1991-1993 

f:dll dll (1998) KuaJ1al keempa11989 sampai tlcngan t lllluk u 0 lDIIuk u tid&k dilc:lili 
kiWIII k~aJ 1995 lahadap dala 
94 bank di lnggris 

Rime (2001) I S4 bank c.b SwiSS dal1111 kurun wakru 0111tuk A 0 111tuk A cbn U 0 
1989-1995 ~unlul U 

I 

lleid dH (2004) 0.111 570 M!k dl Jaman dalam lla\11 0 0 rtlllhiA 
waklu 1993-2000 llltuk u 

Parinduri dan Riyanlo Da11 130 lmk wnum di lndooes~a sejaJ + 0 0 
(2007) kuallal keempa12()(J().lual1al kedua 

2005 

Catmn + = posiuf dan sigmfikan -= negalif d111 signifikal 0 = tidak Slgnifikal 
A = adequately ~tali.mf lmk u = llldcr~ bod: 

2.2 Kcrangka Pemikiran 

Secara tcori sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa modal 

dan risiko bank memiliki hubungan yang saling terkait (interdependensi). 

Hubungan kausalitas antara modal dan risiko bank dapat digambarkan dalam 

skema sebagai berikut: 

Gam bar 2.2 Hubungan Modal dan Risiko Bank 

Modal Dank l I Risiko Bank 
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J ika mengacu pad a standar pennodalan yang berbasis risiko (risk based 

capital standard), maka setiap perubahan profil risiko bank akan berdampak 

tcrhndap pcrubnhan modal bank untuk mcngantisipasi perubahan risiko tersebut 

dnlam rangka menjnga agar rasio pcrmodalan konstan atau tetap. Selain itu 

pcrubahnn modal ini dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan buffir sebagai 

antisipasi akibat adanya perubahan risiko terscbut. 

Dalam kaitannya untuk memenuhi persyaratan modal minimum dapat 

diasumsikan bahwa bank terikat dengan ketentuan regulator sehingga setiap 

kenaikan (penurunan) risiko akan diimbangi dengan kenaikan (penurunan) jumlah 

modal untuk mcnjaga agar rasio permodalan konstan atau tetap. Dengan demikian 

kita mcngharapkan hubungan yang positif antara perubahan modal dengan 

pcrubahan risiko. 

2.3 Hipotesis 

Derdasarkan Iandasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis 

mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

flo : Tidak tcrdapat hubungan yang signifikan antara perubahan risiko dengan 

perubahan modal bank. 

/Ia : Tcrdapat hubungan yang signifikan antara perubahan risiko dengan 

pcr~bahan modal bank. 

Sccara statistik, hipotcsis pcnclitian dirumuskan: 

Ifo: P1 = 0 

/Ia: (J1 ;t 0 
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DAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Wnktu Dan Tcmpnt Pcnclitian 

Dank yang akan digunakan scbagai sampel dalam penelitian ini adalah 

bank urnurn yang lisled di Ilursa Efck Indonesia periode 2002-2006. Periode 

pcnclitian dari talmn 2002 sampai taftun 2006 untuk mendapatk:an data terbaru 

sckaligus mcnghilangkan pengaruh akibat krisis ekonomi 1998. Bank yang 

diambil scbagai sampcl harus memiliki data-data keuangan yang lengkap pada 

pcriodc tcrscbut. 

3.2 Mctode Pengumpulan Data 

Data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperolch dari Direktori Perbankan Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia. 

3.3 Metmlc Analisis Data 

Untuk rnclihat hubungan antara modal bank dan risiko bank, penulis akan 

mcnggunakan pcrsamaan simultan yang dikcmbangkan oleh Shrieves dan Dahl 

(1 992). Pcrubahan dalam modal dan risiko bank merupakan penyesuaian yang 

bisa dilakukan bank (discretionary adjuslmcnl) dan faktor- faktor dari luar yang 

ikut mcmpcngaruhi (cxo;;cnous shock) schingga dapat ditulis sebagai bcrikut: 

AcA r' -= A 11CA P· + ERJ·, ll J,l 1..1 J ,l ' • 
(1) 

(2) 
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dimana L\CAPj,t dan L\RISK_;,t merupaknn pcrubahan modal dan risiko bank j pada 

periodc t: L\dCAI\,dan 1\dRISKj,t mcrupakan discrctionmy acfiustmenl tcrhadnp 

modal dan risiko bank j pada periodc t; ERj,t dan ESJ,t merupakan (exogenous 

shock) tcrhadap modal dan risiko bank j pada peri ode t. 

Olch karcna bank tidak dapat mcnyesuaikan modal dan risiko yang 

diinginknn dengan segera, Shrieves dan Dahl ( 1992) mengasumsikan bahwa 

penycsuaian yang bisa dilakukan bank (discrclionmy adjustment) terhadap modal 

dan risikonya merupakan selisih antara target modal dan risiko bank dengan nilai 

modal dan risiko di tahun sebelumnya: 

/1 dCAPj,t = a(CAPj,t- CAPj,t-t) 

L\ dRISKj,t = p(RISKj,t- RJSKj,t-t) 

(3) 

(4) 

dimana CAPj,t dan RISKj,t merupakan target modal dan risiko bankj pada periode 

t; a dan p mcrupakan kecepatan penyesuaian yang mengukur seberapa cepat bank 

mcnycsuaikan tingkat modal dan risiko saat ini terhadap target tingkat modal dan 

risiko yang ingin dicapai. 

Dcngan mcnsubstitusikan persamaan (3) dan (4) ke daJam persamaan (1) 

dan (2) maka akan dipcroleh persarnaan baru sebagai berikut : 

6CAPj.t = 11(CAPJ,t -CAPj,t-t) + ERj,t 

/\RJSK j,t = (l(fHSKj,t - RISK1,1.t) I ESj,t 

(5) 

(6) 
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Alasan penggunaan rasio ini adalah bahwa risiko portofolio tercennin atau 

ditentukan olch nlokasi aset dalam bcrbagai kntcgori risiko. Schingga keuntungan 

dari mcnggunakan rasio ATMR tcrhadap total asct adalah bahwa hal itu 

mcnccrrninkan kcputusan bank dalam pcngambilan risiko. 

Bcrikut ini adalah variabcl-variabcl yang digunakan scbagai proksi 

terhadap nilni CAPj,t dan RISKj,t· Scmua variable ini digunakan olch Shrieves dan 

Dahl (1992) dengan pegeeualian bcrupa variabel current profit yang diajukan oleh 

Aggarwal dan Jacques (1998) scrta variable regulator pressure yang diajukan 

olch Ediz dkk ( 1998) serta Aggarwal dan Jacques ( 1998). 

1. Size 

Size dapat mempengaruhi tingkat modal dan risiko terkait dengan 

hubungannya tcrhadap diversifikasi risiko kemudian kesempatan investasi, 

dan akscs terhadap permodalan. Natura/log (In) dari total aset merupakan 

indikator yang dipakai untuk melihat dampak size. 

2. Current Profit 

Current profit dapat mcmiliki dampak yang positif terhadap n:todal 

bank jika bank lcbih mcrnilih untuk mcningkatkan modal melalui retained 

earning daripada melalui pcncrbitan saham yang dapat memberi dampak 

negatif kepada pasar sebagai akibat dari asimctri informasi. Untuk 

mcngukur current profit digunakan Return on Assets (ROA). 
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3. Non Per(omzingLoan (NPL) 

NPL rncngakibatkan perusahaan harus membentuk cadangan 

Penyisihan Pcnghapusan Aktiva Produk~if (PPAP) yang berdampak 

tcrhadap nilai asct dan sccara tidak langsung tcrhadap modal. 

4. !Jcgulatm}' Pressure 

Tckanan regulator (regulat01y pressure) merupakan dummy variable 

dirnana apabila pennodalan bank bcrada di bawah ketentuan regulator 

dibcri angka I. Sebaliknya jika permodalan bank sudah memenuhi 

kctcntuan regulator diberi angka 0. Dalam penelitian ini ambang batas 

(lhreshold) yang digunakan untuk mcnilai rasio pcrmodalan bank adalah 

J 2%. Judi, bank yang mcrniliki rasio permodalan dibawan 12% diberi 

angka I, sedangkan bagi bank yang memiliki rasio pennodalan diatas 12% 

dibcri angka 0. Angka 12% ini dipiJih dengan beberapa alasan: 

a) Tidak terdapat bank dalam periode penelitian yang memiliki rasio 

pcrrnodalan di bawah 8% scsuai dcngan yang dipersyaratkan Bank 

Indonesia. 

b) Tabcl pcringkat kcschatan bank untuk komponen permodalan 

secara irnplisit menunjukkan bahwa suatu bank komponen 

pcrmodalannya termasuk kategori San gat Daik jika memiliki CAR 

~12%. 

c) Dalam Duku Statistik Pcrbankan lndonesi~ klasifikasi CAR 

(capital adequacy ratio) dibagi mcnjadi dua, yakni < 12% dan > 

12%. 
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Dalam pcrsamaan diatas, pcnyclcsaian dengan mcnggunakan metodc 

analisis kuadrat terkccil dua tahap (two stage least square atau 2SLS) mcnjadi 

solusi karcna kcdua persamaan di atas bersifat overidentified. Pada kasus kctika 

pcrsamaan overidentijled maka solusinya harus mcnggunakan metode two stage 

least square (Imam Ghozali;2006). 

Ada pun suatu persamaan dapat di~atakan overidentified j ika K-k > m-1 , 

dimana: 

K = jumlah variabel eksogen dalam model termasuk intercept 

k = jumlah variabel eksogen pada persamaan tertentu 

m = jumlah variabel endogen pada persamaan tertentu 

Semcntara itu, definisi variabcl endogen adalah variabel yang nilainya 

ditentukan dalam model, sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang 

nilainya ditcntukan di luar model. 

Scbagairnana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat hubungan 

kausalitas antara modal dan ris iko bank. Di satu sisi modal bank dapat menjadi 

buffer terhadap risiko yang dihadapi, di sisi lain risiko bank dapat mempengaruhi 

modal bank. 

Gujarati (2003) rnenunjukkan bahwa pcnggunaan teknik OLS (ordinary 

least square.\) untuk mengestirnasi koefisicn pada model yang mengandung 

kausalitas atau endogcnitas akan mcnghasilkan kocfisien yang bias atau tidak 

konsistcn, scbesar apapun sarnpelnya. Pcndckatan simultan mcrupakan 

pcndckatan yang lcbih tcpat untuk mcngcstimasi model yang mcngandung unsur 

cndogcnitas. 
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Sebelum melakukan uji 2SLS terlebih dahulu akan dilakukan UJI 

endogen it as an tara kcdua persamaan di atas untuk mclihat apakah tcrdapat 

pcngaruh antarn variabel endogen yang satu terhadap variabel endogcn yang 

lainnya. Variabcl cndogen dalam hal ini adalah perubahan modal bank yang 

diukur mclalui pcrubahan CAR (L\C AP) dan perubahan risiko bank yang diukur 

mcktlui pcrubahnn ATMR/total asct (/\RISK). 

Uji cndogcnitas dilakukan dengan menggunakan uji Hausman berdasarkan 

pendckatan yang diajukan oleh Pyndicks dan Rubinfield (1998). Berdasarkan 

pendckatan Pyndicks dan Rubinfield (1998) pengujian dilak.ukan dengan 

mercgresi error pada masing-masing persamaan kepada persamaan yang lain, 

error pada persamaan (7) diregresi pada persamaan (8) dan error pada persamaan 

(8) dircgresi pada persamaan (7). 

Error yang memiliki nilai signifikan mencerminkan adanya pengaruh dari 

variabcl endogcn yang direpresentasikan oleh error tersebut terhadap variabel 

endogen yang lainnya. Apabila error pada kedua persamaan tidak ada yang 

signifikan maka pcrsamaan simultan tidak pcrlu dilakukan, sementara apabila ada 

satu saja error yang signifikan maka uji persamaan simultan dapat dilakukan. 

Analisis Respon Bank Umum..., Andrew.F.Erlangga, Ak.-IBS, 2008



DAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penclitian 

Di Indonesia pcngcrtian bank diatur ualam UU No 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan scbagaimana telah diu bah dcngan UU No 10 Tahun 1998 adalah badan 

usaha yang mcnghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kcpada masyarakat dalam bcntuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya dalarn rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak. Adapunjenis bank 

di Indonesia dibagi dua, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 

Bank Umum adalah bank yang mclaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam Jalu lintas pembayaran. Sementara itu, Bank Perkreditan 

Rakyat adalah bank yang melaksanakan kcgiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikanjasa dalam 

Jalu lintas pembayaran. 

Dcngan delinisi ini dapat disimpulkan bahwa hanya bank umumlah yang 

dapat mcnycdiakan jasa-jasa dalam Jalu lintas pcmbayaran, sedangkan BPR tidak 

dipcrkcnankan melakukan kegiatan tcrscbut. Jnilah pula yang menjadikan 

perbcdaan prinsip antar bank umum dengan bank perkreditan rakyat. 

Data jumlah bank umum di Indonesia mcnurut Buku Statistik Perbankan 

Indonesia yang ditcrbitkan olch Dank Indonesia sebcsar 141 bank per 31 

Dcsembcr 2002. Adapun perinciannya tcrdiri dari 5 bank milik pcmcrintah 

{perscro), 36 Dank Umum Swasta Nasional (BUSN) Dcvisa, 40 Dank Umum 

2Q 

~--------------------------------------------~ 
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Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa, 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 24 

Dank Carnpuran. dan I 0 Dank Asing. 

Total 141 bank umum di Indonesia per 3 t Dcsembcr 2002 tersebut 

mcmiliki total aset 1.112 triliun rupiah. Sckitar 70,95% total aset bank umum 

tcrsebut merupakan hasil kontribusi total aset dari J 0 bank saja. Berikut 

mcrupakan rinciannya (dalam miliar rupiah) : 

Tabcl 4.1 Pcringkat l 0 Oank Umum Derdasarkan Total Asset Desember 

2002 

Desember 2002 
Peringkat Nama Bank TotaiAset Pangsa thd Total Asset Bank Umum (%) 
(Rating) (Bank Name) (Total Asset) (Portion to Total Assets at Commercial Banks) 

1 PT Bank Mandiri 252,669 22.72 
2 PT Bank Negara Indonesia Tbk 126,059 11.33 
3 PT Bank Central Asia Tbk 116,943 10.51 
4 PT Bank Rakyat Indonesia 104,126 9.36 
5 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 47,431 4.26 
6 PT Bank lnternasionallndonesia Tbk 36,175 3.25 
7 PT Bank Permata Tbk 29,259 2.63 
8 PT Bank Tabungan Negar 27,373 2.46 
9 Citibank N A 24,653 2.22 

10 PT Lippo Bank Tbk 24,466 2.2 
Total 789,154 70.94 

Sumber:Buku Stalistik Perbankan Indonesia Januari 2007 

Pada 31 Dcscmbcr 2006, jumlah bank umum di Indonesia berkurang 

menjadi 130 bank umum. Adapun pcrinciannya terdiri dari 5 bank milik 

pemerintah (pcrsero), 35 Dank Umum Swasta Nasional (OUSN) Devisa, 36 Bank 

Umum Swasta Nasional (OUSN) Non Devisa, 26 Bank Pembangunan Daerah 

(OPD), 17 Bank Carnpuran, dan II Bank Asing. 
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Per 31 Dcsember 2006 total aset bank umum di Indonesia berjumlah 1.693 

triliun rupiah. Pan gsa pasar 1 0 bank dengan aset terbcsar bcrkurang menjadi 

sekitar 61.82% total asct bank urnum. Bcrikut mcrupakan rinciannya (dalam 

miliar rupiah) : 

Tabcl 4.2 Peringkat I 0 Bank Umum Berdasarkan Total Asset Desember 

2006 

Desember 2006 
Peringkal Nama Bank TotaiAsel Pangsa thd Total Asset Bank Umum (%) 
(Rating} (Bank Name) (Total Asset) (Portion to Total Assets at Commercial Banks) 

1 PT Bank Mandiri 255,988 15.11 
2 PT Bank Central Asia Tbk 177,611 10.49 
3 PT Bank Negara Indonesia Tbk 168,863 9.97 
4 PT Bank Rakyat Indonesia 154,979 9.15 
5 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 79,708 4.71 
6 PT Bank lnlemasionallndonesia Tbk 48,316 2.85 
7 PT Bank Niaga Tbk 46,464 2.74 
8 PT Pan Indonesia Bank Tbk 39,229 2.32 
9 cnibank NA 38,169 2.25 
10 PT Bank Pennata Tbk 37,869 2.24 

Total 1,047,196 61.83 

Sumber:Buku Statistik Perbankan Indonesia Januari 2008 

Dari total J 30 bank umum yang ada, hanya sekitar seperlimanya atau 

sebanyak 30 bank yang mcnjadi anggota bursa dan listed di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun dalam pcnelitian ini yang mcnjadi sampel bcrjumlah 28 bank. Dua bank 

yakni Bank Capital Indonesia dan Dank Artha Graha Intemasional dikeluarkan 

dari sarnpel karcna memiJiki data keuangan yang tidak lcngkap dalam pcriode 

penelitian 2002-2006. Adapun 28 bank umum yang mcnjadi sampel dalam 

pcnclitian ini adalah: 
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Tabel 4.3 Dafiar Sampcl Penclitian 

NO NAMA BANK 
1 BANK BUKOPIN 
2 BANK CENTRAL ASIA 
3 BANK CENTURY 
4 BANK DANAMON 
5 BANK INTERNASIONAL INDONESIA 
6 BANK MANDIRI 
7 BANK NEGARA INDONESIA 
8 BANKNIAGA 
9 BANK PAN INDONESIA 
10 BANK RAKYAT INDONESIA 
11 BANK AGRONIAGA 
12 BANK BUMIPUTERA INDONESIA 
13 BANK EKONOMI RAHARJA 
14 BANK UOB BUANA 
15 BANK NUSANTARA PARAHYANGAN 
16 BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL 
17 BANK KESAWAN 
18 BANK BUMI ARTA 
19 BANK PERMATA 
20 BANK SWADESI 
21 BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL 
22 BANK VICTORIA INTERNASIONAL 
23 BANK LIPPO 
24 BANK MAYAPADA 
25 BANK WINOU KENT JANA INTERNASIONAL 
26 BANK MEGA 
27 BANK NISP 
28 BANK HIMPUNAN SAUDARA 

Dua puluh delapan bank yang dijadikan sampel ini tcrdiri dari 3 bank 

milik pemerintah (persero), 21 BUSN Devisa, dan 4 BUSN Non Devisa. Nilai 

maksimum, minimum, mean, median, dan standar dcviasi dari berbagai variabel 

yang dimiliki 28 bank yang ditcliti sclama perode 2002-2006 adalah sebagai 

bcrikut: 
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Tabel 4.4 Deskriptif Statistik Penelitian 

Statist I cs 
DCAP DRISK ROA NPL LNSIZE REO CAPB RISKB 

N Valid 112 112 , 12 112 112 112 112 112 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 8.7354 4.7720 .6507 4.7171 , 6.1227 .2232 18.7146 55.1435 
Median 3.6350 .4400 1 9500 3.4500 16.4800 .0000 16.1350 52.7000 

Std. Deviation 4.1916E1 1.7507E1 1.4776E1 4.34299 1.78686 .41827 9.90096 1.6746E1 
Minimum -61 .92 -42.82 -152.99 .17 12.44 .00 9.08 
Maximum 376 05 80.70 0.51 26 66 19.36 1.00 56.71 

Tcrdapat bcbcrapa hal yang rncnarik untuk dibahas pada tabel di atas. 

Yakni, rata-rata NPL 28 bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini cukup 

tinggi scbcsar 4,71 %. Meskipun masih di bawah ketentuan regulator sebesar 5% 

namun hal ini tctap menarik untuk disikapi. Apalagi mengingat salah satu kritikan 

tcrhadap pcrbankan Indonesia yakni lemahnya fungsi intermediasi. 

Scmcntara itu CAPB yang merupakan perhitungan modaVATMR. pada 

periode t-1 menunjukkan angka yang cukup membanggakan dengan mean 18.7lo/o 

dan standar deviasi 8,80%. Artinya, bank-bank dalam penelitian memiliki CAR 

yang cukup tinggi. Boleh jadi ini merupakan sinyal positif bahwa kalangan 

pcrbankan Indonesia telah memahami pentingnya fungsi modal sehingga 

memclihara modal di atas ketcntuan yang dipcrsyaratkan oleh regulator. 

Rata-rata RISKO yang mcrupakan rasio ATMR/total aset menunjukkan 

angka 55, 14%. I Ia I ini menunjukkan scbagian besar (55, 14%) aset bank 

mcrupakan asct yang memiliki bobot risiko rncnurut ketentuan permodalan. 

Semcntara rata-rata ROA scbcsar 0,65% mcnunjukkan profitabilitas bank cukup 

baik scbab standar ROA yang baik adalah scbcsar 1 ,25%. 

22.27 

92.20 
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4.2 Pembabasan Basil Penclitian 

4.2.1 Analisis Data & Statistik Dcskriptif 

Data dnri 28 sampcl yang tclah disebut di atas diolah sesuai dengan tujuan 

pcnclitian yang ingin dicapai. Pertama adalah melihat perilaku bank-bank di 

Indonesia dalam memenuhi rasio permodalannya. Pcrilaku bank yang dimaksud 

dalam rangka memenuhi rasio permodalannya adalah dengan menempuh dua 

cara: mcningkatkan pennodalan atau menurunkan nilai aktiva tertimbang menurut 

resiko (A TMR). Adapun hasil pengolahan data 28 bank yang dijadikan sam pel 

adalah scbagai bcrikut : 

Tabel4.5 Perilaku Bank di Indonesia Oalam Penyesuaian Rasio Permodalan 

ATMR 

+ - TOTAL 

+ 94 (84%) 9 (8%) 103 (92%) 

MODAL - 5 (4.5%) 4 (3.5%) 9 (8%) 

TOTAL 99 (88.5%) 13 (11 .5%) 112(100%) 

Oari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 112 data penelitian sebab data 

perubahan 1 bank pada 1 tahun dihitung sebagai 1 data. Oleh karena terdapat 28 

bank dcngan periode penelitian 5 tahun (2002-2006), maka terdapat 112 data. 

Dari 1 1 2 data penelitian, tercatat sebesar 94 data bank yang diobservasi 

(84%) memiliki perilaku menyesuaikan ras10 permodalannya dengan 

mcningkatkan modal maupun ATMR. I lal ini tidaklah terlalu mengejutkan 

· b kan Indonesia yang scdang tumbuh. Dengan demikian, 
mengmgat pasar per an 

I I 
· kspansi mcruadi prioritas utama sehingga ATMR 

pcrtumbuhan me a u1 e 
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meningkat. Sejauh pertumbuhan ini didukung dengan penambahan modal yang 

cukup scbagaimana terlihat pada tabel di atas, hal ini menjadi hal yang tidak pcrlu 

dirisauknn. 

Sclain itu, periode pcnelitian dilakukan agak jauh dari periode pada saat 

proses ketentuan pennodalan Basel pcrtarna kali diimplemcntasikan di Indonesia 

(1993), sehingga bank-bank pada umumnya telah memiliki rasio permodalan yang 

lebih tinggi dnri yang dipersyaratkan olch regulator. Olch sebab itu, bank-bank 

lebih mcmiliki keleluasaan dalam menyesuaikan rasio permodalannya. 

Scmentara itu, hanya terdapat 9 data bank yang diobservasi (8%) yang 

agak konservatif dengan memilih cara memenuhi rasio permodalan melalui 

peningkatan modal dan penurunan A TMR. Cara ini menjadi populer ketika 

ketentuan permodalan pertama kali diimplcmcntasikan. Namun seiring dengan 

perjalanan waktu ketika bank telah memiliki rasio permodalan di atas ketentuan 

yang disyaratkan oleh regulator, cara ini mcnjadi pilihan yang kurang populer 

dalam meningkatkan rasio pennodalan. 

Dari tabcl di atas kita juga dapat melihat hanya terdapat 9 data bank yang 

diobservasi (8%) yang mengalami penurunan modal dibanding periode 

sebelumnya dalam pcriode penclitian. Adapun 5 data (4,5%) diantaranya justru 

mengalami peningkatan A TMR. Sedangkan sisanya 4 data (3,5%) mengalami 

penurunan A TMR. 

Bandingkan tabel di atas dengan tabel berikut ini yang disusun oleh 

kelompok kerja na:;/e Commillee On Banking Supervision dalam kertas kerja 

/. ,,_. . 1 diterbitkan April 1999. Kertas kcrja ini membahas perilaku 
1 wor"mg papers/ yang 
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bank terkait dengan persyaratan pennodalan sebagai dampak ditcrapkannya 

kctentuan Basel. Dalam sal l 1 . . . . a 1 satu npornn kclompok kcrJa yang dtptmpm olch 

Patricia Jackson ini, terdapat data pcr·tlaktl bank b nk d. G 10 ' , - a t negara-negara -

dalam mcmcnuhi rasio permodalannya pada periode 1989-1996. Hasilnya dapat 

dirangkurn scbagai berikut: 

Tabel 4.6 Pcrilaku Bank di Negara G-1 0 Dalam Penyesuaian Rasio Pennodalan 

Rhk-tnighttd :amts 

+ Total 

C:1pit:1l 18 (19~~) 70 (73~~) • gg . (92%) 

5 (5~'.) 3 (3~'.) 8 (r!.) 

Total 23 (24~.) 73 (76~'.) 96 .• (too-!.) 

Dari tabel ini bisa dilihat 73% kasus bank di negara G-1 0 memilih 

menyesuaikan rasio permodalannya dengan cara menaikkan modal dan 

menurunkan A TMR. Satu-satunya penjelasan terhadap hal ini adalah bahwa 

pcriodc pcnelitian (1989-1996) dilakukan pada saat ketentuan permodalan Basel 

pcrtarna kali diimplementasikan. Sehingga pada saat itu, suka atau tidak suka, 

bank hants dcngan scgera rnemenuhi rasio pcrmodalannya sesuai dengan 

ketcntuan yang dipersyaratkan olch regulator. Disini bank tidak memiliki 

keleluasan untuk menyesuaikan rasjo pcrmodalannya. Oleh sebab itu pilihan yang 

terscdia hanya dcngan cara menaikkan modal a tau menurunkan A TMR. Tidak 

mcnghcrankan jika pada akhimya pilihan itu mcnjadi yang terbanyak sesuai 

dengan tabcl yang dikeluarkan kclompok kcrja /Jasle Committee On Banking 

Supervision di atas. 
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CAPj.t-t 

NPLJ,t 

RISKj.t-t 

e. v 

no.ho 

Ut-5, bt-5 

= tingkat modal bank j pada peri ode t-1 

=non performing loan (NPL) bank j pada perode t 

= tingkat risiko bank j pada periodc t-1 

=error 

= konstanta 

= koefisien 
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Dalam model di atas, ten.lapat 4 variabel cndogen yakni, L\CAP, L\RISK, 

LNSIZE, dan REG. Sedangkan di dalam model di atas terdapat 6 variabel eksogen 

yakni, ROA, CAP, NPL, RISK, a0• dan b0• Pcngujian overidentified dilakukan 

terhadap masing-masing persamaan dengan ketcntuan suatu persamaan dapat 

dikatakan overidentifiedjika K-k > m-1, dimana: 

K = jumlah variabel eksogen daJam model tennasuk intercept 

k = j urn lah variabel eksogen pad a persamaan tertentu 

m = jumlah variabel endogen pada persamaan tertentu 

Dengan memperhatikan syarat di atas, maka pengujian terhadap masing

masing pcrsamaan adalah sebagai berikut : 

Pcrsamaan ~CAP--+ (K-k) > (m-1) = (6-2) > (4-1) 

= 4 > 3 -+ overidentified 

Pcrsamaan tlRISK-+ (K-k) > (rn-1) = (6-2) > (4-J) 

= 4 > 3 --+ overidentified 
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Oleh karcna kedua pe . 
rsamaan dt atas overidentified mak.a metode anal isis 

kuadrat tcrkeci I dua tahap (ll , .1 l 
~ 0 .~ age east square a tau 2SLS) dapat digunakan. 

Sebelum rnclakukan uji 2SLS tcrlcbih dahulu akan dilakukan uji 

cndogcnitas untara kcdua per d' · samaan 1 atns untuk melihat apakah terdapat 

pengaruh antara variabel endogen yang satu terhadap variabel endogen yang 

lainnya. Variabcl endogen dalam hal ini adalah pcrubahan modal bank yang 

diukur mclalui pcrubahan CAR (£1CAP) dan pcmbahan risiko bank yang diukur 

meblui pcrubahan ATMR/total aset (£1RISK). 

Uji endogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Hausman berdasarkan 

pendckatan yang diajukan oleh Pyndicks dan Rubinfield (1998). Berdasarkan 

pendekatan Pyndicks dan Rubinfield (1998) pengujian dilakukan dengan 

meregrcsi error pada masing-masing persamaan kepada persamaan yang lain, 

error pada persamaan £1CAP diregresi pada persamaan Lffi.ISK dan error pada 

persamaan L1RJSK diregresi pada persamaan ilCAP. 

Error yang memilki nilai signifikan mencerminkan adanya pengaruh dari 

variabcl cndogcn yang direpresentasikan oleh error tersebut terhadap variabel 

endogcn yang Jainnya. Apabila error pada kedua persamaan tidak ada yang 

signifikan maka pcrsamaan simultan tidak pcrlu dilakukan, sementara apabila ada 

satu saja error yang signifikan maka uji persamaan simultan dapat dilakukan. 
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Hasil uj i endogenitas adalah scbagai bcrikut : 

Tabcl4.7 Pcn!:,"ltjian Error Pcrsamaan Pcrubahan Risiko pada Perubahan Modal 

CoefTJclents• 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Mnrf~l 8 Std. Error Beta t 
1 (Constant) 71 .349 39.385 1.812 

ROA .372 .253 .131 1.468 
LNSIZE -3.433 2.288 -.146 -1.500 
REG 22.262 10.675 .222 2.086 
DR lSI< .749 .454 .313 1.651 
CAPB -.858 .496 -.180 -1 .729 
Unstandardlzed Residual -.744 .515 -.269 -1 .444 

a. Dependent Variable: DCAP 

Tabel4.8 Pengujian Error Persamaan Perubahan Modal pada Perubahan Risiko 

Coetnclents-

Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 

~0d2f 8 Std. Error Beta t 
1 (Constant) 16.673 17.516 .952 

NPL -.055 .354 -.014 -.156 

LNSIZE 1.010 .935 .103 1.080 

REG -17.921 7.005 -.428 -2.558 

DCAP .677 .182 1.621 3.711 

RISKB -.541 .093 -.518 -5.846 

Unstandardlzed Residual -.691 .186 -1.518 -3.719 

a. Dependent Variable: DRISK 

Dari tabel 4. 7 di atas terlihat bahwa error pada persamaan MUSK yang 

diregresi pada persamaan ~CAP tidak signifikan karena nilai signifikansinya 

>0,05. Sedangkan dari tabel 4.8 di alas tcrlihat error pada pcrsamaan ~CAP yang 

diregrcsi pada pcrsamaan ~RISK rncmiliki nilai yang signifikan karena nilai 

signifikansinya <0,05. Artinya variahcl cndogcn ARISK bcrkorclasi erat dengan 

error pada persanwan /\CAP. Olch karcna terdapat error yang signifikan maka uji 

Sla. 

.073 

.145 

.136 

.039 

.1 02 

.087 

.152 

Sia. 

.343 

.876 

.283 

.012 

.000 

.000 

.000 
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persamaan simultan dengan menggunakan 2SLS dapat dilakukan untuk 

mcmbcrikan hasil cstimasi yang konsisten dan efisicn. 

Adapun hasil uii siltttllt ~ · an menggunakan 2SLS dengan bantuan software 

SPSS 16.0 hasilnya adalah scbagai bcrikut: 

J,crsamaan /\CAP 

Tabcl 4.9 Tabcl Ringkasan Model Pcrsamaan Perubahan Modal 

Model Summary 

Equation 1 Multiple R .398 
R Square .159 
Adjusted R Square .119 
Std. Error of the Estimate 39.774 

F = 3,999 Sig = 0,002 

Tabcl 4. I 0 Tabel Koefisien Persamaan Perubahan Modal 

Coefficients 

UnstandardiZed Coefficients 

8 Std. Error Beta t Sla. 

EQuation 1 (ConstanO 66.132 40.380 1.638 

DRISK .499 . .C65 .208 1.072 

ROA .338 .257 .119 1.318 

LNSIZE -3.010 2.327 -.128 -1 .293 

REG 22.213 10.899 .222 2.038 

CAPB -.878 .512 -.184 -1.715 

Dari tabcl di atas maka dapat disusun pcrsamaan dCAP sebagai berikut: 

~CAP= 66, J 32 + 0,338 ROA - 3,0 I 0 LNSIZE + 22,213 REG t·l + 0,499 

6RISK- 0,878 CAPt-t + Cj,t 

Nilai adjusted R square scbesar 0,119 menjclaskan bahwa model yang 

dibangun hanya mcmiliki kcmarnpuan scbcsar 11,9% dalam menjelaskan 6CAP. 

.104 

.286 

.190 

.199 

.044 

.089 
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Temuan yang menarik dalam persamaan ~CAP adalah pada variabel 

LNSIZE. Mcskipun nilainya secara stntistik tidnk signifikan (0~ 199 > a 0,05}, 

nnmun dnri pcr.samann di atas tcrlihat hahwn tcrdnpnt hubungan negatif antnra 

ukuran bank dcngnn L\CAP. Hal ini dapat dijclaskan dalarn paragrafberikut. 

Bnnk bcrukuran besar (total asctnya cukup bcsar), sehat, dan mempunyai 

rcputasi yang haik rnemiliki kernampuan yang lcbih baik dalam mengakses 

tambahan dana mclalui pasar uang maupun pasar modal. Akibatnya, bank-bank 

yang lebih bcsar ini cenderung mcmiliki D.CAP yang lebih kecil. Pada saat bank

bank besar ini mcmerlukan tambahan sumber dana, bank-bank ini lebih memilih 

untuk mcmpcrolchnya melalui pasar karena kcmampuan akses tersebut. Dengan 

demikian, bank-bank seperti ini tidak perlu untuk memiliki buffer dalam jumlah 

bcsar. Selain itu. selama manajemen bisa menggunakan dana orang lain, 

manajemcn akan menggunakan pilihan tersebut untuk memaksimumkan 

keuntungan yang lebih tinggi dengan beropcrasi pada leverage yang lebih tinggi. 

Mcngingat sampel dalam penelitian ini adalah bank-bank yang listed di 

bursa, maka pcnjclasan terhadap hubungan ncgatif antara LNSIZE dengan D.CAP 

menjadi rclevan. Bank yang bcrukuran lcbih kecil memiliki D.CAP yang lebih 

bcsar scbab jika scwaktu-waktu terjadi kebutuhan akan sumber dana mereka akan 

menggunakan modal tersebut karena kurangnya akscs ke pasar. 

Satu-satunya variabcl yang signi fikan dalam pcrsamaan D. CAP adalah 

tekanan regulator (regulatory pressure) pada tahun scbclumnya/ REGt-1. Nilai 

signifikansi REG
1
•
1 

sebcsar 0,044 atau Jcbih kccil dari nilai a yakni, 0,05. Adapun 

hubungan antnra REG
1
•1 dengnn t.\CAP adalah hcrbanding lurus. Artinya, adanya 
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tckanan regulator pndn tahun sebelumnya nkan mendorong bank untuk mcnambah 

rnsio pcnnodalannya pada tahun bcrjalan. 

Adapun tcmuan yang mcnarik dalam variabcl REGt-l ini adalah dcngan 

mcngingat threshold yang digunakan yakni angka CAR sebesar 12%. Artinya, 

bank-bank yang rasio permodalannya di bawah 12% diberikan angka l yang 

mcrcncksikan adanya tekanan regulator. Scbaliknya, bagi bank-bank yang rasio 

pcnnodalannya di atas 12 % dibcrikan angka 0 yang merefleksikan tidak adanya 

tekanan regulator. Dengan signi fikannya nilai REGt-t terhadap ~CAP maka dapat 

disimpulkan adanya "tekanan" dari pihak regulator agar bank-bank memiliki rasio 

permodalan di atas 12%. Hal ini tentunya hanya merupakan himbauan mengingat 

rasio permodalan ynng dipersyaratkan regulator sampai saat ini masih sebesar 8%. 

Pcrsamaan ~RISK 

Tabel4.11 Tabel Ringkasan Model Persamaan Perubahan Risiko 

Model Summary 

Equation 1 Multiple R 

F = 7,033 

R Square 

Adjusted R Square 

Std. Error of the Estimate 

Sig = 0,000 

.499 

.249 

.214 

15.536 

Tabel 4. J 2 Tabel Koefis ien Persamaan Pcrubahan Risiko 

Coefficients 

unstandardized Coemclents 

8 Std. Error Beta t 

Equation 1 (Cons tant) 32.975 19.597 1.683 

DCAP -.009 .201 -.021 -.044 

NPL -.450 .399 -.112 -1.130 

LNSJZE .126 1.013 . 013 .12 • 

4.046 7.914 .116 .612 
REO 

-.528 .1 02 -.505 -5.189 
RISKB 

Sta. 
.095 
.965 

.261 

.901 

.542 

.000 
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Dari tabel di atas maka dapat disusun persamaan L\RISK sebagai berikut : 

L\RISK = 32.975- 0.450 NPL + 0,126 LNSIZE + 4,846 REG 1. t- 0,009 

L\CAP- 0.528 RISK,., ... Vj,t 

N i lai adjusted R square scbcsar 0,214 mcnjclaskan bahwa model yang 

dibangun hanya m~miliki kcmampuan scbcsar 21 ,4% Jalam mcnjelaskan 6RJSK. 

Adapun dari hasil pengolahan data terhadap pcrsamaan 6CAP di atas kita 

dnpat mcnganalisa bcberapa hal. Yang tcrutama tcntunya kita melihat bahwa 

perubahan moual (6CAP/DCAP dalam output SPSS) berpengaruh negatif dan 

tidak signiftkan tcrhadap perubahan risiko (L\RISK). Ilal ini tercennin dari nilai 

signiftkansi L\CAP sebesar 0,965 jauh Jebih tinggi dari nilai a sebesar 0,05. 

Meskipun dcmikian, hubungan negatif antara .!\RISK dengan 6CAP pada 

persamaan d i atas sesuai dengan tinjauan literatur, yaitu 6CAP yang semakin 

tinggi akan mengakibatkan MUSK yang terjadi semakin kecil. Sebab dengan 

pcrubahan modal yang semakin besar (penambahan modal) maka hal ini dapat 

mcngurangi perubahan risiko (penurunan risiko) yang terjadi mengingat fungsi 

modal sebagai buffer terhadap kemungkinan risiko yang tidak diantisipasi. Olch 

karena itu, mcskipun secara statistik tidak signifikan, konsep modal sebagai 

cushion dalam mcnghadapi risiko menjadi rclcvan dalam penelitian ini. 

Non re,forming Loan (NPL) mcmiliki nilai yang tidak signifikan terhadap 

L\RJSK dengan nilai signifikansi scbcsar 0,261 atau lcbih besar dari nilai a 0,05. 

Adapun hubungan antara NPL dcngan L\RISK adalah berbanding tcrbnlik 

(hubungan ncgatif). Artinya jika NPL scmakin bcsar maka nilai 6RISK semakin 

kecil. Scbagairnana diketahui L\RISK diukur dcngan menggunakan rnsio 
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ATMR/total aset. Semakin besar NPL, mnka cadangan PPAP yang dibentuk 

scrnakin bcsar. Kcnaikan PPAP akan menurunkan nilai ATMR maupun total aset. 

Schingga, scmakin bcsar NPL maka scmakin kccil f\RISK. 

LNSIZE rncmiliki nilai yang positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

~RISK. Dcngan nilai signifikansi scbcsar 0,90 I lcbih bcsar dari nilai a 0,05 

mcnjadikan variabcl ini tidak signifikan tcrhadap L\RISK. Adapun hubungan 

positif antara LNSIZE dengan £\RISK mcnjclaskan kurangnya diverfikasi 

portofolio yang dilakukan bank. Akibatnya nilai logaritma natural dari total asct 

berbanding lun1s dcngan nilai ATMR/total ascts. 

IJerbcda dcngan tekanan regulator pada pcrsamaan £\CAP yang mencatat 

nilai signifikan, variabel tekanan regulator (regulatory pressure) pada persamaan 

£\RISK justru mcncatat nilai yang tidak signifikan. Dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,542 mcnjadikan variabel REG1. t ini tidak signifikan terhadap Lffi!SK. 

Tanda positif pada hubungan antara REGt.J ini dengan Lffi!SK 

menjclaskan bahwa hila ada tekanan regulator, maka bank akan menyesuaikan 

£\RJSK yang dimilikinya dalam hubungan yang bcrbanding Jurus. Jika dikaitkan 

dcngan pcrilaku bank-bank di Jndonesia scrta pcngaruh REGt.J terhadap £\CAP, 

maka hubungan yang positif antara REG,.t dcngan £\RISK menjelaskan kepada 

kita bahwa bank-bank di Indonesia akan bcrsikap dalam menyesuaikan rasio 

pcnnodalannya dcngan cara menaikkan modal dan juga menaikkan resiko. 
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RlSKt-t (atau RISKB dal . . .. am output SPSS) dt atas menJadt satu-satunya 

variabe1 dalam pcrsarnaan ,~RISK yartg ·1 · · ·r.k ·k· m amya stgm 1 ·an. Dengan demr tan 

dapat dikataknn bahwa risiko t k d 1 Jan pa a tu \Un scbclumnya merupakan faktor yang 

berpcran dalam pcrubahan risiko bank. llal ini dipcrolch sctelah melihat nilai 

signifiknnsi .RlSKt.J scbesar 0,000 lebih kecil dari nilai a 0,005. 

1 lubungan ncgatif an tara RISKt.1 dcngan £\RISK juga tidak mengherankan 

mengingat besaran risiko tahun scbclumnya akan mcngurangi nilai 6.RISK. Atau 

dengan kata lain, semakin kecil nilai RISKt.J maka semakin besar nilai 6.RJSK. 

Dcngan signifikannya nilai RISKt.J maka dapat disimpulkan bahwa bank-bank 

sangat mcmperhitungkan nilai risiko pada tal\Un scbclumnya dalam menentukan 

perubahan risiko yang risiko yang dimiliki. 

Tidak signifikannya nilai 6.CAP terhadap MUSK maupun 6.RISK terhadap 

6CAP membuat pcnelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa tidak_ terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan 

risiko dengan pcrubahan modal bank pada kasus bank-bank di Indonesia. 

Kesimpulan ini sama dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh Parinduri 

dan Riyanto (2007) yang mencJiti pcrilaku bank-bank di Indonesia sebagai 

dampak dibcrlakukannya ketentuan Basel di Indonesia dengan menggunakan 

metode panal data Generalized Afethod of Jvfomcnls (GMfvf). Dalam penelitian 

Parinduri dan Riyanto juga ditemukan hahwa tckanan regulator (regulatory 

pre.uure) dapat rnemaksa bank-bank untuk mcmcnuhi kctentuan regulator ketika 

modal yang dirniliki hank bcrada di bawah nilai yang dipersyaratkan olch 

regulator. 
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Di lain piha~ bank-bank juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

akan perlunya suatu aturan demi kcpentingan bcrsama. Kesadaran itu tercennin 

dari kcdcwasaan bank untuk menjalankan aturan yang ada tanpa meminta insentif 

maupun mcnghindari sanksi. Bank harus mcnyadari pcntingnya suatu aturan 

dalam rnngka menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mcngctahui pcrilaku bank-bank di Indonesia 

dalam mcmenuhi rasio pcrmodalannya. Pcnclitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui scjauh mana pcrubahan modal bank tcrkait dengan perubahan risiko 

yang dihadapi serta faktor-faktor apa saja yang mcmpengaruhi perubahan modal 

dan risiko suatu bank. 

Sampcl yang digunakan dalam penelitian ini adalah 28 bank umum yang 

listed di Dursa Efck Indonesia. Sarnpel ini merupakan populasi seluruh bank 

dalam industri perbankan yang memiliki kelengkapan dan ketersediaan data untuk 

periode 2002-2006. 

Berdasarkan hasil penguJlan yang dilakukan, bank-bank di Indonesia 

memiliki perilaku dalam menyesuaikan rasio permodalan yang dimiliki dengan 

cara menambah modal dan menambah A TMR. Hal ini tidaklah terlalu 

mengejutkan mengingat pasar perbankan Indonesia yang sedang tumbuh. 

Berdasarkan uj i penelitian dcngan mcnggunakan metode analisis kuadrat 

terkecil dua tahap (two .vtage least square atau 2SLS) untuk menguji pengaruh 

antara perubahan modal dan perubahan risiko, maka diperoleh basil bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan risiko dengan perubahan 

moda1 bank pada kasus bank-bank di Indonesia. 

so 
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Kesimpulan ini sama dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh Parinduri 

dan Riyanto (2007) yang mencliti pcrilaku bank-bank di Indonesia scbngai 

dampak dibcrlakukannya ketentuan Basel di Indonesia dengan menggunaknn 

metode panni data Generalized Method of Moments (GMM). 

Adapun f11ktor yang berperan penting bagi bank dalam menyesuaikan rasio 

pennodalannya adalah tckanan regulator. I Ia I ini mengindikasikan bahwa bank-

bank di Indonesia mcnuruti aturan bukan karena sadar akan pentingnya aturan 

tersebut tetapi karena adanya paksaan dari sang pembuat aturan atau karena takut 

mcndapat sanksi j ika tidak menuruti aturan terse but. 

Scmentara itu, faktor yang berpcran penting bagi bank dalam 

menycsuaikan tingkat risiko yang dimilikinya adalah tingkat risiko pada tai1Un 

scbclumnya. Hal ini sebagai bagian yang tak terpisahkan sebagai upaya bank 

dalam menyesuaikan rasio permodalannya. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan penulisan yang dibuat, penulis memiliki beberapa 

saran untuk pcnclitian berikutnya di masa yang akan datang maupun bagi pihak 

regulator serta bank-bank di Indonesia: 

1. Pcnclitian berikutnya hcndaknya dapat dilakukan terhadap semua bank 

umurn yang ada di Indonesia schingga dapat diperoleh gambaran yang 

lebih mcnyeluruh tcntang pcrilaku bank-bank di Indonesia dalam 

"k · kctcntuan pcnnodalan mnupun dalam melihat hubungan 
mcny1 apt ' 

I han modal dan pcrubahan risiko yang terjadi. 
antara peru Ja ' 
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2. Penelitian berikutnya hendaknya .1.k. . d 1 .. memt 1 1 pcno e pene rttan yang 

lebih panjang. Hal ini dapat disiasati dcngaQ mcnggunakan data 

bu lanan maupun kuartalan. 

3. Pada pcnclitian bcrikutnya, pcrlu pcndcfinisian risiko yang lcbih 

spcsifik agar diperoleh pemahaman yang Jcbih mcndalam tentang rasio 

pcrmoc.Jalan berbasis risiko. 

4. Pihak regulator perlu memastikan bahwa peraturan ditaati secara 

pcnuh oleh bank-bank. Oleh sebab itu, perlu sosialisasi kepada bank-

bank agar dapat memahami maksud dan tujuan serta merasakan 

manfaat dari aturan yang dibuat. 

5. Bank-bank diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya 

suatu aturan demi kepentingan bcrsama. Bank harus menyadari 

pcntingnya suatu aturan dalam rangka menciptakan suatu sistem 

pcrbankan yang sehat, kuat dan efisien. 

Demikianlah penelitian ini dibuat. Semoga dapat memberikan manfaat 

bagi para penggunanya demi semakin bertambahnya kemajuan ilmu pengetahuan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Dcskripti f Statistik 

Stetlstlcs 

DCAP DRISK ROA NPL LNSIZE REO CAPB RISKB 
N Valid 112 112 112 117 117 112 117 117 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 8.7354 4.7720 .6507 4.7171 16.1227 .2232 18 7146 55 1435 
Median 3.6350 .4400 1.9500 3.4500 16.4800 .0000 16.1350 57.7000 
Std. DevtaHon 4.1916E1 1.7507E1 1.4776E1 4.34299 1.781386 .41827 9.80096 1 Fi746E1 
Minimum -61 .92 -42.82 -152.99 .17 

12 "" 
.00 9.09 11 27 

Maximum 376.05 80.70 8.51 26.66 19 36 1.00 56.71 91.20 
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Lnmpiran 2. Uji Kausnlitas Pcmbnhnn Risiko pada Pcrsamann Pcruhalwn 
Modal 

Variables Entered.flemoved11 

~ode Variables Variables 
Entered Removed Method 

1 Unstandardlz 
ed Residual, 
REO, ROA, Enter LNSIZE, 
CAPB, 
DRISK=' 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: DCAP 

Model Summary 

~ode Adjusted R Std. Error of 
R R Sauare Sauare the Estimate 

1 .418• .174 .127 39.16118 
a. Predictors: (Constant), Unstandardlzed Residual, REO, ROA, LNSIZE, CAPB, 
DRISK 

ANOVA11 

sum of 
WnrtPI Squares df Mean Sauare F 

I 1 Regression 33996.909 6 5666.152 3.695 
Residual 161027.817 105 1533.598 
Total 195024.726 111 

Sig. 

.002• 

a. Predictors: (ConstanO, Unstandardlzed Residual, REG, ROA, LNSIZE, CAPB, DRISK 

b. Dependent Variable: DCAP 

Unstandardlzed Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

WnrtPI 8 Sid Error Beta t 
1 (Constanl) 71 .349 39.395 1.912 

ROA .372 .253 .131 1.468 
LNSIZE ·3.433 2.298 ·.146 ·1 .500 
REO 22.262 10.675 .222 2.096 
DRISK .749 .454 .313 1.651 
CAPB -.958 .496 -.190 -1.729 
Unslandardized Residual -.744 .515 · .269 -1.444 

a. Dependent Variable: DCAP 

Sla. 
.073 
.145 

.136 

.039 

.102 

.097 

.152 
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Lnmpiran 3. Uji Kausalitas Pcrubahan Modal pada Pcrsamaan Pcrubahan 
Risiko 

~ode Variables Variables 
Entered Removed Method 

1 Unstandardlz 
ed Residual, 
REO, NPL, Enter RISKS 
LNSIZE, 
OCAPa 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: ORISK 

Model Summary 

~ode Adjusted R Std. Error of 
R R Square S_quare the Estimate 

1 .581 .. .337 .300 14.65246 
a. Predictors: (ConstanO. Unstandardlzed Residual, REO, NPL, RISKS, LNSIZE, 
DCAP 

ANOVAt. 

Sum of 
MnliPI Squares df Mean Sauare F 
1 Regression 11479.368 6 1913.228 8.911 

Residual 22542.933 105 214.695 
Total 34022.301 111 

Slg. 
.ooo• 

a. Predictors: (Constant), Unstandardlzed Residual, REO, NPL, RISKS, LNSIZE, DCAP 

b. Dependent Variable: ORISK 

Standardized 
Unstandardlzed Coemclents Coefficients 

WndAI R Std. Error Beta t 
1 (Constant) 16.673 17.516 .952 

NPL -.055 .354 -.014 -.156 
LNSiZE 1.010 .935 .103 1.090 
REO -17.921 7.005 -.429 -2.559 
OCAP .677 .102 1.621 3.711 
RiSKB -.541 .093 -.51 a -5.846 
Unstandardlzed Residual -.691 .186 -1.518 -3.719 

a. Dependent Variable: DRISK 

Sla. 

.343 

.876 

.293 

.012 

.000 

.000 

.000 
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Lampiran 4. Metode Analisis Kuadrat Tcrkecil Dua Tnhap pada Persamaan 
Perubahan Modal 

Equation 1 Multiple R 

Equation 1 

R Square 
Adjusted R Square 
Std. Error of the Estimate 

Sum orsauares 
Regression 31634.104 
Residual 167690.943 
Total 199325.046 

.398 

.159 

.119 

39.774 

At«NA 

df Mean Square 
5 6316.821 

106 1581 .990 

111 

Coeftk:lents 

Unstandardtzed Coetnclents 

8 Sid. Error Beta 
Equation 1 (Constant) 66.132 40.380 

DRISK .499 .465 .208 
ROA .338 .257 .119 
LNSIZE -3.010 2.327 -.128 
REO 22.213 10.899 .222 
CAPB -.878 .512 -.184 

F 
3.999 

t 
1.638 
1.072 

1.318 

-1.293 

2.038 
-1.715 

Sla 
.002 

Slo 
.104 
.286 

.190 

.199 

.044 

.089 
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LampiranS. Metode Anal isis Kuadrat Terkecil Dua Tahap pada Persamaan 
Perubaban Risiko 

Equalon 1 Multiple R 

Equllon1 

R Square 
AdJusted R Square 
Std. Error of the Estimate 

Bwnof8aulf8S 
Regression 8487.889 
RtlldUtl 25583.490 
To181 34071.159 

.499 

.249 

.214 
15.536 

df M11nSnuare 
5 11197.534 

1011 241 .354 

111 

coamclenls 
unstandardlzld Coaftlclents 

B Sid Error Bela 
Equation 1 (Constant) 32.975 19.597 

DCAP -.009 .201 -.021 
NPL -.450 .399 -.112 
LNBIZE .128 1.013 .013 
REO 4.848 7.914 .116 
RIBI<B -.528 .102 -.505 

F 
7.033 

t 
1.683 
-.044 

-1 .130 

.124 

.612 
-5.189 

Bla. 
.000 

Sla. 

.095 

.965 

.261 

.901 

.542 

.000 
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