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ABSTRACT 

 Depart from the same basic theorem of Modigliani-Miller (1958) and Pecking 

Order Theory of Myers & Majluf (1984) about capital structure decision, that firm 

prefer in raising debt to equity financing in order to maximize its value. Specifically 

in banking industry, capital issue is one of the most important factor for financial 

health assessment beside the other factors included in CAMELS. 

 This study examines theoretically and empirically the standard determinants 

of capital structure that founded in the previous researchs and literatures.  Using the 

financial statement data from governmental banks in Indonesia (Bank BUMN) 

between 2005 and 2008, writer found that capital ratio of those banks are adequately 

set but volatile. Based on this fact, studying the factor that may associated and 

determined to the capital ratio of bank is important.  

 Previous studies found some considered reliably important factors that 

determined capital level in banking. Those factors are size of bank, profitability, loan 

loss provision, and collateral value of assets. Finally, the test of hypotheses shows 

that in the significance level of 5% profitability and loan loss provision have 

significant affect in capital ratio. In the other hand, size and collateral value have 

insignificant affect in capital ratio. 

Keywords: capital structure, size of bank, profitability, loan loss provision, 

collateral value of assets 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang Penelitian 

 Industri perbankan sampai saat ini merupakan salah satu industri yang 

paling banyak memiliki aturan dalam kegiatan operasionalnya di seluruh dunia, 

termasuk di Indonesia, karena sifatnya yang sangat rentan. Dalam hal ini Bank 

Indonesia selaku bank sentral, regulator, dan pengawas perbankan nasional juga 

menetapkan ukuran mengenai kesehatan bank sebagaimana yang berlaku secara 

internasional (Basel Accord I & II) dalam konteks CAMELS (Capital, Assets, 

Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Risk) yang diatur dalam pasal 

29 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam 

dengan UU No. 10 Tahun 1998. Berdasarkan konteks tersebut aspek permodalan 

sangat penting dalam menentukan kesehatan operasional suatu bank, dimana 

fungsi permodalan adalah sebagai ukuran kemampuan bank dalam menyerap 

kerugian yang tidak dapat dihindarkan, sebagai dana yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan operasional (terutama yang berbentuk long – term assets) dan 

sebagai alat pengukur kekayaan suatu bank yang dinilai dengan bobot 25% atas 

penilaian kesehatan bank secara keseluruhan. 

  Aspek permodalan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi 

perbankan Indonesia karena dibutuhkan modal yang sangat besar untuk bersaing 

dengan perbankan internasional. Menurut Dahlan (Siamat, 2004:99) modal pada 

perbankan sekurang – kurangnya mempunyai 3 fungsi utama lain, yaitu: (1) 
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sebagai penunjang kegiatan operasi, yaitu bangunan, equipment, dan fasilitas fisik 

lainnya sebaiknya dibiayai dengan dana jangka panjang, (2) sebagai fungsi 

protective yaitu penyediaan modal untuk melindungi apabila bank mengalami 

kerugian, (3) sebagai fungsi regulatory yaitu permodalan bank harus memenuhi 

ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter. 

 Walaupun secara umum unsur modal memiliki proporsi yang kecil dalam 

sumber daya keuangan perbankan, akan tetapi unsur tersebut memainkan peranan 

penting sebagai sumber pembiayaan jangka panjang serta dalam memperkuat 

solvabilitas dan kredibilitas mereka di mata publik. Salah satu contohnya adalah 

apabila terjadi krisis, rasio permodalan yang rendah mengindikasikan probabilitas 

yang rendah pula bagi bank atau lembaga keuangan lainnya untuk dapat melunasi 

kewajiban – kewajibannya terutama pada pihak yang menyimpan dananya di bank 

tetapi tidak mendapatkan penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Fakta ini memberikan alasan bahwa keberadaan regulasi mengenai kecukupan 

modal sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menghindari kebangkrutan dan 

dampak negatif eksternalitas dari suatu sistem finansial, meskipun bank akan 

merespon regulasi tersebut dengan meningkatkan eksposur terhadap risiko mereka 

(Koehn & Santomero, 1980) dalam Berger et al (1995:25). Di lain pihak, regulasi 

yang terlalu ketat akan menyebabkan bank akan mengurangi penyaluran kredit 

mereka, dan akibatnya bank akan menurunkan tingkat investasi produktif 

(Santomero & Watson, 1977) dalam Berger et al (1995:22).  

 Diamond & Rajan (1999:7) menyebutkan bahwa struktur permodalan bank 

mempengaruhi stabilitas bank itu tersebut selain mempengaruhi kemampuannya 
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dalam menyediakan likuiditas dan kredit secara efektif. Kemudian sistem 

perbankan yang berfungsi dan berkembang dengan baik juga memainkan peran 

yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Levine, 1997:4). 

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dapat tercermin dari pertumbuhan kredit 

perbankan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Sebagai dampaknya, 

bank harus selalu selalu menyesuaikan tingkat permodalannya dengan cukup 

(sufficient) dalam rangka menghadapi peningkatan eksposur risiko dari 

pertumbuhan kredit baru, meskipun secara keseluruhan penyesuaian tingkat 

permodalan tidak hanya dipengaruhi faktor pertumbuhan kredit, namun juga 

bergantung pada faktor penentu lainnya (Inderst & Müller, 2004:1).  

 Namun yang menjadi isu penting dalam permasalahan ini adalah mayoritas 

bankir berargumen bahwa tingkat modal yang terlalu tinggi dapat mengurangi 

daya saing mereka di pasar keuangan karena biaya dari modal cenderung lebih 

mahal dibandingkan dengan biaya dari hutang. Oleh sebab itu banyak peneliti 

yang memperkirakan bahwa bank akan beroperasi dekat dengan tingkat modal 

yang dipersyaratkan. Hal ini dapat dilihat dari rasio permodalan bank (terutama 

bank – bank besar) yang dijaga dengan baik pada level di atas ketentuan minimum 

regulator. 

 Apabila melihat kondisi perbankan nasional ke belakang, prinsip 

pengawasan yang efektif baru berjalan setelah terjadinya krisis multi-dimensi, 

termasuk krisis kepercayaan terhadap institusi perbankan, yang melanda Indonesia 

pada akhir tahun 1990-an. Dengan kata lain prinsip pengawasan tersebut baru 

terlaksana pada awal tahun 2000, terutama setelah Bank Indonesia menyusun 
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suatu Detailed Action Plan yang memuat langkah – langkah pokok dalam 

kerangka pengaturan dan pengawasan perbankan agar bertemu dengan 25 Basel 

Core Principles for Effective Supervision yang salah satunya adalah ketentuan 

mengenai permodalan bank yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal 8% dan 

rasio modal inti terhadap total aset minimal 4% pada tahun 2003. Dengan 

demikian setelah terlaksananya dan dipatuhinya serangkaian paket kebijakan 

pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut, kondisi perbankan nasional 

berangsur – angsur pulih dari krisis. 

 Meskipun begitu, kondisi dan tren perbankan nasional sampai saat ini 

adalah mereka menjaga tingkat modal mereka jauh di atas ketentuan minimum. 

Hal tersebut dapat dimengerti karena bank, sebagaimana bentuk badan usaha 

lainnya, harus mencadangkan sejumlah dana untuk modal meskipun di atas nilai 

yang dibutuhkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang bisa saja 

kembali melanda sistem perbankan di Indonesia. Oleh sebab itu kondisi ini oleh 

para insan perbankan disebut dengan istilah capital cushions.  

 Kondisi capital cushions pada perbankan, terutama bank besar, memiliki 

implikasi yang penting terhadap kebijakan perbankan. Dalam hal ini regulator 

menyadari bahwa kondisi tersebut bersifat cyclical (memiliki siklus tertentu). 

Salah satu contohnya dapat dilihat bahwa bank menginginkan target rasio modal 

yang tinggi selama terjadinya resesi ekonomi untuk melakukan mitigasi terhadap 

risiko insolvency dengan mengurangi ekspansi kredit yang cenderung akan 

memperburuk resesi ekonomi tersebut.  
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 Berdasarkan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan capital 

cushions yang dilakukan atas inisiatif perbankan sendiri dapat berpengaruh pada 

kebijakan yang akan dikeluarkan oleh regulator, sehingga akan menghasilkan 

beberapa pertanyaan untuk menjawab keefektifan dari serangkaian kebijakan 

tersebut. Pertama, apakah standar tingkat modal berjalan dengan efektif meskipun 

tidak selalu mengikat. Kedua, jika tingkat modal yang dipersyaratkan mengalami 

kenaikan apakah akan terdapat penyesuaian terhadap target rasio modal dari 

perbankan, yang dalam hal ini standar rasio modal juga ikut mengalami kenaikan 

atau mereka hanya mengurangi nilai capital cushions dan tidak merubah standar 

rasio modal mereka.  

 Berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, penulis dapat melihat bahwa 

tanpa memahami karakteristik kebijakan modal dari perbankan, baik secara 

individu maupun sistem, sulit untuk memprediksi bagaimana mereka akan 

merespon terhadap perubahan kondisi ekonomi atau kebijakan pengawasan bank 

oleh regulator. Oleh karena itu seluruh argumen tersebut memberikan alasan bagi 

penulis untuk melakukan studi dan memahami lebih mendalam bagaimana bank 

menetapkan dan mengelola struktur permodalan mereka khususnya mengenai 

faktor – faktor yang menentukan (determinan) struktur permodalan tersebut. 

 Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor – faktor apa 

saja yang dipertimbangkan oleh bank dalam menentukan struktur permodalannya 

yang antara lain dilakukan oleh Gropp & Heider (2007:12) yang kemudian 

didukung oleh Octavia & Brown (2008:8) dengan proxy variabel dependen yaitu 

berupa rasio sumber dana eksternal terhadap total aset (leverage ratio) dan 
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variabel independen berupa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi struktur 

permodalan bank yang antara lain ukuran (size) perusahaan, profitabilitas, rasio 

antara nilai pasar dan buku dari aset (market-to-book ratio), nilai aset – penjamin 

(collateral value), dan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio). 

Sementara itu Kleff & Weber (2004:12-15) selain menggunakan variabel 

independen size dan profitability, mereka menggunakan change in portfolio risk 

dan loan loss provision dengan variabel dependen berupa target capital ratio. 

 Titman & Wessels (1988:5) serta Frank & Goyal (2005:15) menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara size perusahaan dengan rasio leverage. 

Hal ini dapat diterima berdasarkan fakta bahwa perusahaan (bank) besar lebih 

mudah mendapatkan sumber dana pinjaman, yang dalam konteks dunia perbankan 

adalah dana simpanan pihak ketiga (DPK), dibandingkan dengan perusahaan 

(bank) kecil dikarenakan perusahaan besar memiliki risiko kebangkrutan yang 

lebih rendah. Sementara itu dari sisi profitabilitas (profitability), Myers & Majluf 

(1984) dalam Volker & Kleff (2004:8) serta Titman & Wessels (1988:6) 

menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba di masa lalu 

dan ditambah besarnya penghasilan yang dapat ditahan seharusnya menjadi faktor 

penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan struktur modalnya saat ini. 

 Kemudian Inderst & Müller (2004:2) menyebutkan bahwa dalam proses 

pemberian kredit oleh bank, tidak seluruh informasi berharga tersedia ketika 

menganalisa kredibilitas daripada peminjam (debitur) dalam melunasi kredit yang 

dipinjamnya maupun investasi proyek yang akan dijalankan, oleh karena itu tetap 

dibutuhkan sejumlah pencadangan kerugian atas kredit yang kemungkinan tidak 
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dapat tertagih (loan loss provision) dimana salah satu sumber dana atas 

pencadangan tersebut adalah modal. Selain itu dari sisi nilai aset penjamin 

(collateral value of assets), Frank & Goyal (2005:16) menyebutkan bahwa ketika 

semakin banyak aset yang dapat digunakan sebagai jaminan, menurunkan 

probabilitas bank akan mengalami gagal bayar atas kewajiban – kewajibannya 

sehingga tidak membutuhkan penambahan modal secara signifikan. 

 Berkaitan dengan hal – hal yang telah diuraikan di atas maka penulis 

memiliki keinginan untuk melakukan penelitian serupa dengan topik ”faktor – 

faktor penentu (determinan) struktur permodalan pada perbankan”. 

 

1. 2. Perumusan Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan 

sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang ditemukan sebagai faktor – faktor 

penentu (determinan) dari struktur permodalan perbankan. Variabel – variabel 

tersebut antara lain ukuran bank, profitabilitas, pencadangan kerugian atas aktiva 

kredit, dan nilai aset penjamin yang kemudian membawa struktur permodalan 

bank kepada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah rasio permodalan bank yang 

tinggi dan jauh di atas ketentuan yang disyaratkan regulator yang mengacu pada 

Basel Accord I & II (capital buffer theory). Kondisi yang kedua adalah rasio 

permodalan bank dijaga hanya sedikit melampaui ketentuan yang disyaratkan 

regulator, yang dalam hal ini cenderung lebih disukai kebanyakan bank karena 

mahalnya rasio permodalan yang tinggi (Berger et al, 1995:23). 
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 Dengan mengacu pada penelitian – penelitian yang berdasarkan kajian dan 

fakta yang terjadi di negara – negara lain (mayoritas Eropa dan Amerika Serikat) 

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis ingin mencoba 

menyesuaikan kajian tersebut dengan kondisi perbankan di Indonesia dengan 

objek bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perumusan masalah yang 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan ukuran (size) bank terhadap 

capital ratio pada bank BUMN? 

2. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan profitabilitas (profitability) 

terhadap capital ratio pada bank BUMN? 

3. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan pencadangan kerugian atas aktiva 

kredit/pinjaman (loan loss provision) terhadap capital ratio pada bank 

BUMN? 

4. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan nilai aset penjamin (collateral 

value of assets) terhadap capital ratio pada bank BUMN? 

5. Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan size, profitability, loan loss 

provision, dan collateral value of assets berpengaruh secara bersama – 

sama terhadap capital ratio pada bank BUMN? 

 

1. 3. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka penulis sengaja 

memilih melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi 

sebelumnya dengan objek bank Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang 
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termasuk dalam kategori bank nasional sesuai visi Arsitektur Perbankan Indonesia 

(API). Bank yang termasuk dalam kategori tersebut adalah bank yang memiliki 

tingkat modal antara Rp. 10 triliun sampai dengan Rp. 50 triliun (Warjiyo, 

2004:194), sehingga kategori tersebut hanya dapat dipenuhi oleh Bank Negara 

Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri dengan 

periode penelitian antara tahun 2005 sampai dengan 2008.  

 Alasan pembatasan ruang lingkup penelitian ini adalah dikarenakan 

sampai saat ini bank – bank milik pemerintah masih menjadi benchmark (acuan) 

bagi bank – bank lain yang dalam hal ini kinerja bank BUMN dapat dijadikan 

indikator kondisi kinerja perbankan secara nasional (Marta, 2008). Hal tersebut 

dikarenakan selain memiliki permodalan yang kuat, ketiga bank tersebut memiliki 

scope pasar terluas di Indonesia dalam setiap segmen masyarakat. Oleh sebab itu 

bank – bank pemerintah (BUMN) sampai saat ini juga masih menjadi fokus segala 

kebijakan mengenai perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

sebagaimana bank sentral negara lain, yang secara alami tidak menginginkan bank 

– bank besar mengalami kehancuran dan menyebabkan kerugian bagi para 

depositornya (Mishkin, 2004:263). Selain itu ketiga bank tersebut diharapkan 

dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional ke arah pertumbuhan 

yang baik. 

 Sementara itu alasan utama pembatasan periode penelitian antara tahun 

2005 sampai dengan 2008 adalah sejalan dengan perumusan cetak biru (blueprint) 

konsep pembangunan perbankan Indonesia pasca krisis dalam bentuk program 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang baru disusun pada tahun 2003. 

FAKTOR – FAKTOR..., WIDY RAMADHAN A. K., Ma.-IBS, 2009



Adapun periode pelaksanaan tahap – tahap implementasi program - program API 

dimulai dari tahun 2004 dengan target pencapaian hasil antara 1 sampai 10 tahun. 

Oleh sebab itu penulis memilih untuk memulai periode penelitian pada tahun 

2005 dengan penilaian bahwa pada periode tersebut program – program tersebut 

telah berjalan dengan efektif. 

 

1. 4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini berdasarkan perumusan masalah 

yang telah disebutkan sebelumnya adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran 

(size) terhadap capital ratio bank BUMN 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh 

profitabilitas (profitability) terhadap capital ratio bank BUMN 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh 

pencadangan kerugian atas aktiva kredit / pinjaman (loan loss provision) 

terhadap capital ratio bank BUMN 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh nilai aset 

penjamin (collateral value of assets) terhadap capital ratio bank BUMN 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh size, 

profitability, loan loss provision, dan collateral value of assets secara 

bersama – sama terhadap capital ratio bank BUMN 
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1. 5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat daripada dilakukannya penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis dan Akademisi 

1. Penelitian ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh 

kelulusan dan memenuhi program studi Manajemen Keuangan pada 

Indonesia Banking School. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai faktor – faktor yang menentukan struktur permodalan pada 

perbankan dan memahami lebih mendalam mengenai aspek 

permodalan daripada dunia perbankan itu sendiri. 

b. Bagi Pihak Lainnya 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada dunia 

perbankan dalam bentuk pendekatan lain mengenai struktur 

permodalan bank. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan inspirasi 

untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas dan mendalam 

mengenai masalah perbankan.  

 

1. 6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 
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 Bab ini membahas latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

ruang lingkup dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 Bab ini membahas berbagai kerangka teoritis yang sifatnya konseptual 

berupa landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang disusun, 

penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa sehingga dapat 

dijadikan acuan pada penelitian ini, kerangka pemikiran dalam bentuk korelasi 

antara variabel – variabel penelitian, dan hipotesis – hipotesis penelitian yang 

disusun berdasarkan perumusan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas mengenai variabel – variabel yang digunakan dalam 

penelitian, metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, penjelasan 

mengenai periode penelitian, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan gambaran umum obyek penelitian, analisis penelitian 

yang menggunakan metode statistik berupa model regresi berganda, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis penelitian 

yang disesuaikan dengan perumusan masalah dan hipotesis penelitian serta saran 

– saran yang diperlukan.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2. 1. Tinjauan Pustaka 

2. 1. 1. Definisi Modal Bank  

 Berbagai studi dan diskusi mengenai pendefinisian modal bank secara garis 

besar masih terdapat kekurangan dalam mempertimbangkan isu – isu dasar yang 

melingkupi aspek permodalan itu sendiri. Oleh sebab itu penting untuk membahas isu 

fundamental sehingga terdapat dasar dalam mendiskusikan berbagai ide dan sudut 

pandang yang meliputi aspek permodalan tersebut. Salah satu contohnya yaitu Yair E. 

Orgler & Benjamin Wolkowitz (1976:8-9) serta Anthony Saunders & Marcia Millon 

Cornett (2006:568) yang mendefinisikan modal bank ke dalam 2 kategori yaitu 

definisi berdasarkan ekonom finansial dan definisi berdasarkan akuntan.  

 Pertama, pendefinisian modal bank menurut ekonom finansial adalah modal 

sebagai suatu bentuk pencerminan atas nilai dari perusahaan (value of the firm) 

ditambah nilai sekarang (present value) dari pendapatan di masa depan (future 

earnings). Meskipun present value secara teoritis merupakan salah satu konsep yang 

berguna, namun pada prakteknya sulit untuk diaplikasikan. Contohnya adalah suatu 

perusahaan atau bank dapat memperkirakan secara akurat future earnings-nya, akan 

tetapi bank tersebut tetap memiliki permasalahan berupa penentuan tingkat diskonto 

(discount rate) yang tepat untuk merubah arus future earnings tersebut ke dalam 

present value-nya. Sedangkan dari sisi nilai perusahaan, masyarakat ekonomi 
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memiliki kecenderungan untuk melihatnya dari  harga saham bank tersebut di pasar. 

Akan tetapi penilaian atas harga saham di pasar tersebut sering dijadikan proxy dalam 

penilaian present value. Keakuratan proxy tersebut tergantung pada beberapa asumsi, 

yang antara lain: investor haruslah rasional, informasi haruslah lengkap dan tersedia, 

dan harga saham tidak boleh dipengaruhi oleh faktor – faktor lain di luar hal – hal 

yang berkaitan langsung dengan bank tersebut. 

 Kedua, pendefinisian modal bank menurut akuntan adalah nilai bersih 

perusahaan berupa selisih antara nilai total aset dikurangi nilai total kewajiban bank 

tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam sudut pandang ini adalah dalam hal 

penilaian nilai aset, sedangkan dalam penilaian nilai kewajiban cenderung lebih 

mudah. Untuk memulai penilaian aset, hal yang perlu diperhatikan adalah 

menentukan perusahaan/bank sebagai suatu institusi yang sedang berjalan dan terus 

mengembangkan portofolio asetnya atau melihat perusahaan/bank sebagai suatu 

institusi yang akan dilikuidasi. Dengan asumsi alternatif pertama lebih baik, terdapat 

pertanyaan apakah aset harus dinilai berdasarkan biaya historis, nilai/harga pasar saat 

ini (current), atau nilai maturitasnya. Akan tetapi jawabannya bergantung pada 

karakteristik spesifik dari masing – masing kasus sehingga sulit untuk 

digeneralisasikan, terlebih hampir seluruh negara di dunia menjalankan praktek 

perbankan dengan banyak perbedaan situasi dan kondisi yang melatari kegiatannya. 

 Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan regulator dari kegiatan perbankan 

Indonesia mendefinisikan modal bank secara umum yaitu dana yang diinvestasikan 

pemilik bank dalam pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai 
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kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 

(Siamat, 2004:107), yang dimaksud dengan modal pada perhitungan tingkat kinerja 

bank terdiri atas: 

1. Modal Inti (Tier 1), yang pada prinsipnya terdiri atas modal yang disetor 

pemilik bank dalam bentuk lembar saham atau bentuk lainnya dan cadangan 

– cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dengan perincian sebagai 

berikut:  

a. Modal Disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik 

bank yang umumnya berbentuk lembar – lembar saham. Bagi bank yang 

berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, 

simpanan wajib, dan modal penyertaan sebagaimana yang diatur dalam 

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

b. Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

c. Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan 

saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual 

apabila saham tersebut dijual. 

d. Cadangan Umum, yaitu pencadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

yang ditahan (retained earning) atau dari laba bersih setelah dikurangi 

pajak. 
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e. Cadangan Tujuan, yaitu pencadangan dari laba setelah dikurangi pajak 

yang disisihkan untuk tujuan tertentu. 

f. Laba yang Ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk tidak dibagikan 

dalam bentuk dividen. 

g. Laba Tahun Lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun – tahun sebelumnya 

setelah diperhitungkan pajak dimana sampai saat tersebut belum 

ditentukan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau 

Rapat Anggota. 

h. Laba Tahun Berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun berjalan 

dikurangi pajak.  

2. Modal Pelengkap (Tier 2), dengan nilai maksimal 100% dari modal inti, 

terdiri dari: 

a. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap, yaitu cadangan yang diterima dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

dari Direktorat Jenderal Pajak. 

b. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yaitu cadangan yang dibentuk 

dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk 

menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak 

diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 

c. Modal Pinjaman (Modal Kuasi), yaitu hutang yang didukung oleh warkat 

yang memiliki sifat seperti modal. Ciri – cirinya sebagai berikut: 
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i. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan 

modal dan telah dibayar penuh. 

ii. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa 

persetujuan Bank Indonesia. 

iii. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal 

jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan – 

cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum 

dilikuidasi. 

iv. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam 

keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar 

bunga tersebut. 

d. Pinjaman Subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat – syarat 

sebagai berikut: 

i. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pihak pemberi 

pinjaman. 

ii. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 

iii. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor 

penuh. 

iv. Minimal berjangka waktu 5 tahun, dimana pelunasan sebelum 

jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan 

dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat. 
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v. Hak tagih dalam halnya terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari 

segala pinjaman yang ada (kedudukan sama dengan modal). 

 

2. 1. 2. Fungsi Modal Bank  

 Orgler & Wolkowitz (1976:14-17) menyebutkan bahwa berbagai fungsi dari 

modal bank tidak memiliki urutan tertentu, oleh sebab itu urutan yang disebutkan di 

bawah ini tidak diuraikan berdasarkan peringkat kepentingannya. Adapun fungsi – 

fungsi modal tersebut antara lain: 

1. Menyerap kerugian. Dalam hal ini peran modal bank adalah sebagai 

penyedia sejumlah dana untuk menutupi secara “sementara” kerugian yang 

tidak terduga. Kata “sementara” di sini mendapatkan penekanan karena 

sampai saat ini sulit untuk mengetahui jumlah modal yang masuk akal untuk 

mempertahankan bank dari kerugian untuk jangka waktu yang panjang. 

Meskipun begitu terdapat situasi khusus, yaitu adanya antisipasi kerugian 

tertentu dengan cara pencadangan sejumlah dana. 

2. Melindungi nasabah dana dan kreditur yang tidak mendapatkan 

penjaminan. Dalam hal ini apabila bank bermasalah, terdapat sejumlah 

nasabah dan kreditur yang dananya tidak dijamin oleh lembaga tertentu (di 

Amerika adalah Federal Deposit Insurance Corporation sedangkan di 

Indonesia adalah Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga mereka hanya bisa 

bergantung pada sumber daya bank untuk menutup dana milik mereka yaitu 

dengan modal yang dimiliki oleh bank. 
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3. Membiayai Aset. Dalam hal ini modal berperan sebagai sumber dana yang 

umumnya lebih layak untuk membiayai aset – aset yang bersifat tetap seperti 

gedung, perlengkapan operasional, dan fasilitas lainnya baik untuk bank baru 

maupun yang telah lama beroperasi. Meskipun bentuk pembiayaan seperti ini 

cenderung menghasilkan biaya yang lebih tinggi dari alternatif pembiayaan 

lainnya, namun bentuk pembiayaan ini dinilai lebih prudent untuk membiayai 

aset jangka panjang, terlebih modal merupakan sumber dana satu – satunya 

bagi bank yang baru memulai usahanya. 

4. Menjaga pertumbuhan. Dalam hal ini modal sebagai salah satu alat yang 

digunakan oleh regulator (Bank Sentral) untuk mengendalikan pertumbuhan 

aset bank atau dengan kata lain sebagai salah satu alat kebijakan untuk 

mendisiplinkan industri perbankan dengan tujuan agar perkembangan dan 

ekspansi usaha tidak terlalu pesat. 

 Kemudian Siamat (2004:99) menyebutkan secara keseluruhan fungsi modal 

bank dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Memberikan perlindungan kepada nasabah 

b. Modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank 

c. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan inventaris 

d. Untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum 

e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat 

f. Untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank 

g. Sebagai indikator kekayaan bank 
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h. Meningkatkan efisiensi operasional bank 

Dalam hal ini Siamat (2004:100) menguraikan lebih lanjut bahwa fungsi modal 

sebagai perlindungan terhadap masyarakat yang menyimpan dananya di bank pada 

saat bank dilikuidasi merupakan hal yang dapat diterima. Namun perlu diingat bahwa 

meskipun suatu bank memiliki modal kecil tidak berarti bank tersebut dapat dengan 

mudah mengalami insolvency (nilai kewajiban lebih besar dari nilai aset). Demikian 

pula mengenai fungsi pengamanan bila bank mengalami kerugian, tidak selalu bank 

menggunakan seluruh modalnya untuk menutupi kerugian agar dapat terus 

beroperasi. Misalnya ketika kesulitan yang dihadapi bank hanya bersifat sementara. 

Namun masalahnya akan lain apabila bank mengalami kerugian besar, dimana 

kemungkinan terhentinya operasi bank atau minimal mengalami gangguan akan sulit 

untuk dihindari. 

 

2. 1. 3. Peran Modal Dalam Perbankan  

 Sebelum membahas mengenai beberapa peran modal dalam perbankan, 

seperti yang disebutkan oleh Peter S. Rose & Sylvia C. Hudgins (2005:484), bahwa 

terdapat beberapa alasan mengapa aspek permodalan memiliki fungsi umum yang 

sangat penting dalam kegiatan manajemen perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 

Fungsi – fungsi penting tersebut antara lain sebagai penyedia sumber daya untuk 

memulai suatu perusahaan baru, menciptakan sumber daya dasar untuk pertumbuhan 

dan ekspansi di masa yang akan datang, pelindung bagi perusahaan terhadap risiko 

yang berpotensi menghasilkan kerugian, dan untuk meningkatkan tingkat 

FAKTOR – FAKTOR..., WIDY RAMADHAN A. K., Ma.-IBS, 2009



kepercayaan publik serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka 

panjang. Selain itu, sampai saat ini modal telah menjadi unsur terpenting dalam 

rangka proses pengawasan dan pengaturan dunia perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya. 

 Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa aspek modal memiliki beberapa 

peran fungsional penting terutama sebagai pendukung kelancaran kegiatan 

operasional harian dan menjaga kelangsungan hidup bank dalam jangka panjang. 

Oleh sebab itu, menurut Rose & Hudgins (2005:484-485) terdapat beberapa tugas 

modal untuk menjalankan peran – peran fungsional tersebut. Pertama, modal sebagai 

sarana untuk menghadapi risiko dengan menyerap baik kerugian finansial maupun 

operasional sampai manajemen bank dapat mengatasi permasalahan institusi tersebut 

dan memulihkan kembali profitabilitasnya. 

 Kedua, modal sebagai penyedia dana yang dibutuhkan bank untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya sebelum bank mampu menarik dana simpanan 

(deposito) masyarakat dan sumber dana lainnya. Institusi baru seperti perbankan 

membutuhkan pendanaan awal untuk kegiatan investasinya, antara lain dalam bentuk 

pembelian tanah, membangun atau menyewa fasilitas, membeli perlengkapan 

operasional, dan merekrut sejumlah karyawan dan staf pendukung lainnya. Disinilah 

modal memainkan perannya sebagai penyedia dana. 

 Ketiga, modal sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan untuk 

meyakinkan para kreditur (pihak pemilik dana) mengenai kekuatan finansial institusi 

perbankan tersebut. Dalam hal ini tingkat modal harus cukup kuat untuk meyakinkan 
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para pihak pemilik dana bahwa bank dapat memenuhi kewajibannya meskipun 

kondisi perekonomian mengalami penurunan. 

 Keempat, modal sebagai penyedia dana untuk pertumbuhan organisasi dan 

pengembangan jasa – jasa, program, dan fasilitas keuangan yang baru. Sebagai 

contoh, ketika sebuah bank sedang tumbuh, maka bank tersebut membutuhkan 

tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan tersebut dan untuk menerima risiko 

yang akan timbul berkaitan dengan adanya baik penawaran produk jasa maupun 

pembangunan fasilitas yang baru. 

 Kelima, modal sebagai pengendali dan pengatur pertumbuhan bank itu 

sendiri. Dalam hal ini membantu untuk menjamin bahwa pertumbuhan tersebut dapat 

berkelanjutan dalam jangka panjang. Baik lembaga regulator (bank sentral) maupun 

pasar finansial mensyaratkan bahwa peningkatan permodalan harus sejalan dengan 

pertumbuhan kredit atau pinjaman kepada pihak ketiga serta aset berisiko lainnya. 

Dengan demikian sarana untuk menyerap kerugian harus meningkat sejalan dengan 

pertumbuhan exposure (tekanan) terhadap risiko yang dihadapi oleh institusi 

perbankan tersebut. 

 Sebagai kesimpulan, peraturan atau regulasi mengenai permodalan telah 

menjadi alat yang sangat penting untuk membatasi seberapa besar tingkat eksposur 

terhadap risiko yang dapat diterima oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam 

peran tersebut modal tidak hanya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik 

mengenai sistem keuangan dan perbankan tetapi juga untuk melindungi sistem 

penjaminan simpanan (deposits insurance) dari kerugian yang serius. 
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2. 1. 4. Struktur Permodalan Bank 

2. 1. 4. 1. Definisi dan Studi  

 Dalam dunia keuangan/finansial, struktur permodalan mengacu pada 

bagaimana perusahaan membiayai asetnya melalui beberapa kombinasi dari modal 

sendiri (ekuitas), hutang, dan sumber dana lainnya. Arthur J. Keown et al (2005:552) 

mendefinisikan struktur modal (capital structure), yang merupakan bagian dari 

struktur finansial (financial structure), sebagai suatu bentuk kombinasi sumber dana 

internal jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Financial structure itu 

sendiri didefinisikan sebagai suatu bentuk kombinasi seluruh sumber dana 

perusahaan yang tampil pada sisi sebelah kanan dari suatu neraca baik sumber dana 

yang besifat eksternal maupun internal. Hubungan antara struktur finansial dan modal 

dapat digambarkan dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

 Struktur Modal = Struktur Finansial – Kewajiban Jangka Pendek 

Adapun tujuan manajemen suatu perusahaan dalam mengelola struktur modalnya 

menurut Keown et al (2005:553) adalah untuk mengombinasikan sumber dana 

permanen yang digunakan perusahaan yang di satu sisi dapat memaksimalisasi nilai 

saham perusahaan, namun di sisi lain dapat meminimalisasi biaya modal itu sendiri 

secara keseluruhan, atau dengan kata lain kombinasi ini dapat disebut sebagai struktur 

permodalan yang optimal (optimal capital structure). 

 Teori mengenai struktur permodalan mulai dikembangkan oleh Modigliani & 

Miller (1958) yang kemudian dikenal dengan M-M Theory (Octavia & Brown, 
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2008:2). Teori ini menjabarkan bahwa pemilihan antara penggunaan hutang (external 

financing) atau penerbitan saham/ekuitas (internal financing) sebagai sumber 

pembiayaan perusahaan adalah tidak relevan (irrelevance) terhadap nilai perusahaan 

pada kondisi pasar sempurna. Pasar sempurna pada teori ini diasumsikan tidak 

adanya biaya transaksi dan kebangkrutan (transaction & bankruptcy cost), pajak, 

serta informasi asimetrik (asymmetric information) sehingga bagaimana perusahaan 

didanai (penerbitan saham atau obligasi) serta kebijakan dividennya tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut di pasar karena para pelaku pasar 

(baik perusahaan maupun individu) dapat meminjam dana pada tingkat bunga yang 

sama. Oleh sebab itu pada kondisi ini struktur permodalan yang optimal (optimal 

capital structure) adalah pendanaan eksternal/hutang secara keseluruhan dan tanpa 

modal. Meskipun begitu, kondisi pasar pada dunia nyata tidak sepenuhnya sempurna 

sehingga hal ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian berikutnya dimana 

struktur permodalan ditemukan relevan atau mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. 

 Berbagai studi mengenai struktur permodalan bank telah dilakukan oleh 

banyak peneliti salah satunya adalah yang dilakukan oleh Brewer, Kaufman & Wall 

(2008:3) yang menyebutkan bahwa berdasarkan studi selama periode tahun 1992 

sampai dengan 2005, bank – bank besar memiliki rasio permodalan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan bank – bank kecil, dimana capital-assets ratio secara signifikan 

lebih tinggi di negara yang mempraktekkan prompt corrective action serta good 

corporate governance pada sistem perbankannya. 
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 Selain itu penelitian ini juga mengacu pada studi yang dilakukan Myers & 

Rajan (1998) dalam Gropp & Heider (2007:6) yang menunjukkan bahwa perusahaan 

dalam bentuk lembaga keuangan akan mencapai tingkat leverage yang optimal yang 

bergantung pada likuiditas asetnya. Kemudian Diamond & Rajan (1999:4) yang 

berargumen bahwa struktur permodalan bank yang optimal merupakan hasil dari 

trade-off antara penciptaan likuiditas, biaya dari financial distress yang dialami bank, 

dan kemampuan bank dalam “memaksa” para nasabah peminjam untuk melunasi 

kreditnya. Dan yang terakhir adalah Allen et al. (2007) dalam Gropp & Heider 

(2007:6) yang menyebutkan bahwa bank memelihara tingkat modalnya dengan tujuan 

untuk melakukan monitoring atas aset mereka dalam bentuk pinjaman (loans) pada 

lingkungan bisnis yang kompetitif. 

 

2. 1. 4. 2. Faktor-faktor Penentu (Determinan) Struktur Permodalan Bank 

 Untuk membahas mengenai teori struktur permodalan perbankan secara 

khusus, seperti yang dijabarkan pada penelitian – penelitian sebelumnya, bertolak 

pada beberapa teori Modigliani-Miller (1958) yang salah satunya dalam Mishkin 

(2004:215) adalah sebagai berikut: 

“Bank juga memegang modal karena mereka dipersyaratkan seperti itu oleh otoritas 

regulasi. Namun dikarenakan tingginya biaya dalam memegang modal, manajer 

bank seringkali menginginkan untuk memegang modal relatif terhadap aset yang 

lebih sedikit dibandingkan dengan yang dipersyaratkan. Dalam hal ini, besaran nilai 

modal bank adalah yang sebagaimana ditentukan oleh persyaratan mengenai 

permodalan bank.”  
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 Bank adalah salah satu bentuk badan usaha yang merupakan subjek dari 

regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah di seluruh dunia dimana bank tersebut 

beroperasi. Oleh sebab itu modal bank yang digunakan untuk mendanai kegiatan 

operasionalnya harus ditentukan oleh hal atau faktor yang sama yang mempengaruhi 

bentuk badan usaha lain ditambah kombinasi sejumlah dampak yang berasal dari 

berbagai kebijakan jaring pengaman (safety net policies) dan regulasi permodalan 

yang ditetapkan pemerintah. Brewer, Kaufman & Wall (2008:4-5) yang juga 

mengacu pada Harris & Raviv (1991:302-304) menyebutkan bahwa terdapat 2 teori 

alternatif yang dikemukakan dalam literatur yang menjelaskan struktur permodalan 

pada perusahaan secara umum, yaitu: 

1. Teori pertama menyebutkan bahwa posisi modal perusahaan ditentukan oleh 

trade-off antara keuntungan dan biaya (cost and benefit) dari pembiayaan 

yang berasal dari hutang (debt financing). Dalam hal ini keuntungan (benefit) 

dari debt financing antara lain terdapat tax shield yaitu bunga sebagai 

pengurang pajak dan dapat menurunkan agency cost antara manajer dan 

pemilik perusahaan. Adapun biaya dari debt financing antara lain expected 

cost yang lebih tinggi dengan adanya financial distress dan terdapat 

peningkatan agency cost antara pemilik dengan kreditur. 

2. Teori kedua merupakan Pecking Order Theory (Myers & Majluf, 1984) 

dimana bank sebagaimana bentuk badan usaha lainnya lebih memilih untuk 

menggunakan sumber dana internal (modal) seperti sisa laba yang ditahan 

perusahaan (retained earning) untuk membiayai investasi barunya meskipun 
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dalam jangka pendek biaya penyesuaian modal akan melebihi benefit-nya. 

Penggunaan dana eksternal dilakukan ketika dana internal sudah tidak 

mencukupi kebutuhan investasi. Jika dibutuhkan dana eksternal, terdapat 

preferensi dalam hal pemilihan yaitu hutang, melakukan convert terhadap 

sekuritas yang dimiliki, dan terakhir penerbitan ekuitas baru. Dalam hal ini 

terdapat 2 asumsi yang dapat dijadikan alasan menurut Myers & Majluf 

(1984:5) mengapa suatu perusahaan memiliki preferensi dalam pemilihan 

pendanaan seperti yang disebutkan di atas. Kedua asumsi tersebut adalah, 

pertama, adanya asymmetric information antara manajer perusahaan dengan 

calon investor dari luar dan, kedua, mereka mengasumsikan manajer akan 

bertindak untuk memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham yang 

sudah ada (existing shareholders).  

 Selanjutnya Berger et al (1995:2) menyebutkan bahwa teori determinan 

struktur permodalan pada bank sebagaimana yang disebutkan sebelumnya tetap 

mengacu pada pada teori Modigliani-Miller mengenai determinan struktur 

permodalan pada perusahaan secara umum. Meskipun begitu tetap terdapat perbedaan 

yaitu adanya peraturan kebijakan jaring pengaman (safety net policies) dan kebutuhan 

modal minimum (minimum capital requirement) pada perbankan. Selain itu bank 

dapat memegang tambahan modal sebagai bentuk kelonggaran finansial untuk 

mengambil keuntungan tak terduga dari profitable opportunities atau untuk berjaga – 

jaga terhadap kerugian yang tak terduga.  
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2. 1. 5. Kecukupan Modal pada Perbankan 

 Saunders & Cornett (2006:576-582) menyebutkan bahwa sebelum 

ditetapkannya Basel Agreement (Basel I) pada tahun 1993,  dunia perbankan 

komersial menghadapi 2 metode perhitungan kebutuhan modal yaitu (1) rasio modal 

terhadap aset (capital – assets ratio) dan risk-based capital ratio yang membagi 

metode perhitungan menjadi 2 yaitu Tier I capital risk-based ratio dan total capital 

(Tier I + Tier II capital) risk-based ratio, yang akan dijelaskan lebih detail sebagai 

berikut. 

1. Rasio Modal terhadap Aset (Capital – Assets Ratio) 

 Rasio ini merupakan metode perhitungan kebutuhan modal yang 

sederhana yaitu dengan mengukur perbandingan antara nilai buku (book 

value) dari modal (capital) bank terhadap nilai buku dari total asetnya yang 

digambarkan dalam perumusan berikut: 

      

 

 

Dalam hal ini semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin tinggi tingkat 

leverage yang dimiliki oleh bank, atau dengan kata lain total aset yang 

dibiayai oleh sumber eksternal (hutang) jauh lebih tinggi dibandingkan 

sumber internal (modal). Adapun pengkategorian nilai daripada rasio tersebut 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Penilaian Modal Berdasarkan Capital Ratio 

Kategori Rasio Core Capital 

Well Capitalized 

Adequately Capitalized 

Undercapitalized 

Significantly Undercapitalized 

Critically Undercapitalized 

5 % atau lebih tinggi 

4 % - 5 % 

3 % - 4 % 

2 % - 3 %  

2 % atau lebih rendah 

Dalam hal ini modal inti bank yang utama adalah dalam bentuk nilai buku 

dari saham biasa (common stock) ditambah saham preferen (qualifying 

cumulative perpetual preferred stock) dan cadangan lainnya seperti minority 

interest. Akan tetapi perhitungan dengan menggunakan rasio ini terdapat 

beberapa kekurangan yang antara lain: 

a. Ketidaksesuaian antara nilai buku dengan nilai pasar dari modal, yang 

dalam hal ini sebagai contoh meskipun suatu bank ditutup dengan 

rasio leverage 2% belum tentu nilai tersebut mencerminkan nilai pasar 

daripada modal tersebut karena bisa saja nilai pasar saat itu sudah 

negatif. Oleh sebab itu tidak ada jaminan bagi para depositor dan 

regulator bahwa mereka cukup terlindungi dari kerugian. 

b. Dengan menjadikan total aset sebagai denominator, metode 

perhitungan rasio ini tidak memperhitungkan perbedaan tingkat 

perbedaan risiko yang melekat pada masing – masing aset. 
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c. Metode perhitungan rasio ini juga tidak memperhitungkan kebutuhan 

modal terhadap aktivitas off-balance sheet dari bank meskipun 

terdapat potensi insolvency risk. 

2. Rasio Modal Berdasarkan Risiko (Risk-Based Capital Ratio) 

 Metode perhitungan kebutuhan modal dengan menggunakan rasio ini 

ditetapkan oleh Bank for International Settlement (BIS) untuk mengatasi 

kelemahan dari metode perhitungan kebutuhan modal yang sederhana 

tersebut. Melalui Basel Agreement pada tahun 1993, metode perhitungan yang 

baru adalah dengan memasukkan unsur risiko yang terkait pada masing – 

masing aset ke dalam perhitungan kebutuhan modal dengan perumusan 

sebagai berikut. 

 

          

Sebagai tambahan, dikarenakan komponen modal inti (Tier I) mempunyai 

tingkatan minimum yang dipersyaratkan sendiri maka perumusan 

perhitungannya adalah sebagai berikut. 

      

 

  

 Berdasarkan dua perumusan di atas, modal minimum yang harus 

disediakan oleh bank adalah sebesar 8 % atas aset berisikonya dimana 
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minimum 4 % adalah merupakan modal inti atau primer. Adapun 

pengkategorian nilai daripada rasio tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Penilaian Modal Berdasarkan Capital Adequacy Ratio 

Kategori Total Risk-Based 

Ratio 

Tier I Risk-Based 

Ratio 

Well Capitalized 

Adequately Capitalized 

Undercapitalized 

Significantly Undercapitalized 

Critically Undercapitalized 

10 % atau lebih tinggi 

8 % - 10 % 

6% - 8 % 

2 % - 6 % 

2 % atau lebih rendah 

6 % atau lebih tinggi 

4 % - 6 % 

3 % - 4 % 

2 % - 3 % 

2 % atau lebih rendah 

 

 

2. 2. Penelitian Terdahulu  

 Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan 

masalah faktor – faktor penentu struktur permodalan bank antara lain: 

I. Kleff & Weber (2004) 

Penelitian yang dilakukan Kleff & Weber secara umum untuk mengetahui 

faktor – faktor penentu struktur permodalan pada industri perbankan di 

Jerman. Mereka menemukan sejumlah variabel yang berpotensi sebagai faktor 

penentu (determinan) struktur modal pada bank yang antara lain: (1) Resiko 

Portofolio, (2) Profitabilitas, (3) Pencadangan Kerugian dalam Aset, (4) 

Tekanan Regulasi, (5) Merger, (6) Ukuran Perusahaan, dan (7) 
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Macroeconomic Shock. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan 4 

variabel independen sebagai determinan dari struktur modal yaitu perubahan 

pada resiko portofolio (change in portfolio risk), profitabilitas (profitability), 

pencadangan kerugian dari kredit (loan loss provision) dan ukuran bank (size 

of bank). Untuk variabel dependennya yaitu struktur modal dengan 

menggunakan proxy target rasio modal (target capital ratio). Adapun objek 

penelitian ini adalah hampir seluruh bank yang beroperasi di Jerman dengan 

menggunakan data laporan keuangaan pada periode 1992-2001 yang 

diperoleh dari Bank Sentral Jerman (Deutsche Bundesbank). Metode analisis 

data menggunakan metode regresi berganda dengan hasil penelitian 

menunjukkan: (1) change in portfolio risk memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap target capital ratio, yang mana hal ini menunjukkan 

semakin tinggi bobot risiko yang dimiliki oleh portofolio aset maka semakin 

besar target rasio modal yang harus dicapai, (2) profitability memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap target capital ratio, yang mana 

hal ini menunjukkan semakin tinggi profitabilitas bank maka semakin besar 

target rasio modal yang dipenuhi oleh nilai laba ditahan sebagai salah satu 

alternatif penambahan modal, (3)  loan loss provision memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap target capital ratio, yang mana hal ini 

menunjukkan semakin tinggi pencadangan kerugian dari kredit sebagai bentuk 

sinyal buruk membutuhkan pencapaian target rasio modal yang lebih tinggi 

pula, (4) size of bank memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan 
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terhadap target capital ratio, yang mana hal ini menunjukkan bank – bank 

besar cenderung menginginkan rasio permodalan yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan bank – bank yang lebih kecil. 

II. Gropp & Heider (2007) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gropp & Heider secara umum hampir sama 

seperti yang dilakukan oleh Kleff & Weber (2004), namun terdapat perbedaan 

objek penelitian dimana mereka melakukan penelitian terhadap industri 

perbankan secara global melingkupi bank – bank dari berbagai negara di 

negara maju (developed country). Data yang digunakan merupakan laporan 

keuangan perbankan dunia yang berasal dari 3 sumber yaitu Bankscope 

database of the Bureau van Dijk, Thompson Financial’s Datastream 

database, dan World Economic Outlook database of the IMF. Penelitian ini 

menggunakan 5 variabel independen yaitu: (1) Size of Bank, (2) Profitability, 

(3) Market-to-Book Ratio, (4) Collateral Value of Assets, dan (5) Dividend 

Payout Ratio, sedangkan variabel dependennya yaitu  leverage ratio (1 minus 

Capital Ratio). Metode analisis data menggunakan model regresi berganda 

dengan hasil penelitian menunjukkan: (1) Size memiliki pengaruh positif 

terhadap leverage ratio, yang mana hal ini menunjukkan semakin besar suatu 

bank maka semakin tinggi rasio leverage yang dibutuhkan, (2) Profitability 

memiliki pengaruh negatif terhadap leverage ratio, yang mana hal ini 

menunjukkan semakin tinggi tingkat profitabilitas bank maka kebutuhan 

leverage akan semakin rendah, (3) Market-to-book ratio memiliki pengaruh 
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negatif terhadap leverage ratio, yang mana hal ini menunjukkan semakin 

tinggi nilai aset di pasar maka kebutuhan leverage akan semakin rendah, (4) 

Collateral Value of Assets memiliki pengaruh positif terhadap leverage ratio, 

hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai aset – aset penjamin yang dimiliki 

bank maka rasio leverage juga akan semakin tinggi, (5) Dividend Payout 

Ratio memiliki pengaruh yang negatif terhadap leverage ratio, yang mana hal 

ini menunjukkan semakin tinggi dividen yang dibagikan maka kebutuhan 

leverage akan semakin rendah. 

III. Octavia & Brown (2008) 

Penelitian yang dilakukan oleh Octavia & Brown pada dasarnya ditujukan 

untuk memverifikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gropp & 

Heider (2007), hanya saja objek penelitian yang dipilih berbeda yaitu bank – 

bank di negara berkembang (developing country). Data yang digunakan 

berupa laporan keuangan periode 1996-2005 yang secara keseluruhan berasal 

dari Bankscope of Bureau Van Dijk. Metode analisis data menggunakan 

model regresi berganda dengan variabel – variabel, baik independen maupun 

dependen, sama dengan yang dipilih oleh Gropp & Heider (2007). Adapun 

hasil dari penelitian tersebut secara keseluruhan hampir sama dengan 

penelitian Gropp & Heider (2007), hanya saja disini mereka menemukan 

bahwa collateral value of assets memiliki pengaruh negatif terhadap leverage 

ratio, yang mana hal ini menunjukkan nilai aset penjamin yang tinggi 

mencerminkan tingkat rasio leverage yang rendah. 
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2. 3. Kerangka Pemikiran 

 Seperti yang disebutkan oleh Diamond & Rajan (1999:7) bahwa struktur 

permodalan pada bank berpengaruh pada stabilitas daripada bank itu sendiri 

sebagaimana berpengaruh pada kemampuannya dalam menyediakan likuiditas dan 

kredit secara efektif.  Oleh sebab itu, faktor – faktor yang menentukan (determinan) 

struktur permodalan itu sendiri perlu untuk diteliti agar dapat mencapai tingkatnya 

yang optimal.  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel yang digunakan 

pada penelitian sebelumnya. Variabel – variabel tersebut antara lain ukuran (size), 

profitabilitas (profitability), pencadangan kerugian aktiva kredit (loan loss provision), 

dan nilai aset penjamin (collateral value of assets) yang dimiliki bank objek 

penelitian sebagai faktor – faktor penentu (determinan) atau variabel bebas daripada 

variabel terikatnya yaitu struktur permodalan (capital structure) bank dengan proxy 

berupa rasio modal terhadap aset (capital ratio). 

 Berdasarkan studi empiris mengenai determinan dari struktur permodalan 

seperti yang telah disebutkan pada subbab sebelumnya, hubungan yang dapat 

digambarkan oleh variabel – variabel tersebut secara umum antara lain sebagai 

berikut: 

1. Ukuran bank, yang dalam hal ini diukur dari nilai total aset yang dimiliki bank 

tersebut, memiliki pengaruh yang negatif terhadap rasio modal terhadap aset 

(capital ratio) namun berpengaruh positif terhadap rasio hutang terhadap aset 

(leverage ratio) yang dimiliki bank. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan 
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atau bank besar umumnya memiliki portofolio aset yang terdiversifikasi 

dengan baik sehingga dapat mengelola exposure terhadap risiko yang dihadapi 

dengan baik. Oleh karena itu hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank tersebut dan mempermudah bank dalam 

menghimpun dana masyarakat tersebut. Selain itu karakteristik dari bank 

besar adalah memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, lebih dikenal 

dalam pasar finansial, dan lebih terekspos pada agency cost (Jensen & 

Meckling, 1976:7) yang menyebabkan bank besar lebih memilih untuk 

menjaga tingkat modal yang rendah dan lebih memilih meningkatkan sumber 

dana eksternal (dalam konteks bank yaitu dana pihak ketiga). 

2. Profitabilitas bank merupakan salah penentu kemampuan bank dalam 

meningkatkan modalnya dengan mengakumulasikan profit yang diperoleh. 

Oleh sebab itu penulis dapat mengasumsikan lebih awal bahwa profitabilitas 

memiliki hubungan yang positif terhadap rasio modal yang ditargetkan bank. 

Hubungan yang positif selain itu akan sesuai dengan pecking order theory 

(Myers & Majluf, 1984) dalam Brewer, Kaufman & Wall (2008:4), yang 

menekankan mengenai preferensi perusahaan dalam menggunakan sumber 

dana internalnya untuk membiayai investasi barunya sehingga tingkat 

keuntungan yang ditahan akan tinggi dan secara akumulatif akan 

meningkatkan rasio modal. 

3. Pencadangan kerugian atas aktiva kredit dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

pengalokasian sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk mengantisipasi 
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kerugian yang berpotensi terjadi dari pemberian kredit oleh bank kepada 

nasabahnya. Rasio ini dipertimbangkan sebagai salah satu determinan struktur 

modal karena dapat mengindikasikan kesehatan suatu bank. Tingkat 

pencadangan yang tinggi mencerminkan bahwa bank sedang mengalami 

financial distress sehingga sulit untuk meningkatkan rasio modalnya. Akan 

tetapi bisa juga terdapat hubungan yang positif dimana bank ingin 

meningkatkan rasio modalnya dalam rangka berjaga – jaga terhadap kualitas 

kredit yang memburuk sehingga membutuhkan pencadangan kerugian yang 

tinggi. Meskipun begitu, Shrieves & Dahl (2003) dalam Kleff & Weber 

(2004:13) berargumen bahwa pencadangan kerugian atas aktiva kredit tidak 

memiliki pengaruh terhadap perubahan struktur modal karena kerugian 

tersebut akan di-offset oleh keuntungan yang diperoleh dari aset produktif lain 

seperti sekuritas. Akan tetapi argumen tersebut sedikit sulit untuk teraplikasi 

karena investasi bank pada sekuritas dibatasi oleh regulasi sehingga tidak 

memiliki proporsi yang besar terhadap portofolio aset secara keseluruhan. 

4. Nilai aset penjamin yang dimiliki bank, berdasarkan beberapa studi, memiliki 

hubungan yang positif terhadap rasio modal (capital ratio). Hal ini 

disebabkan dengan banyaknya aset yang dapat dijadikan jaminan seperti 

investasi pada saham, obligasi, maupun aset berwujud dapat dijadikan sumber 

dana pada satu waktu tertentu oleh bank untuk menambah modalnya melalui 

penjualan aset – aset penjamin tersebut. Akan tetapi pada beberapa penelitian 

lain, tingginya nilai aset penjamin justru lebih memiliki hubungan yang positif 
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terhadap rasio leverage (negatif terhadap capital ratio) karena para pemilik 

dana eksternal (nasabah deposan) merasa lebih aman dalam menyimpan 

dananya pada bank yang memiliki nilai aset penjamin tinggi (Frank & Goyal, 

2005:16). 

 Berdasarkan gambaran hubungan antara variabel seperti yang disebutkan di 

atas, penulis mengilustrasikan secara sederhana kerangka penelitian pengaruh ukuran, 

profitabilitas, pencadangan kerugian atas kredit, dan nilai aset penjamin terhadap 

rasio modal terhadap aset sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Ukuran bank (Size of Bank) sebagai variabel bebas (independent variables) 

2. Profitabilitas (Profitability) sebagai variabel bebas (independent variables) 

3. Pencadangan kerugian aktiva kredit (Loan loss provision) sebagai variabel 

bebas (independent variables) 

Size of Bank (SIZE) 

Profitability (ROA) 

Loan Loss Provision (PROV) 

Collateral Value (COLL) 

Capital Ratio (CAP) 
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4. Nilai aset penjamin (Collateral value of assets) sebagai variabel bebas 

(independent variables) 

5. Struktur permodalan dengan proxy rasio modal terhadap aset (Capital ratio) 

sebagai variabel terikat (dependent variables) 

 

2. 4. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk pernyataan logis sementara 

yang memiliki kemungkinan benar atau salah mengenai hubungan antara variabel – 

variabel yang dijadikan objek penelitian (Sekaran, 2003:103). Hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh yang 

ditimbulkan oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis 

Null (Ho) adalah tidak adanya pengaruh signifikan yang ditimbulkan variabel 

independen terhadap variabel dependen, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya (Ha) 

adalah merupakan lawan dari hipotesis null yang intepretasinya berarti adanya 

pengaruh signifikan yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hipotesis Null pada penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

: Ukuran (size) bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap capital ratio 

pada Bank BUMN 

: Profitabilitas (profitability) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap capital 

ratio pada Bank BUMN 
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: Pencadangan kerugian atas aktiva kredit (loan loss provision) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

: Nilai aset penjamin (collateral value of assets) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

: Ukuran, profitabilitas, pencadangan kerugian atas aktiva kredit, dan nilai aset 

penjamin secara simultan/bersama – sama tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

Adapun hipotesis – hipotesis alternatifnya antara lain sebagai berikut: 

: Ukuran (size) bank berpengaruh secara signifikan terhadap capital ratio pada 

Bank BUMN 

: Profitabilitas (profitability) berpengaruh secara signifikan terhadap capital ratio 

pada Bank BUMN 

: Pencadangan kerugian atas aktiva kredit (loan loss provision) berpengaruh 

secara signifikan terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

: Nilai aset penjamin (collateral value of assets) berpengaruh secara signifikan 

terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

: Ukuran, profitabilitas, pencadangan kerugian atas  aktiva kredit, dan nilai 

aset penjamin secara simultan/bersama – sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap capital ratio pada Bank BUMN 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3. 1. Jenis dan Objek Penelitian 

 Ditinjau dari alat analisis yang digunakan, penelitian ini ditujukan untuk 

menganalisa hubungan/pengaruh yang ditimbulkan oleh satu variabel terhadap 

variabel lainnya, baik arah maupun signifikansinya. Oleh karena itu dalam Sekaran 

(2003:126) serta Arikunto (2006:36) penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi 

korelasional (correlational study).  

 Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah struktur permodalan 

(capital structure) pada bank pemerintah (BUMN). Sebagaimana yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya bahwa permodalan merupakan salah satu aspek penting yang 

diukur untuk menilai tingkat kesehatan bank dan cukup banyak mendapat perhatian 

dari para deposan atau investor. Adapun bank yang akan dijadikan subjek pada 

penelitian ini adalah 3 bank BUMN, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.  

 

3. 2. Metode Sampling dan Jenis Data yang akan Dihimpun 

 Metode pengambilan sampel (sampling) yang digunakan dalam penelitian ini 

tergolong ke dalam kategori purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel 

yang didasarkan atas adanya pertimbangan dan tujuan tertentu dalam penelitian 

(Arikunto, 2006:140). Adapun salah satu ciri daripada purposive sampling adalah 
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terdapat karakteristik tertentu yang diinginkan atas objek penelitian yang dalam hal 

ini adalah bank BUMN dengan kategori bank nasional yang memiliki nilai 

permodalan antara Rp. 10 triliun sampai dengan Rp. 50 triliun sebagaimana yang 

tergambar dalam gambar dibawah ini.  

Gambar 3.1 Struktur Perbankan Indonesia Sesuai Visi API 

 Permodalan (Rp Triliun) 

 

 

     50 

 

     10 

 

 

     0.1 

 

 
  Sumber: Warjiyo (2004:195) 

Sedangkan jenis data yang akan dihimpun untuk dalam penelitian ini tergolong dalam 

kategori data panel (Sekaran, 2003:222) yang sifatnya data sekunder, yaitu berupa 

laporan keuangan triwulanan (kuartal) 3 bank BUMN. Adapun periode laporan 

keuangan yang akan diteliti dimulai dari kuartal I 2005 sampai dengan kuartal IV 
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2008. Dengan kata lain jumlah laporan keuangan yang diteliti adalah berjumlah 48, 

dengan rincian 16 periode laporan keuangan untuk masing – masing bank. 

 

3. 3. Metode Penelitian 

 Terdapat 2 metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

pertama adalah metode analisis deskriptif (descriptive analysis) untuk menjelaskan 

mengenai gambaran umum kondisi umum 3 bank BUMN yang menjadi objek 

penelitian, khususnya mengenai kondisi struktur permodalan yang diukur  dengan 

capital ratio beserta determinannya (size, profitability, loan loss provision, dan 

collateral value of assets) pada bank - bank tersebut selama periode penelitian. Selain 

metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan metode uji hipotesis (hypothesis 

testing) untuk menguji hipotesa yang dibangun dalam kerangka pemikiran penelitian 

ini yang secara terperinci akan dijelaskan pada sub bab berikutnya terutama yang 

berkaitan dengan operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, rancangan 

pengujian hipotesis, dan uji hipotesis. 

3. 3. 1. Teknik Pengumpulan Data 

 Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sub bab III. 2 mengenai data yang 

akan dihimpun untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan 

(kuartal) yang dipublikasikan pada web site masing – masing bank. 

Selain itu, untuk mendukung penelitian ini dari sisi landasan teori digunakan 

sumber – sumber lain yang sifatnya studi kepustakaan (library research) seperti 
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jurnal penelitian, artikel keuangan dan bisnis, serta literatur lain dari lembaga 

penelitian tertentu. 

 

3. 3. 2. Operasionalisasi Variabel 

3. 3. 2. 1. Variabel Independen 

 Variabel ini diukur dalam bentuk rasio dari total modal (capital/equity) 

terhadap total aset (capital ratio), yang dirumuskan (Saunders & Cornett, 2006:576) 

sebagai berikut: 

 

Dengan catatan, 

 CAP = Capital Ratio 

 t = periode/tahun penelitian t 

3. 3. 2. 2. Variabel Independen 

1. Size of the Bank, yang diukur dari fungsi natural logarithm nilai buku total 

aset yang dimiliki oleh bank dalam periode penelitian (Kleff & Weber, 

2004:14) yang mengacu pada Titman & Wessels (1988:6) dan dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Dengan catatan, 

SIZE = Size of Bank (Ukuran Bank) 

t-1 = periode/tahun penelitian t-1 
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2. Profitability, diukur dari rasio tingkat pendapatan/pengembalian terhadap aset 

(Return on Assets/ROA) yang didefinisikan sebagai indikator seberapa besar 

kemampuan manajemen dari bank mengkonversi aset perusahaan menjadi 

pendapatan bersih (Rose & Hudgins, 2005:151) dan dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

                    
Dengan catatan, 

ROA = Return On Assets (Tingkat Pengembalian Terhadap Aset) 

t-1 = periode/tahun penelitian t-1 

3. Loan Loss Provision, yang didefinisikan sebagai suatu bentuk biaya non-kas 

(non-cash expense) yang ditujukan untuk mengantisipasi kualitas kredit yang 

buruk (Rose & Hudgins, 2005:127) dan diukur dari rasio nilai besaran 

pencadangan kerugian atas aktiva berbentuk kredit/pinjaman pada periode 

penelitian yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

  
 Dengan catatan, 

PROV = Loan Loss Provision (Pencadangan Kerugian Kredit) 

PPA = Pencadangan Penghapusan Aktiva 

t-1 = periode/tahun penelitian t-1 
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4. Collateral Value of Assets, yang diukur dari rasio dari nilai total aset penjamin 

terhadap total aset secara keseluruhan yang dimiliki oleh bank pada periode 

penelitian (Gropp & Heider, 2007:37) serta (Frank & Goyal, 2005:26) yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

   
Dengan catatan, 

COLL = Collateral Value of Assets (Nilai Aset Penjamin) 

Total Sekuritas = Surat Berharga yang Dimiliki + SBI + Obligasi + Giro &        

        Penempatan pada Bank Lain 

t-1 = periode/tahun penelitian t-1 

 

3. 3. 3. Teknik Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis yang telah disusun, dilakukan pengujian secara 

statistik kuantitatif guna menghitung apakah terdapat hubungan antara variabel – 

variabel independen yang telah disebutkan sebelumnya dengan variabel dependennya 

yaitu struktur permodalan yang diukur dengan capital ratio. Dalam proses analisis 

data dan pengujian hipotesis tersebut digunakan beberapa alat (tools) perumusan uji 

statistik yang antara lain sebagai berikut:  

1. Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji apakah model persamaan regresi 

yang telah dibentuk dapat menunjukkan pola hubungan yang signifikan dan 

representatif. Adapun teknik pengujian ini meliputi tools sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas, yang digunakan untuk menguji apakah baik variabel 

independen maupun variabel dependen dalam model regresi yang 

dibentuk memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Untuk model 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal yang ploting datanya membentuk atau dapat diwakilkan 

oleh satu garis lurus diagonal. Jika distribusi datanya adalah normal 

(memenuhi asumsi normalitas), maka garis yang menghubungkan data 

sesungguhnya akan mendekati garis diagonalnya (Ghozali, 2007:74). 

Untuk menguji apakah distribusi data bersifat normal atau tidak, terdapat 

2 alat analisis yaitu: 

i. Analisis Grafik yaitu melihat normalitas data dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dimana jika 

data menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model 

regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika 

data menyebar tidak di sekitar tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal 

maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. 

ii. Analisis Statistik yaitu menggunakan uji statistik Kolmogorov-

Smirnov dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 (5%). Jika tingkat 

signifikansi melebihi nilai α maka data terdistribusi normal, 
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sedangkan jika tingkat signifikansi kurang dari nilai α maka data 

tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas, yang digunakan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam satu model 

regresi (Ghozali, 2007:57). Indikator dari terdapatnya multikolinearitas 

dalam satu model regresi tersebut antara lain dapat dilihat dari besaran 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Untuk model regresi yang 

bebas multikolinearitas dilihat dari nilai besaran VIF yang berada di antara 

angka 1  sampai dengan 10 dan nilai besaran tolerance yang mendekati 

angka 1, sedangkan model regresi yang terdapat multikolinearitas dapat 

dilihat dari nilai besaran VIF diatas 10 atau nilai tolerance < 0,10. 

c. Uji Heteroskedastisitas, yang digunakan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai variance dan residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya dalam satu model regresi (Ghozali, 2007:69). Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas atau 

dengan kata lain data bersifat homogen. Salah satu cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 

(scatter plot) antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya, 

dengan dasar analisis: 

i. Jika ada pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas, sedangkan 
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ii. Jika tidak ada pola yang jelas (titik – titik menyebar secara acak di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y), maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Selain dengan melihat scatter plot, teknik lain yang dapat digunakan 

untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji Glejser. Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan 

variabel absolut residual sebagai variabel dependen dengan variabel 

independen. Indikasi terdapatnya heteroskedastisitas dapat dilihat dari 

nilai signifikan variabel bebas. Jika secara statistik variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen yang berupa absolut residual (nilai 

signifikan < 0.05) maka dapat dindikasikan terdapat heteroskedastisitas 

dalam model regresi tersebut. 

d. Uji Autokorelasi, yang digunakan untuk menguji apakah dalam satu 

model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) 

(Ghozali, 2007:61). Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi 

dalam data model regresi yang akan dianalisis dapat dilakukan dengan 

menggunakan Durbin-Watson Test yaitu dengan membandingkan nilai 

yang didapat dengan nilai yang terdapat pada tabel Durbin-Watson dengan 

kriteria sebagai berikut: 

 

 

FAKTOR – FAKTOR..., WIDY RAMADHAN A. K., Ma.-IBS, 2009



Tabel 3.1 Durbin-Watson Table 

Jika   Keputusan 

0 < d < dl Ada autokorelasi positif 

dl < d < du Tak ada keputusan 

4 – dl < d < 4 Ada autokorelasi negatif  

4 – du < d < 4 – dl Tak ada keputusan 

du < d < 4 – du  Tak ada autokorelasi, positif atau negatif  

Sumber: Ghozali (2007:61) 

2. Metode Analisis Regresi Berganda (multiple linear regression) yang berguna 

untuk mengetahui kekuatan serta arah hubungan antara dua atau lebih variabel 

bebas/independen dengan satu variabel terikatnya/dependen (Ghozali, 

2007:43). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh yang ditimbulkan size of bank, profitability, 

loan loss provision, dan collateral value of assets terhadap capital ratio pada 

objek penelitian yaitu 3 bank BUMN dalam periode 2005-2008 dengan 

bentuk umum persamaan yang dapat dibuat dari variabel – variabel tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

 Keterangan:    = Capital Ratio pada periode t 

      = Size of the Bank pada periode t-1 

     = Profitability pada periode t-1 

    =  Loan Loss Provision pada periode t-1 
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      = Collateral Value of Assets pada periode t-1 

      = Koefisien Intersep (konstanta) 

      = Koefisien Regresi 

     = Error 

3. Uji t (Uji Parsial) yang digunakan untuk menguji pengaruh yang ditimbulkan 

oleh masing – masing variabel independen secara parsial (terpisah) terhadap 

variabel dependennya (Ghozali, 2007:44). Sama halnya dengan Uji F, 

pengujian secara parsial untuk menentukan penerimaan atau penolakan 

hipotesa ini juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data (output) dengan menggunakan program statistik yang dilihat 

pada tabel coefficient kolom significance sebagai berikut: 

i. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak, sedangkan 

ii. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

4. Uji F (Uji Simultan) yang digunakan untuk menguji pengaruh yang 

ditimbulkan oleh variabel – variabel independen secara simultan (bersamaan) 

terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2007:44). Untuk proses 

pengambilan keputusan penolakan atau penerimaan hipotesa didasarkan pada 

nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data (output) dengan 

menggunakan program statistik yang dilihat pada tabel ANOVA kolom 

significance sebagai berikut:  

i. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak, sedangkan 
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ii. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

5. Koefisien Determinasi (R²) yang digunakan untuk menunjukkan seberapa 

besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel – variabel 

independennya setelah dilakukan regresi (Ghozali, 2007:45). Dalam pengujian 

ini koefisien determinasi dengan simbol R² menjelaskan seberapa besar 

tingkat pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel – variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan).  

 Adapun nilai dari koefisien determinasi ini dapat dilihat pada tabel 

summary kolom R square hasil pengolahan data (output) dengan 

menggunakan program (software) statistik. Besaran koefisien determinasi 

berada pada interval 0 sampai dengan 1 dengan kondisi: 

i. Semakin mendekati 0 (nol) maka semakin kecil pula pengaruh yang 

ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen atau 

dengan kata lain perubahan pada variabel dependen kurang bisa 

dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan 

ii. Semakin mendekati 1 (satu) maka semakin besar pula pengaruh yang 

ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen atau 

dengan kata lain perubahan pada variabel dependen bisa dijelaskan 

oleh variabel independennya 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan objek yang akan diteliti yaitu 3 bank BUMN 

utama, yang terdiri dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI, 

dan Bank Mandiri. Berdasarkan objek penelitian tersebut, penulis menggunakan data 

observasi berupa laporan keuangan 3 bank tersebut dalam kurun waktu 4 tahun. 

Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

triwulan yang diterbitkan pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 

setiap tahunnya dimulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.  

 Adapun sekilas profil dari masing – masing bank sebagai objek penelitian 

adalah sebagai berikut: 

I. Bank Negara Indonesia (BNI) 

 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didirikan pada tahun 1946 

sebagai bank pertama yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia. 

Pada awal berdirinya BNI berfungsi sebagai bank sentral Republik Indonesia 

yang baru merdeka. Mengingat perannya yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional, pada tahun 1955 BNI berubah status 

menjadi bank komersial.  

 Pada tahun 1966, BNI menjadi bank BUMN pertama yang 

melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 25% 
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sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia). Menyusul 

proses rekapitalisasi oleh Pemerintah pada tahun 2000, dan dilanjutkan 

dengan rights issue pada tahun 2007, per 31 Desember 2008, saham BNI yang 

dimiliki oleh publik mencapai 23,64%. 

 Dengan total aktiva senilai Rp 201,7 triliun, BNI adalah bank terbesar 

ke-4 di Indonesia berdasarkan jumlah aktiva. BNI melayani basis nasabah 

korporasi, komersial dan individu melalui jaringan pelayanan yang luas 

mencakup 993 cabang domestik dan 5 cabang luar negeri, 2.918 unit ATM, 

dan didukung oleh layanan perbankan Internet dan SMS. Setelah lebih dari 62 

tahun melayani negeri, BNI saat ini terus melangkah dengan mengutamakan 

praktik perbankan yang sehat untuk memastikan pertumbuhan pada masa 

mendatang serta peningkatan nilai bagi pemegang saham, nasabah dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

 Adapun visi dan misi dari Bank Negara Indonesia (BNI) adalah 

sebagai berikut: 

a. Misi 

Menjadi bank yang unggul, terkemuka, dan terdepan dalam layanan 

dan kinerja 

b. Visi 

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah 

kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (the 

bank of choice) 
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2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor 

3. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi 

4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan sosial  

5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola 

perusahaan yang baik 

II. Bank Rakyat Indonesia 

 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank 

terbesar dan tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. 

Berawal dari lembaga yang mengelola dana masjid dan kemudian disalurkan 

kepada masyarakat dengan skema yang sederhana, pada tanggal tersebut 

lahirlah lembaga keuangan kecil bernama De Poerwokertosche Hulp en 

Spaarbank der Inlandsche Hoofden di Purwokerto, Jawa Tengah, sebagai 

cikal bakal Bank Rakyat Indonesia. 

 Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga yang didirikan oleh Raden 

Aria Wiriatmaja tersebut semakin berkembang dan dibutuhkan masyarakat. 

Beberapa kali nama lembaga ini mengalami perubahan, berturut - turut adalah 

Hulp-en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen, De 

Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank (Volksbank), 

Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene pada tahun 1912, dan 

FAKTOR – FAKTOR..., WIDY RAMADHAN A. K., Ma.-IBS, 2009



Algemene Volkscredietbank (AVB) tahun 1934. Pada masa pendudukan 

Jepang, AVB diubah menjadi Syomin Ginko. 

 Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia kembali mengubah 

nama lembaga tersebut menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI), yaitu pada 

tanggal 22 Februari 1946. Dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, 

BRI menjadi bank pertama yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. 

Sebagai bank milik pemerintah, BRI banyak berperan mewujudkan visi 

pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Pada tahun 1960, 

pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN). Berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968, pemerintah 

menetapkan kembali nama Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum dan 

berdasarkan Undang - undang Perbankan No. 7 tahun 1992, BRI berubah 

nama dan status badan hukumnya menjadi PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero). Dengan fokus bisnis pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM), BRI telah menginspirasi berbagai pihak untuk lebih 

mendayagunakan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian 

nasional. 

 Pada tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka 

dengan pencatatan 30% sahamnya di bursa efek yang kini bernama Bursa 

Efek Indonesia (BEI), dengan kode saham BBRI dan saat ini tergabung dalam 

indeks saham LQ45 sebagai salah satu saham yang diperhitungkan dalam 

mengukur indeks harga saham gabungan (IHSG) di BEI. Dalam dua tahun 
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terakhir, berkat upaya keras serta didukung oleh program pemasaran yang 

agresif melalui jaringan unit kerja yang luas, BRI tumbuh pesat baik dari segi 

total aset, jumlah kredit yang diberikan, dana pihak ketiga yang berhasil 

digalang, laba yang dihasilkan, disertai dengan kualitas aset yang terjaga. 

 Sampai dengan 31 Desember 2008, jumlah nasabah BRI kurang lebih 

mencapai 30 juta rekening yang terdiri dari nasabah perorangan, pelaku usaha 

mikro dan kecil, perusahaan menengah hingga besar, dan lembaga swasta 

maupun pemerintahan. Pertumbuhan kredit mencapai 41,36% pada tahun 

2008, sedangkan pertumbuhan DPK mencapai 21,70%. Hingga akhir tahun 

2008, BRI memiliki lebih dari 5.400 unit kerja yang terdiri dari Kantor 

Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, maupun 

BRI Unit. Di beberapa Kantor Cabang, BRI juga memberikan layanan BRI 

Prioritas bagi nasabah pilihan. 

 Untuk jaringan elektronik, BRI memiliki 1.796 ATM ditambah lebih 

dari 35.000 jaringan ATM LINK, ATM Bersama dan ATM Prima serta 

fasilitas phone banking 24-jam dan SMS Banking. Sampai dengan 31 

Desember 2008, Pemerintah Republik Indonesia memiliki 56,79% saham dan 

sisanya dimiliki oleh masyarakat pemodal. Nilai kapitalisasi pasar saham BRI 

pada akhir tahun 2008 mencapai Rp55,85 triliun atau sekitar 5,56% dari total 

kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia. 

 Adapun visi dan misi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah 

sebagai berikut: 
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a. Visi 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, BRI menetapkan 3 misi yang harus 

dilaksanakan, yaitu: 

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat 

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan 

kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya 

manusia yang profesional dengan melaksanakan praktik tata 

kelola perusahaan yang baik 

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada 

pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

III. Bank Mandiri 

 Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari 

program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu Bank 

Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank 

Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Keempat Bank 
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tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan perbankan di Indonesia 

dimana sejarahnya berawal pada lebih dari 140 tahun yang lalu. 

 Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai 

proses konsolidasi. Di antaranya menutup 194 kantor cabang yang saling 

tumpang tindih dan mengurangi jumlah pegawai dari 26.000 menjadi 17.620. 

Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan 

melalui iklan dan promosi. Salah satu pencapaian penting adalah penggantian 

secara menyeluruh platform teknologi. Bank Mandiri mewarisi sembilan 

sistem perbankan dari keempat legacy bank. Setelah investasi awal untuk 

konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, Bank Mandiri mulai melaksanakan 

program penggantian platform yang berlangsung selama tiga tahun dengan 

investasi USD 200 juta, di mana program pengganti tersebut difokuskan untuk 

kegiatan consumer banking. 

 Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak di bidang 

usaha yang sangat beragam. Persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan 

dengan prinsip ‘four eyes,’ dimana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan 

pemasaran dan business unit mereka. Bank Mandiri juga berhasil mencetak 

kemajuan yang signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) dan nasabah ritel. Pada bulan Desember 1999, jumlah kredit kepada 

nasabah corporate sebesar 87% dari total kredit. Pada 31 Desember 2006, 

jumlah kredit kepada nasabah corporate mencakup 49,01% dari total kredit, 
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porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro sebesar 39,45%, sedangkan 

kredit kepada nasabah consumer sebesar 11,54%. 

 

4. 2. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

4. 2. 1. Struktur Modal (Capital Structure) 

 Struktur modal dalam penelitian ini diukur dengan rasio modal terhadap aset 

(capital ratio). Rasio ini merupakan metode perhitungan kebutuhan modal yang 

sederhana yaitu dengan mengukur perbandingan antara nilai buku (book value) dari 

total modal (equity/capital) bank terhadap nilai buku dari total asetnya yang 

digambarkan dalam perumusan (Saunders & Cornett, 2006:576) berikut: 

 

 

Hasil perhitungan dan perubahan pada capital ratio 3 bank objek  penelitian dalam 

periode tahun 2005 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada tabel dan grafik 

rangkuman berikut. 

Tabel 4.1 Capital Ratio 2005 – 2008 

2005 2006 2007 2008 
BNI 

Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 

10.26% 
8.36% 
7.60% 
8.05% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

8.37% 
9.18% 
8.33% 
8.73% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

7.69% 
8.33% 

10.91% 
9.42% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

9.22% 
8.35% 
8.32% 
7.65% 

BRI 
Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 

12.32% 
10.41% 
10.08% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 

12.12% 
10.23% 
10.95% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 

11.92% 
10.20% 
10.30% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 

10.37% 
8.85% 
9.37% 
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2005 (IV) 10.88% 2006 (IV) 10.91% 2007 (IV) 9.54% 2008 (IV) 9.09% 
Bank Mandiri 
Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

10.17% 
8.87% 
9.41% 
8.81% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

9.37% 
9.34% 
9.61% 
9.85% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

10.48% 
10.17% 
10.25% 
9.16% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

10.20% 
9.10% 
9.12% 
8.51% 

Grafik 4.1 Capital Ratio BNI 2005-2008 

 

Grafik 4.2 Capital Ratio BRI 2005-2008 
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Grafik 4.3 Capital Ratio Bank Mandiri 2005-2008 
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regulator sebesar 8%. Tingginya rasio tersebut juga mengindikasikan bahwa bank 
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4. 2. 2. Ukuran Bank (Size of Bank) 

 Ukuran bank yang dijadikan objek penelitian ini adalah yang termasuk dalam 

golongan besar, yang mana menunjukkan posisi bank tersebut dalam industri 

perbankan pada khususnya dan pasar finansial pada umumnya. Dalam hal ini ukuran 

(size) diukur dari nilai aset yang dimiliki bank tersebut. Perumusan yang digunakan 

untuk mengukur size bank adalah dengan menggunakan fungsi natural logarithm 

yang mengacu pada Kleff & Weber (2004:14) serta Titman & Wessels (1988:6) 

sebagai berikut: 

 

Hasil perhitungan dan perubahan nilai aset 3 bank objek penelitian dalam periode 

tahun 2005 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada tabel dan grafik rangkuman 

berikut. 

Tabel 4.2 Total Aset 2005 – 2008 
        (dalam jutaan rupiah) 

Thn (Q) BNI BRI Bank Mandiri 
Total Aset Total Aset Total Aset 

2004 (IV) 

2005 (I) 

2005 (II) 

2005 (III) 

2005 (IV) 

136.481.584 

134.684.486 

138.838.704 

147.675.083 

147.812.206 

107.040.172 

107.214.280 

113.473.610 

113.397.161 

122.775.579 

248.155.827 

249.373.340 

256.783.842 

250.341.203 

263.383.348 

2006 (I) 

2006 (II) 

2006 (III) 

2006 (IV) 

148.028.960 

146.799.722 

157.512.793 

169.415.573 

123.944.680 

135.154.521 

140.457.247 

154.725.486 

254.884.990 

255.278.451 

253.713.417 

267.517.192 

2007 (I) 

2007 (II) 

175.300.151 

176.427.286 

152.165.239 

168.124.165 

261.025.681 

265.021.871 
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2007 (III) 

2007 (IV) 

172.484.113 

183.341.611 

178.109.457 

203.734.938 

273.791.073 

319.085.590 

2008 (I) 

2008 (II) 

2008 (III) 

2008 (IV) 

162.266.916 

176.046.883 

179.644.240 

201.741.069 

200.563.703 

216.982.463 

219.638.599 

246.076.896 

299.585.382 

304.680.488 

318.670.683 

358.439.834 

 
Tabel 4.3 Size of Bank 2005 - 2008 

BNI BRI Bank Mandiri 
Thn (Q) SIZE Thn (Q) SIZE Thn (Q) SIZE 
2004 (IV) 

2005 (I) 

2005 (II) 

2005 (III) 

2005 (IV) 

 

18.73170025 

18.71844546 

18.74882341 

18.81052503 

18.81145315 

2004 (IV) 

2005 (I) 

2005 (II) 

2005 (III) 

2005 (IV) 

18.48871476 

18.49034001 

18.54708086 

18.54640691 

18.62586869 

2004 (IV) 

2005 (I) 

2005 (II) 

2005 (III) 

2005 (IV) 

19.32956744 

19.33446169 

19.36374521 

19.33833536 

19.38912113 

2006 (I) 

2006 (II) 

2006 (III) 

2006 (IV) 

 

18.81291849 

18.80457978 

18.87501724 

18.94786527 

2006 (I) 

2006 (II) 

2006 (III) 

2006 (IV) 

18.63534589 

18.72192928 

18.76041371 

18.85716305 

2006 (I) 

2006 (II) 

2006 (III) 

2006 (IV) 

19.35632298 

19.35786547 

19.35171591 

19.40469439 

2007 (I) 

2007 (II) 

2007 (III) 

2007 (IV) 

 

18.98201021 

18.98841937 

18.96581569 

19.0268617 

2007 (I) 

2007 (II) 

2007 (III) 

2007 (IV) 

18.84047759 

18.94021334 

18.99790885 

19.13233038 

2007 (I) 

2007 (II) 

2007 (III) 

2007 (IV) 

19.38012936 

19.39532291 

19.42787587 

19.58096993 

 
2008 (I) 

2008 (II) 

2008 (III) 

2008 (IV) 
 

18.90475317 

18.9862609 

19.00648901 

19.1224956 

2008 (I) 

2008 (II) 

2008 (III) 

2008 (IV) 
 

19.11664247 

 19.19532709 

19.20749402 

19.32115463 

2008 (I) 

2008 (II) 

2008 (III) 

2008 (IV) 
 

19.51791002 

19.53477421 

19.57966879 

19.69727138 
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Grafik 4.4 Total Aset BNI 2005-2008 

 

Grafik 4.5 Total Aset BRI 2005-2008 

 

Grafik 4.6 Total Aset Bank Mandiri 2005-2008 
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 Berdasarkan grafik 4.4, 4.5, dan 4.6 di atas dapat dilihat bahwa total aset 

ketiga bank objek penelitian terus mengalami peningkatan baik diukur tiap tahunnya 

maupun bila diukur tiap kuartalnya. Berdasarkan Laporan Tahunan (Annual Report) 

ketiga bank tersebut peningkatan total aset sebagian besar disumbangkan oleh aktiva 

kredit (loan) yang tumbuh rata – rata 18% sampai dengan 26% tiap tahunnya yang 

tentu saja diimbangi oleh peningkatan dana pihak ketiga yang tumbuh rata – rata 16% 

sampai dengan 21% tiap tahunnya. Meskipun begitu pertumbuhan dana pihak ketiga 

yang signifikan baru terjadi pada pertengahan tahun 2008. Hal tersebut disebabkan 

keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meningkatkan batas nilai DPK 

yang dijamin menjadi Rp. 2 miliar sehingga cukup meningkatkan rasa aman 

masyarakat, terlebih jika menyimpan dananya di bank – bank pemerintah (BUMN). 

Selain itu, isu likuiditas juga turut menjadi latar belakang kondisi ini, sehingga 

sebagian besar masyarakat masih ragu untuk menyimpan dananya di bank swasta 

menengah – kecil dan bank asing, terutama bank asing yang induknya terkena 

dampak langsung dari krisis finansial global. 

 

4. 2. 3. Profitabilitas (Profitability) 

 Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan 

laba (return) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam penelitian ini 

sumber daya yang dimaksud adalah aset – aset  yang dimiliki oleh bank, sehingga 

tingkat profitabilitas diukur melalui rasio laba terhadap total aset atau yang dikenal 
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dengan istilah Return on Asset (ROA) dengan perumusan (Rose & Hudgins, 

2005:151) sebagai berikut:   

 

Hasil 

perhitungan dan perubahan pada rasio return on asset 3 bank objek  penelitian dalam 

periode tahun 2005 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada tabel dan grafik 

rangkuman berikut. 

Tabel 4.4 Return on Asset (2005 – 2008) 

2005 2006 2007 2008 
BNI 

Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 

 

2.30% 
2.74% 
1.95% 
1.71% 
1.61% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

 

0.90% 
1.63% 
1.81% 
1.85% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

 

1.63% 
1.76% 
1.74% 
0.85% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

 

0.50% 
0.76% 
0.94% 
1.10% 

BRI 
Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

5.77% 
6.08% 
4.84% 
4.62% 
5.04% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

5.59% 
4.28% 
4.56% 
4.36% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

4.49% 
4.29% 
4.27% 
4.61% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

4.17% 
4.06% 
4.14% 
4.18% 

Bank Mandiri 
Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

2.12% 
1.31% 
0.76% 
1.05% 
0.47% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

1.24% 
0.93% 
0.96% 
1.12% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

2.31% 
2.42% 
2.39% 
2.40% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

2.78% 
2.62% 
2.64% 
2.50% 

 
 

 

 

FAKTOR – FAKTOR..., WIDY RAMADHAN A. K., Ma.-IBS, 2009



Grafik 4.7 ROA BNI 2005-2008 

 

Grafik 4.8 ROA BRI 2005-2008 

 

Grafik 4.9 ROA Bank Mandiri 2005-2008 
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 Berdasarkan grafik 4.7, 4.8, dan 4.9 di atas dapat dilihat bahwa ketiga bank 

memiliki kondisi perubahan ROA yang berbeda selama periode 2005 – 2008. Jika 

melihat pada grafik ROA BNI maka yang terlihat adalah tren penurunan yaitu pada 

periode awal 2005 BNI mampu memperoleh nilai ROA sampai dengan 2.74% namun 

pada periode akhir 2008 hanya mampu memperoleh nilai ROA sebesar 1.1%. Hal ini 

tentu saja kontras dengan tingkat pertumbuhan aset produktif yang dimiliki oleh BNI 

sebagaimana 2 bank lainnya yang cukup signifikan, oleh sebab itu nilai ROA yang 

rendah dapat disinyalir sebagai akibat dari biaya operasional yang masih tinggi.  

 Keadaan sebaliknya justru dialami oleh Bank Mandiri dimana nilai ROA 

mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan sejak akhir periode kuartal IV 2005 

sampai dengan akhir kuartal IV 2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan kualitas aset produktif yang diimbangi peningkatan efisiensi dalam 

operasional bank. Meskipun begitu, dari ketiga bank objek penelitian, BRI masih 

lebih baik dalam perolehan nilai ROA. Hal tersebut dikarenakan meskipun secara 

grafis nilai ROA BRI mengalami penurunan dari periode awal 2005 sampai dengan 

periode akhir 2008, namun BRI mampu menjaga tingkat ROA-nya tetap di atas 4% 

sehingga dari sisi profitabilitas BRI masih lebih baik dari 2 bank lainnya. 

 

4. 2. 4. Pencadangan Kerugian Atas Aktiva Kredit (Loan Loss Provision) 

 Loan Loss Provision (PROV) merupakan suatu bentuk pencadangan untuk 

menghapuskan aktiva kredit (loan) yang memiliki tingkat kolektibilitas buruk atau 
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dalam hal termasuk golongan dalam perhatian khusus (special mention), diragukan 

(doubtful), dan macet (loss). Nilai dari PROV adalah rasio antara pencadangan 

penghapusan aktiva kredit (PPA Kredit) dengan jumlah kredit yang diberikan, atau 

dirumuskan (Rose & Hudgins, 2005:127) sebagai berikut:   

 

Hasil perhitungan dan perubahan pada loan loss provision (PROV) 3 bank objek  

penelitian dalam periode tahun 2005 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada tabel dan 

grafik rangkuman berikut. 

Tabel 4.5 Loan Loss Provision (2005 – 2008) 

2005 2006 2007 2008 
BNI 

Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 

5.72% 
5.77% 
6.63% 
7.37% 
6.91% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

 

7.85% 
7.05% 
6.58% 
5.74% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

 

5.40% 
5.08% 
5.14% 
6.10% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

 

7.46% 
7.67% 
7.00% 
5.31% 

BRI 
Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 

8.22% 
8.40% 
8.36% 
7.58% 
7.16% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

7.35% 
7.15% 
7.01% 
7.44% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

8.03% 
10.90% 
8.68% 
6.11% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

6.28% 
5.99% 
5.74% 
4.93% 

Bank Mandiri 
Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

8.93% 
8.96% 

10.36% 
11.02% 
11.98% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

12.27% 
11.80% 
11.38% 
12.73% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

12.92% 
13.41% 
11.00% 
9.41% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

6.78% 
6.40% 
6.78% 
6.58% 
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Grafik 4.10 Rasio PPA Kredit BNI 2005-2008 

 

Grafik 4.11 Rasio PPA Kredit BRI 2005-2008 

 

Grafik 4.12 Rasio PPA Kredit Bank Mandiri 2005-2008 
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 Berdasarkan grafik 4.10, 4.11, dan 4.12 di atas dapat dilihat bahwa tren 

perubahan rasio pencadangan penghapusan aktiva kredit berada pada level yang 

cukup stabil, namun pada periode awal sampai dengan akhir tahun 2008 ketiga bank 

mengalami penurunan rasio sampai dengan berada pada kisaran 5% - 6%. Hal ini 

menunjukkan kualitas aktiva kredit yang dimiliki oleh ketiga bank tersebut semakin 

baik atau dengan kata lain perbandingan antara kualitas kredit yang buruk 

(kolektabilitas 3 sampai 5) dengan kualitas kredit yang baik (kolektabilitas 1 dan 2) 

semakin rendah. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh penurunan suku bunga 

perbankan menyusul penurunan BI rate pada kuartal akhir 2008 meskipun tidak 

secara signifikan. Selain itu secara makro kondisi ini juga disebabkan tekanan inflasi 

yang semakin menurun dan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. 

 

4. 2. 5. Nilai Aset Penjamin (Collateral Value of Assets) 

 Collateral Value of Assets (COLL) merupakan salah satu bentuk penilaian 

atas jaminan bank kepada para stakeholdernya terutama para nasabahnya baik 

deposan maupun debitur bahwa bank memiliki ketersediaan aset yang dapat dijadikan 

aktiva tunai (cash) sewaktu – waktu jika dibutuhkan dan bank memiliki cukup aset 

berwujud (tangible) yang dapat dijual sesuai nilainya jika terjadi default atau 

penutupan bank. Nilai dari COLL adalah rasio antara total aset penjamin yang terdiri 

dari sekuritas, giro & penempatan pada bank lain, obligasi pemerintah, dan aset 
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berwujud dengan nilai total aset secara keseluruhan yang dirumuskan (Gropp & 

Heider, 2007:37) serta (Frank & Goyal, 2005:26) sebagai berikut: 

    

 

 

Hasil perhitungan dan perubahan pada collateral value of assets (COLL) 3 bank 

objek  penelitian dalam periode tahun 2005 sampai dengan 2008 dapat dilihat pada 

tabel dan grafik rangkuman berikut. 

Tabel 4.6 Collateral Value of Assets (2005 – 2008) 

2005 2006 2007 2008 
BNI 

Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

43.71% 
41.46% 
44.46% 
43.51% 
41.80% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

 

46.61% 
45.83% 
46.19% 
41.99% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

 

40.56% 
43.27% 
42.95% 
36.22% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

 

35.12% 
33.23% 
28.60% 
35.99% 

BRI 
Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

29.60% 
31.49% 
30.12% 
27.45% 
24.94% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

30.07% 
29.73% 
27.86% 
25.99% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

29.65% 
27.51% 
31.06% 
16.47% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

25.47% 
21.54% 
18.01% 
27.26% 

Bank Mandiri 
Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

49.75% 
45.97% 
47.30% 
45.69% 
47.03% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

49.02% 
48.79% 
48.22% 
46.46% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

47.73% 
46.32% 
44.58% 
40.48% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

41.40% 
36.72% 
32.79% 
29.15% 
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Grafik 4.13 Rasio Nilai Aset Penjamin BNI 2005-2008 

 

Grafik 4.14 Rasio Nilai Aset Penjamin BRI 2005-2008 

 

Grafik 4.15 Rasio Nilai Aset Penjamin Bank Mandiri 2005-2008 
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 Berdasarkan grafik 4.13, 4.14, dan 4.15 di atas dapat dilihat bahwa rasio nilai 

aset penjamin yang dimiliki oleh ketiga bank objek penelitian mengalami penurunan, 

meskipun khusus pada BRI kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 

akhir periode penelitian. Kondisi ini disebabkan rasio pertumbuhan kredit lebih tinggi 

dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Oleh karena itu, untuk 

memenuhi permintaan kredit yang tinggi bank harus menjual sejumlah asetnya yang 

termasuk dalam kategori aset penjamin seperti surat berharga, obligasi, dan SBI. 

Dengan kata lain permintaan kredit baru yang tinggi tidak dapat dipenuhi oleh 

pertumbuhan dana pihak ketiga yang baru sehingga dibutuhkan asset relocation 

untuk memenuhi permintaan kredit tersebut. 

 

4. 3. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai prasyarat atau pengujian 

pendahuluan atas data yang diobservasi. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

4. 3. 1. Uji Normalitas 

 Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa salah satu 

dasar analisis untuk menguji apakah data observasi terdistribusi normal atau tidak 

dapat menggunakan satu uji statistik yaitu uji Kolmogorov – Smirnov, dimana 

pengujian ini dilakukan dengan pembuatan hipotesis sebagai berikut: 

 Ho = data terdistribusi normal 

 Ha = data tidak terdistribusi normal 
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Hasil uji Kolmogorov – Smirnov atas data yang diobservasi adalah pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.7 Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

ROA SIZE COLL PROV CAP 

N 48 48 48 48 48 

Normal Parametersa Mean .026033 1.9072E1 .368759 .079992 .095570 

Std. Deviation .0156979 .3154297 .0908211 .0235185 .0112812 

Most Extreme Differences Absolute .157 .139 .154 .181 .091 

Positive .143 .103 .105 .181 .091 

Negative -.157 -.139 -.154 -.099 -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.085 .965 1.068 1.254 .628 

Asymp. Sig. (2-tailed) .190 .309 .204 .086 .825 

a. Test distribution is Normal. 

 Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan program statistik 

Kolmogorov-Smirnov di atas, tingkat signifikansi variabel – variabel penelitian 

dengan jumlah sampel masing – masing 48 berturut – turut adalah sebagai berikut: 

1. Variabel profitability yang diukur dengan rasio ROA memiliki tingkat 

signifikan 0.190. Jika dibandingkan dengan nilai tingkat signifikan yang 

ditetapkan yaitu 0.05, maka berdasarkan uji normalitas tingkat signifikan 
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variabel ROA lebih besar dari yang ditetapkan. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada pengujian ini Ho tidak dapat ditolak atau dengan kata 

lain data variabel ROA terdistribusi normal. 

2. Variabel size of bank yang diukur dengan fungsi natural logarithm total aset 

(SIZE) memiliki tingkat signifikan 0.309. Jika dibandingkan dengan nilai 

tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu 0.05, maka berdasarkan uji normalitas 

tingkat signifikan variabel SIZE lebih besar dari yang ditetapkan. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian ini Ho tidak dapat ditolak atau 

dengan kata lain data variabel SIZE terdistribusi normal. 

3. Variabel Collateral Value of Assets (COLL) memiliki tingkat signifikan 

0.204. Jika dibandingkan dengan nilai tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu 

0.05, maka berdasarkan uji normalitas tingkat signifikan variabel COLL lebih 

besar dari yang ditetapkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

pengujian ini Ho tidak dapat ditolak atau dengan kata lain data variabel COLL 

terdistribusi normal. 

4. Variabel Loan Loss Provision (PROV) memiliki tingkat signifikan 0.086. Jika 

dibandingkan dengan nilai tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu 0.05, maka 

berdasarkan uji normalitas tingkat signifikan variabel PROV lebih besar dari 

yang ditetapkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian ini 

Ho tidak dapat ditolak atau dengan kata lain data variabel PROV terdistribusi 

normal. 
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5. Variabel Capital Ratio (CAP) memiliki tingkat signifikan 0.825. Jika 

dibandingkan dengan nilai tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu 0.05, maka 

berdasarkan uji normalitas tingkat signifikan variabel CAP lebih besar dari 

yang ditetapkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian ini 

Ho tidak dapat ditolak atau dengan kata lain data variabel CAP terdistribusi 

normal. 

 

4. 3. 2. Uji Multikolinearitas 

 Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan atau 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi ganda (multiple regression) 

yang telah dirangkai. Suatu model regresi berganda yang baik dan dapat diterima 

adalah yang tidak mengandung multikolinearitas di dalamnya atau dengan kata lain 

antar variabel independen tidak mengandung korelasi yang sempurna. Salah satu alat 

analisis untuk melakukan pengujian multikolineritas tersebut adalah dengan melihat 

nilai variance inflation factor (VIF) dan tolerance dalam output hasil regresi 

menggunakan program statistik. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 

maka dugaan / hipotesis adanya multikolinearitas dalam model regresi dapat ditolak.  

 Berikut adalah hasil analisis uji multikolinearitas pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas 
Coefficients

 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, diperoleh nilai variance 

inflation factor (VIF) masing – masing variabel independen < 10. Selain itu nilai 

tolerance masing – masing variabel independen > 0.10. Oleh sebab itu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa antar variabel inpenden tidak terdapat korelasi yang signifikan 

atau dengan kata lain tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi berganda 

ini.  

 

4. 3. 3. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan nilai 

variance dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam satu model 

regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas pada data 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

SIZE .714 1.401 

ROA .361 2.774 

PROV .624 1.602 

COLL .328 3.044 

a. Dependent Variable: CAP 
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yang diobservasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot (scatter plot) antara nilai 

prediksi variabel terikat dengan residualnya. Dasar analisisnya adalah dengan melihat 

pola yang terbentuk dari scatter plot. Jika terdapat suatu pola tertentu maka telah 

terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika tidak terdapat pola tertentu atau data 

tersebar secara acak maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Berikut adalah hasil analisis uji heteroskedastisitas pada grafik di bawah ini: 

Grafik 4.16 Scatter Plot Prediksi Variabel Terikat dengan Residualnya 

 
 

 Berdasarkan grafik scatter plot antara prediksi variabel terikat dengan 

residualnya, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola tertentu pada penyebaran data. 

Dengan kata lain data tersebar secara acak (random) yang dapat disimpulkan bahwa 
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data bersifat homogen dan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi 

berganda ini. 

 Selain itu pengujian lainnya adalah dengan melakukan uji Glejser untuk 

melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas secara lebih statistik dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .073 .043  1.693 .098 

ROA -.001 .063 -.005 -.021 .984 

SIZE -.004 .002 -.251 -1.579 .122 

COLL .013 .011 .276 1.177 .246 

PROV -.075 .032 -.401 -1.663 .083 

a. Dependent Variable: AbsUt     

 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikan untuk masing – masing 

variabel independen di atas 0.05 atau 5%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa masing 

variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen yang berupa absolut 

residual secara signifikan, sehingga data bersifat homogen dan tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam model regresi berganda ini. 
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4. 3. 4. Uji Autokorelasi 

 Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam satu model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada satu periode dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian terhadap adanya fenomena 

autokorelasi dalam data model regresi yang akan dianalisis dapat dilakukan dengan 

menggunakan Durbin-Watson Test yaitu dengan membandingkan nilai yang didapat 

dengan nilai yang terdapat pada tabel Durbin-Watson.  

Berikut adalah hasil analisis uji autokorelasi pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi (Durbin-Watson Test) 
  

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan program 

statistik, diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (d) sebesar 1.511. Jika dibandingkan 

dengan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah 

variabel independen (k) sebanyak 4, dan jumlah sampel penelitian sebanyak 48, maka 

diperoleh nilai Durbin-Watson sebagai berikut: 

a. Nilai batas bawah (dl) sebesar 1.378 

b. Nilai batas atas (du) sebesar 1.721 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .787a .619 .583 .0072826 1.511 

a. Predictors: (Constant), COLL, SIZE, PROV, ROA 

b. Dependent Variable: CAP   
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 Dikarenakan nilai statistik Durbin-Watson (d) yang diperoleh berada di antara 

nilai batas bawah dan batas atas nilai tabel (dl ≤ d ≤ du), maka tidak ada keputusan 

mengenai keberadaan autokorelasi dalam model regresi ini. 

 

4. 4. Uji Hipotesis 

 Analisis pengaruh yang ditimbulkan determinan (ukuran bank, profitabilitas, 

pencadangan kerugian atas kredit, dan nilai aset penjamin) terhadap struktur 

permodalan (rasio modal terhadap aset) dapat dilihat dari hasil analisis regresi 

berganda menggunakan program statistik yang terangkum dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficients

 

a 

 
 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1             (Constant) 

               SIZE 

               ROA 

               PROV 

               COLL 

 

.111 

-.003 

.643 

.158 

.031 

 

.078 

.004 

.113 

.057 

.020 

 

 

-.082 

.895 

.328 

.247 

 
1.427 

-.736 

5.705 

2.756 

1.501 

 
.161 

.466 

.000 

.009 

.141 

a. Dependent Variable: CAP 

 Berdasarkan hasil regresi berganda yang terangkum pada tabel dengan 

menggunakan program statistik di atas, diperoleh persamaan model regresi linear 

berganda seperti di bawah ini. 
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Dari persamaan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai α atau konstanta 0.111 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi 

perubahan pada seluruh variabel independen yaitu size, profitability,  loan loss 

provision, dan collateral value of assets (konstan), maka capital ratio akan 

mengalami perubahan positif (kenaikan) sebesar 0.111 satuan.  

2. Nilai β1 atau koefisien dari variabel independen size (SIZE) -0.003 

menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan positif (kenaikan) nilai size 

sebesar 1 satuan maka nilai capital ratio akan mengalami perubahan negatif 

(penurunan) sebesar 0.003 satuan. Atau dapat juga diartikan setiap kenaikan 

1% SIZE maka akan menyebabkan nilai capital ratio mengalami penurunan 

sebesar 0.003%. 

3. Nilai β2 atau koefisien dari variabel independen profitability (ROA) 0.643 

menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan positif (kenaikan) nilai ROA 

sebesar 1 satuan maka nilai capital ratio juga akan mengalami perubahan 

positif (kenaikan) sebesar 0.643 satuan. Atau bisa juga diartikan setiap 

kenaikan 1% ROA maka akan menyebabkan nilai capital ratio mengalami 

kenaikan sebesar 0.643%. 

4. Nilai β3 atau koefisien dari variabel independen loan loss provision (PROV) 

0.158 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan positif (kenaikan) nilai 
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PROV sebesar 1 satuan maka nilai capital ratio juga akan mengalami 

perubahan positif (kenaikan) sebesar 0.158 satuan. Atau bisa juga diartikan 

setiap kenaikan 1% PROV maka akan menyebabkan nilai capital ratio akan 

mengalami kenaikan sebesar 0.158%. 

5. Nilai β4 atau koefisien dari variabel independen collateral value of assets 

(COLL) 0.031 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan positif 

(kenaikan) nilai COLL sebesar 1 satuan maka nilai capital ratio juga akan 

mengalami perubahan positif (kenaikan) sebesar 0.031 satuan. Atau bisa juga 

diartikan setiap kenaikan 1% COLL maka akan menyebabkan nilai capital 

ratio akan mengalami kenaikan sebesar 0.031%. 

 

4. 4. 1. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

1. Uji Hipotesis Pertama (H1) 

 Hipotesis (dugaan) pertama dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 

pengaruh signifikan yang ditimbulkan oleh size dari bank (SIZE) terhadap 

capital ratio (CAP), dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 

: Ukuran (size) bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap capital 

ratio pada Bank BUMN 

: Ukuran (size) bank berpengaruh secara signifikan terhadap capital ratio 

pada Bank BUMN 
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 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang terangkum dalam 

Tabel 4.12 di atas, nilai koefisien regresi dari variabel size (β1) adalah -0.003 

dan nilai signifikansi (p value) adalah 0.466. Apabila digunakan tingkat 

signifikansi yang ditetapkan α = 5% atau 0.05, maka p value dari variabel ini 

(0.446) > 0.05 sehingga H01 tidak dapat ditolak. Hal ini mendeskripsikan 

bahwa pada tingkat signifikansi 5%, size (SIZE) secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap capital ratio (CAP) pada Bank BUMN. 

2. Uji Hipotesis Kedua (H2) 

 Hipotesis (dugaan) kedua dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 

pengaruh yang ditimbulkan oleh profitability dari bank (ROA) terhadap 

capital ratio (CAP), dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 

: Profitabilitas (profitability) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

capital ratio pada Bank BUMN 

: Profitabilitas (profitability) berpengaruh secara signifikan terhadap 

capital ratio pada Bank BUMN 

 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang terangkum dalam 

Tabel 4.12 di atas, nilai koefisien regresi dari variabel profitability (ROA) (β2) 

adalah 0.643 dan nilai signifikansi (p value) adalah 0.000. Apabila digunakan 

tingkat signifikansi yang ditetapkan α = 5% atau 0.05, maka p value dari 

variabel ini (0.000) < 0.05 sehingga H02 ditolak. Hal ini mendeskripsikan 

bahwa pada tingkat signifikansi 5%, profitability (ROA) secara parsial 

FAKTOR – FAKTOR..., WIDY RAMADHAN A. K., Ma.-IBS, 2009



memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capital ratio (CAP) pada Bank 

BUMN. 

3. Uji Hipotesis Ketiga (H3) 

 Hipotesis (dugaan) ketiga dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 

pengaruh yang ditimbulkan oleh loan loss provision (PROV) dari bank 

terhadap capital ratio (CAP), dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 

: Pencadangan kerugian atas aktiva kredit (loan loss provision) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

: Pencadangan kerugian atas aktiva kredit (loan loss provision) 

berpengaruh secara signifikan terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang terangkum dalam 

Tabel 4.12 di atas, nilai koefisien regresi dari variabel loan loss provision 

(PROV) (β3) adalah 0.158 dan nilai signifikansi (p value) adalah 0.009. 

Apabila digunakan tingkat signifikansi yang ditetapkan α = 5% atau 0.05, 

maka p value dari variabel ini (0.009) < 0.05 sehingga H03 ditolak. Hal ini 

mendeskripsikan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, loan loss provision 

(PROV) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capital 

ratio (CAP) pada Bank BUMN. 

4. Uji Hipotesis Keempat (H4) 
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 Hipotesis (dugaan) keempat dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 

pengaruh yang ditimbulkan oleh collateral value of assets (COLL) dari bank 

terhadap capital ratio (CAP), dengan perumusan hipotesis sebagai berikut: 

: Nilai aset penjamin (collateral value of assets) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

: Nilai aset penjamin (collateral value of assets) berpengaruh secara 

signifikan terhadap capital ratio pada Bank BUMN 

 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang terangkum dalam 

Tabel 4.12 di atas, nilai koefisien regresi dari variabel collateral value of 

assets (COLL) (β4) adalah 0.03 dan nilai signifikansi (p value) adalah 0.141. 

Apabila digunakan tingkat signifikansi yang ditetapkan α = 5% atau 0.05, 

maka p value dari variabel ini (0.141) > 0.05 sehingga H04 tidak dapat ditolak. 

Hal ini mendeskripsikan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, collateral value 

of assets (COLL) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap capital ratio (CAP) pada Bank BUMN. 

 

4. 4. 2. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

 Dalam pengujian hipotesis kelima ini digunakan untuk melihat apakah 

terdapat pengaruh simultan (bersama – sama) antara variabel – variabel independen, 

yaitu size of bank; profitability; loan loss provision; dan collateral value of assets, 
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terhadap variabel dependennya yaitu capital structure dengan perumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

: Ukuran, profitabilitas, pencadangan kerugian atas aktiva kredit, dan nilai aset 

penjamin secara simultan/bersama – sama tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap capital ratio  

: Ukuran, profitabilitas, pencadangan kerugian atas aktiva kredit, dan nilai aset 

penjamin secara simultan/bersama – sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

capital ratio  

Hasil analisis uji hipotesis ini dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini. 

Tabel 4.12 Uji Simultan (Uji F) 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .004 4 .001 17.446 .000a 

Residual .002 43 .000   

Total .006 47    

a. Predictors: (Constant), COLL, SIZE, PROV, ROA 
b. Dependent Variable: CAP    

 Berdasarkan uji F dengan menggunakan tabel ANOVA, diperoleh p value 

yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.000. Apabila digunakan tingkat signifikansi 

yang ditetapkan α = 5% atau 0.05, maka p value dari pengujian ini (0.000) < 0.05 

sehingga H05 ditolak. Hal ini mendeskripsikan bahwa pada tingkat signifikansi 5% 
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size, profitability, loan loss provision, dan collateral value of assets secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capital ratio. 

 

4. 4. 3. Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefisien determinasi dari model regresi berganda dapat dilihat pada tabel 

berikut di bawah ini. 

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi (R²) 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .787a .619 .583 .0072826 

a. Predictors: (Constant), COLL, SIZE, PROV, ROA 

b. Dependent Variable: CAP   

 Berdasarkan hasil penghitungan koefisien determinasi di atas, diperoleh nilai 

adjusted R² sebesar 0.583. Hal ini mendeskripsikan bahwa 58.3% variasi atau 

perubahan dari capital ratio dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel 

independen, yaitu size, profitability, loan loss provision, dan collateral value of 

assets, sebagai faktor penentu (determinan) dari capital ratio. Kemudian sisa 41.7% 

variasi atau perubahan dari capital ratio dijelaskan oleh faktor – faktor (determinan) 

lain di luar model. 
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4. 5. Pembahasan Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, dihasilkan suatu kesimpulan bahwa size, profitability, loan loss 

provision, dan collateral value of assets secara bersama – sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap capital ratio atau dengan kata lain keempat variabel 

independen dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai determinan dari struktur 

permodalan bank. Nilai dari koefisien determinasi (Adjusted R²) yang sebesar 0.583 

dapat dintepretasikan bahwa setiap perubahan dalam capital ratio sebagai proxy dari 

struktur permodalan bank sebesar 58.3% dapat dijelaskan oleh perubahan dari size, 

profitability, loan loss provision, dan collateral value of assets, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar model. Melihat belum tingginya nilai 

koefisien determinasi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak terdapat 

variabel lain yang dapat berperan sebagai determinan dari struktur permodalan pada 

bank. 

 Apabila dianalisis secara parsial berdasarkan hasil regresi, pertama, faktor 

ukuran bank (size of bank) memiliki pengaruh yang negatif terhadap rasio 

permodalan. Artinya semakin besar suatu bank atau dengan kata lain semakin tinggi 

jumlah aset yang dimiliki oleh bank maka rasio permodalan yang dimiliki cenderung 

akan semakin rendah. Meskipun begitu pada objek penelitian bank – bank nasional 

BUMN faktor size tidak terlalu berpengaruh pada penilaian kebutuhan 

pembentukan/penambahan modal. Hal ini besar kemungkinan disebabkan oleh faktor   

size yang diukur dari nilai total aset belum memperhitungkan unsur risiko yang 
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terkandung dalam komposisi aset yang dimiliki bank – bank objek penelitian tersebut. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Kleff & Weber (2004:24) serta Gropp & Heider 

(2007:18) yang menyebutkan bahwa size dari bank memiliki pengaruh yang negatif 

namun tidak signifikan terhadap target capital ratio, akan tetapi size justru lebih 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap leverage ratio karena bank besar 

cenderung memiliki kredibilitas yang lebih baik dibandingkan dengan bank kecil, 

sehingga mereka lebih memiliki banyak akses kepada sumber pendanaan eksternal 

yang lebih murah di masyarakat. 

 Kedua, faktor profitabilitas (profitability) yang diukur melalui tingkat Return 

on Asset (ROA) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rasio 

permodalan. Artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki bank maka 

rasio permodalan yang dimiliki bank akan semakin meningkat pula. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Gropp & Heider (2007:14) serta Octavia & 

Brown (2008:19) yaitu semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

maka besaran nilai laba ditahan akan semakin tinggi, yang kemudian akan 

terakumulasi dalam capital ratio. Selain itu laba yang tinggi juga berpengaruh negatif 

terhadap leverage ratio karena dengan tingginya laba maka kebutuhan terhadap dana 

eksternal akan semakin berkurang karena sebagian kebutuhan pendanaan sudah dapat 

terpenuhi secara internal. 

 Ketiga, faktor pencadangan kerugian atas aktiva kredit (loan loss provision) 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap rasio permodalan. Artinya 

semakin tinggi pencadangan yang harus dibentuk guna mengantisipasi kerugian dari 
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kredit yang macet, maka kebutuhan penambahan modal juga akan semakin tinggi. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Kleff & Weber (2004:24) yang menyebutkan 

bahwa loan loss provision memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

target capital ratio. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pencadangan 

kerugian dari kredit merupakan suatu bentuk sinyal buruk sehingga membutuhkan 

pencapaian target rasio modal yang lebih tinggi pula. Oleh sebab itu salah satu fungsi 

modal yang utama yaitu sebagai penyerap kerugian dapat dijelaskan dalam variabel 

ini. 

 Keempat, faktor nilai aset penjamin (collateral value of asset) memiliki 

pengaruh yang positif. Arti dari arah hubungan tersebut adalah semakin tinggi nilai 

aset penjamin yang dimiliki oleh bank maka semakin tinggi tingkat rasio permodalan 

yang dibutuhkan. Meskipun begitu pada penelitian ini faktor nilai aset penjamin 

tersebut tidak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap penilaian kebutuhan 

pembentukan/penambahan modal pada bank – bank objek penelitian. Hasil ini 

rupanya tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gropp & Heider 

(2007:16) yang menyebutkan bahwa collateral value of assets memiliki pengaruh 

yang positif terhadap leverage ratio atau dengan kata lain memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap capital ratio. Dalam hal ini mereka mendeskripsikan bahwa semakin 

tinggi nilai aset – aset penjamin yang dimiliki bank maka rasio leverage juga akan 

semakin tinggi disebabkan para kreditur (deposan) merasa aman atas dana yang 

mereka simpan atau investasikan pada bank tersebut. Sementara pada penelitian yang 

menggunakan objek penelitian bank – bank nasional BUMN ini, peningkatan nilai 
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aset penjamin juga membutuhkan peningkatan rasio permodalan meskipun tidak 

secara serta – merta untuk mengantisipasi kerugian atas penurunan nilai aset – aset 

penjamin tersebut di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terjadi pada 2 bank 

objek penelitian yaitu BNI dan Bank Mandiri pada periode 2005 sampai dengan 2007 

yang terpaksa harus menelan pil pahit karena terlalu banyak menempatkan dananya 

pada sekuritas dan obligasi pemerintah yang ternyata mengalami banyak penurunan 

nilai sebagai dampak kenaikan suku bunga yang cukup sering terjadi, akan tetapi 

tidak semua kerugian tersebut membutuhkan penambahan modal karena sebagian 

kerugian telah di-offset oleh keuntungan yang berasal dari aktiva lainnya. Selain itu 

peningkatan modal yang tinggi juga dibutuhkan dalam rangka jika bank ingin 

melakukan ekspansi usaha sehingga membutuhkan banyak pembangunan fasilitas – 

fasilitas berbentuk aktiva tetap berwujud yang umumnya, sebagaimana pada bentuk 

badan usaha lain, dibiayai oleh modal sendiri. 

 Adapun hambatan – hambatan yang ditemukan terkait dengan variabel – 

variabel dalam penelitian ini antara lain, pertama, variabel ukuran bank (size of bank) 

merupakan satu – satunya variabel yang bukan merupakan rasio sehingga dengan 

mengacu pada penelitian sebelumnya perhitungan variabel ini dengan menggunakan 

fungsi natural logarithm yang diprediksi dapat mengurangi signifikansi pengaruh 

yang ditimbulkan variabel ini terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

capital ratio. 

 Kedua, selain variabel ROA (Return on Asset) untuk mengukur profitabilitas 

bank juga dapat menggunakan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) 
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yang nilainya mencerminkan nilai laba ditahan dan, sama halnya dengan ROA, 

mempengaruhi capital ratio melalui akumulasi laba. Ketiga, atau yang terakhir 

adalah penilaian variabel nilai aset penjamin (collateral value of assets) mengacu 

pada perumusan dalam penelitian yang dilakukan di luar negeri, sehingga ada 

kemungkinan perbedaan persepsi mengenai unsur – unsur aset dalam laporan 

keuangan (financial statement) yang masuk dalam kategori nilai aset penjamin yang 

diurutkan berdasarkan likuiditas dan risikonya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dijabarkan mengenai 

analisis faktor – faktor penentu atau determinan dari struktur permodalan bank, yang 

meliputi ukuran, profitabilitas, pencadangan kerugian atas aktiva kredit, dan nilai aset 

penjamin, maka terdapat beberapa hal yang dapat ditarik oleh penulis sebagai 

kesimpulan, yaitu: 

1. Secara parsial, faktor ukuran bank (size) belum dapat dikategorikan sebagai 

determinan yang kuat karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan struktur permodalan (capital ratio) pada bank – bank 

nasional BUMN periode penelitian 2005-2008. 

2. Secara parsial, faktor profitabilitas (profitability) sudah dapat dikategorikan 

sebagai determinan yang kuat karena memiliki pengaruh, bahkan, yang paling 

signifikan terhadap perubahan struktur permodalan (capital ratio) pada bank – 

bank nasional BUMN periode penelitian 2005-2008. 

3. Secara parsial, faktor pencadangan kerugian atas aktiva kredit sudah dapat 

dikategorikan sebagai determinan yang kuat karena memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan struktur permodalan (capital ratio) bank – 

bank nasional BUMN periode penelitian 2005-2008, sejalan dengan salah satu 

fungsi modal bank yang utama yaitu untuk menyerap kerugian. 
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4. Secara parsial, faktor nilai aset penjamin yang dimiliki bank belum dapat 

dikategorikan sebagai determinan yang kuat karena tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap perubahan struktur permodalan (capital ratio) bank 

– bank nasional BUMN periode penelitian 2005-2008. 

5. Secara simultan, variabel – variabel independen yang terdiri ukuran, 

profitabilitas, pencadangan kerugian atas aktiva kredit, dan nilai aset penjamin 

dapat dikategorikan sebagai faktor – faktor penentu (determinan) dari struktur 

permodalan bank yang diukur melalui capital ratio bank – bank nasional 

BUMN periode penelitian 2005-2008. Selain itu dengan melihat nilai 

koefisien determinasi atas model regresi yang belum cukup tinggi, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak terdapat variabel – variabel 

lain di luar model yang dibuat pada penelitian ini yang berperan sebagai 

determinan dari struktur permodalan bank, dimana selain itu kondisi ini 

disebabkan sampel penelitian yang terbatas sehingga output yang dihasilkan 

dari penelitian ini bisa dikatakan masih sedikit mewakili populasi industri 

perbankan secara keseluruhan. 

 

5. 2. Saran   

 Berdasarkan permasalahan yang ditemui dan pembahasan yang dilakukan 

dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada 

pihak bank maupun pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian, khususnya, 

pada topik pembahasan yang serupa atau sewilayah. 
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1. Saran kepada pihak bank, khususnya yang menjadi objek penelitian: 

a. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa variabel yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur permodalan bank yang antara lain 

adalah profitabilitas dan pencadangan kerugian atas aktiva kredit. Oleh 

sebab itu sebagai lembaga intermediasi sekaligus lembaga dengan 

profit orientation, bank harus semakin meningkatkan perhatian yang 

lebih pada wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan bagaimanapun 

kondisi portofolio aset yang dimiliki oleh bank, aktiva kredit tetap 

yang berperan sebagai penyumbang proporsi laba yang paling besar 

bagi bank. Meskipun begitu, prinsip prudential harus tetap 

dilaksanakan agar diperoleh kualitas aktiva produktif dalam bentuk 

kredit yang lebih baik dan pada akhirnya tidak memerlukan 

pencadangan kerugian yang besar. 

b. Selain 2 variabel di atas, terdapat variabel lain yang meskipun 

berdasarkan penelitian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap struktur permodalan bank. Variabel tersebut adalah nilai aset 

penjamin yang dimiliki bank. Dalam hal ini penulis ingin 

menyarankan bahwa sebaiknya industri perbankan jangan terlalu 

banyak berinvestasi pada aktiva yang sangat rentan terhadap 

perubahan nilai akibat tidak stabilnya tingkat bunga di pasar serta 

tekanan faktor makroekonomi lainnya, namun tetap lebih 
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memfokuskan pada aktiva yang mencerminkan fungsi intermediasi 

bank yang baik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

2. Saran kepada pihak lain yang ingin meneliti/melanjutkan penelitian pada 

topik yang serupa: 

a. Jika memiliki waktu dan kesempatan yang lebih dapat menggunakan 

sampel (bank) yang lebih banyak serta variabel – variabel independen 

lain yang dapat dipertimbangkan sehingga pada penelitian berikutnya 

hasil yang didapat semakin mewakili kondisi populasi (industri 

perbankan) yang diwakilkan oleh sampel tersebut dan dapat ditemukan 

faktor – faktor penentu (determinan) yang kuat dan komprehensif dari 

struktur permodalan bank.. 

b. Terkait dengan hambatan – hambatan yang ditemukan dalam 

penelitian, sebaiknya menggunakan variabel – variabel yang sejenis 

(misal: rasio) untuk memperoleh signifikansi yang lebih tinggi. Selain 

itu, pengukuran dengan skala time-series tahunan dinilai akan lebih 

baik karena dapat menyertakan variabel – variabel lain yang diukur 

secara tahunan seperti kebijakan dividen. 
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Lampiran 1 

Perumusan Variabel – Variabel Penelitian 

 

1. Capital Ratio (CAP) 

 

 

2. Size of Bank (SIZE) 

 

 

3. Profitability (ROA) 

 

 

4. Loan Loss Provision (PROV) 

 

 

5. Collateral Value of Assets (COLL) 
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Lampiran 2 

Tabel Perhitungan Capital Ratio (CAP) Bank – Bank Nasional BUMN 

2005 2006 2007 2008 
BNI 

Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

10.26% 
8.36% 
7.60% 
8.05% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

8.37% 
9.18% 
8.33% 
8.73% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

7.69% 
8.33% 

10.91% 
9.42% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

9.22% 
8.35% 
8.32% 
7.65% 

BRI 
Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

12.32% 
10.41% 
10.08% 
10.88% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

12.12% 
10.23% 
10.95% 
10.91% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

11.92% 
10.20% 
10.30% 
9.54% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

10.37% 
8.85% 
9.37% 
9.09% 

Bank Mandiri 
Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP Thn (Q) CAP 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

10.17% 
8.87% 
9.41% 
8.81% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

9.37% 
9.34% 
9.61% 
9.85% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

10.48% 
10.17% 
10.25% 
9.16% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

10.20% 
9.10% 
9.12% 
8.51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR – FAKTOR..., WIDY RAMADHAN A. K., Ma.-IBS, 2009



Lampiran 3 

Tabel Perhitungan Size of Bank (SIZE) Bank – Bank Nasional BUMN 

BNI BRI Bank Mandiri 
Thn (Q) SIZE Thn (Q) SIZE Thn (Q) SIZE 
2004 (IV) 

2005 (I) 

2005 (II) 

2005 (III) 

2005 (IV) 

 

18.73170025 

18.71844546 

18.74882341 

18.81052503 

18.81145315 

2004 (IV) 

2005 (I) 

2005 (II) 

2005 (III) 

2005 (IV) 

18.48871476 

18.49034001 

18.54708086 

18.54640691 

18.62586869 

2004 (IV) 

2005 (I) 

2005 (II) 

2005 (III) 

2005 (IV) 

19.32956744 

19.33446169 

19.36374521 

19.33833536 

19.38912113 

2006 (I) 

2006 (II) 

2006 (III) 

2006 (IV) 

 

18.81291849 

18.80457978 

18.87501724 

18.94786527 

2006 (I) 

2006 (II) 

2006 (III) 

2006 (IV) 

18.63534589 

18.72192928 

18.76041371 

18.85716305 

2006 (I) 

2006 (II) 

2006 (III) 

2006 (IV) 

19.35632298 

19.35786547 

19.35171591 

19.40469439 

2007 (I) 

2007 (II) 

2007 (III) 

2007 (IV) 

 

18.98201021 

18.98841937 

18.96581569 

19.0268617 

2007 (I) 

2007 (II) 

2007 (III) 

2007 (IV) 

18.84047759 

18.94021334 

18.99790885 

19.13233038 

2007 (I) 

2007 (II) 

2007 (III) 

2007 (IV) 

19.38012936 

19.39532291 

19.42787587 

19.58096993 

 

2008 (I) 

2008 (II) 

2008 (III) 

2008 (IV) 
 

18.90475317 

18.9862609 

19.00648901 

19.1224956 

2008 (I) 

2008 (II) 

2008 (III) 

2008 (IV) 
 

19.11664247 

 19.19532709 

19.20749402 

19.32115463 

2008 (I) 

2008 (II) 

2008 (III) 

2008 (IV) 
 

19.51791002 

19.53477421 

19.57966879 

19.69727138 
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Lampiran 4 

Tabel Perhitungan Profitability (ROA) Bank – Bank Nasional BUMN 

2005 2006 2007 2008 
BNI 

Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 

 

2.30% 
2.74% 
1.95% 
1.71% 
1.61% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

 

0.90% 
1.63% 
1.81% 
1.85% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

 

1.63% 
1.76% 
1.74% 
0.85% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

 

0.50% 
0.76% 
0.94% 
1.10% 

BRI 
Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

5.77% 
6.08% 
4.84% 
4.62% 
5.04% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

5.59% 
4.28% 
4.56% 
4.36% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

4.49% 
4.29% 
4.27% 
4.61% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

4.17% 
4.06% 
4.14% 
4.18% 

Bank Mandiri 
Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA Thn (Q) ROA 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

2.12% 
1.31% 
0.76% 
1.05% 
0.47% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

1.24% 
0.93% 
0.96% 
1.12% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

2.31% 
2.42% 
2.39% 
2.40% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

2.78% 
2.62% 
2.64% 
2.50% 
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Lampiran 5 

Tabel Perhitungan Loan Loss Provision (PROV) Bank – Bank Nasional BUMN 

2005 2006 2007 2008 
BNI 

Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

5.72% 
5.77% 
6.63% 
7.37% 
6.91% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

 

7.85% 
7.05% 
6.58% 
5.74% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

 

5.40% 
5.08% 
5.14% 
6.10% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

 

7.46% 
7.67% 
7.00% 
5.31% 

BRI 
Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

8.22% 
8.40% 
8.36% 
7.58% 
7.16% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

7.35% 
7.15% 
7.01% 
7.44% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

8.03% 
10.90% 
8.68% 
6.11% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

6.28% 
5.99% 
5.74% 
4.93% 

Bank Mandiri 
Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV Thn (Q) PROV 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

8.93% 
8.96% 
10.36% 
11.02% 
11.98% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

12.27% 
11.80% 
11.38% 
12.73% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

12.92% 
13.41% 
11.00% 
9.41% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

6.78% 
6.40% 
6.78% 
6.58% 
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Lampiran 6 

Tabel Perhitungan Collateral Value of Assets (COLL) Bank – Bank Nasional BUMN 

2005 2006 2007 2008 
BNI 

Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

43.71% 
41.46% 
44.46% 
43.51% 
41.80% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 

 

46.61% 
45.83% 
46.19% 
41.99% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 

 

40.56% 
43.27% 
42.95% 
36.22% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 

 

35.12% 
33.23% 
28.60% 
35.99% 

BRI 
Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

29.60% 
31.49% 
30.12% 
27.45% 
24.94% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

30.07% 
29.73% 
27.86% 
25.99% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

29.65% 
27.51% 
31.06% 
16.47% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

25.47% 
21.54% 
18.01% 
27.26% 

Bank Mandiri 
Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL Thn (Q) COLL 
2004 (IV) 
2005 (I) 
2005 (II) 
2005 (III) 
2005 (IV) 
 

49.75% 
45.97% 
47.30% 
45.69% 
47.03% 

2006 (I) 
2006 (II) 
2006 (III) 
2006 (IV) 
 

49.02% 
48.79% 
48.22% 
46.46% 

2007 (I) 
2007 (II) 
2007 (III) 
2007 (IV) 
 

47.73% 
46.32% 
44.58% 
40.48% 

2008 (I) 
2008 (II) 
2008 (III) 
2008 (IV) 
 

41.40% 
36.72% 
32.79% 
29.15% 
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Lampiran 7 

Hasil Pengolahan Data dengan Program Statistik 

 

1. Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

ROA SIZE COLL PROV CAP 

N 48 48 48 48 48 

Normal Parametersa Mean .026033 1.9072E1 .368759 .079992 .095570 

Std. Deviation .0156979 .3154297 .0908211 .0235185 .0112812 

Most Extreme Differences Absolute .157 .139 .154 .181 .091 

Positive .143 .103 .105 .181 .091 

Negative -.157 -.139 -.154 -.099 -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.085 .965 1.068 1.254 .628 

Asymp. Sig. (2-tailed) .190 .309 .204 .086 .825 

a. Test distribution is Normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Coefficients
 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

SIZE .714 1.401 

ROA .361 2.774 

PROV .624 1.602 

COLL .328 3.044 

a. Dependent Variable: CAP 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .073 .043  1.693 .098 

ROA -.001 .063 -.005 -.021 .984 

SIZE -.004 .002 -.251 -1.579 .122 

COLL .013 .011 .276 1.177 .246 

PROV -.075 .032 -.401 -1.663 .083 

a. Dependent Variable: AbsUt     

 

4. Uji Autokorelasi 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .787a .619 .583 .0072826 1.511 

a. Predictors: (Constant), COLL, SIZE, PROV, ROA 

b. Dependent Variable: CAP  
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5. Hasil Regresi Linear Berganda (t-test) 

Coefficients

 

a 

 
 
Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1             (Constant) 

               SIZE 

               ROA 

               PROV 

               COLL 

 

.111 

-.003 

.643 

.158 

.031 

 

.078 

.004 

.113 

.057 

.020 

 

 

-.082 

.895 

.328 

.247 

 
1.427 

-.736 

5.705 

2.756 

1.501 

 
.161 

.466 

.000 

.009 

.141 

a. Dependent Variable: CAP 

 

6. Hasil Regresi Linear Berganda (F-test) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .004 4 .001 17.446 .000a 

Residual .002 43 .000   

Total .006 47    

a. Predictors: (Constant), COLL, SIZE, PROV, ROA 
b. Dependent Variable: CAP    
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7. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .787a .619 .583 .0072826 

a. Predictors: (Constant), COLL, SIZE, PROV, ROA 

b. Dependent Variable: CAP   
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