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Abstract
It was stipulated by Bank Indonesia regulation that the banks must have a minimum core capital of Rp 100
billion by the end of 2010. However, until the mid year of 2010, there were a small number of banks that had
such minimum core capital which was less than Rp100 billion. This research attempted to determine the
influence of the internal factors (financial performance) as well as the external factors such as asset quality
towards the core capital in the national banking industries. The subjects of this study were all national banks,
in which the secondary data used were published financial statements based on the observation during the six-
year-period: 2004 -2009. The analysis techniques used were rotated Factor Analysis and Ordinal Logistic
Regression. The results showed that of the 21 variables, 19 variables were formed as the factors, with a loading
factor >1. The result of logistic regression analysis showed that 11 variables had a significant influence
towards the probability of compliance with core capital such as APB, ROE, NIM, BOPO, FBIR, CPR, ABP, BI
Rate, INFL and VER. Therefore these ratios could be used as a reference banks to improve or to maintain the core
capital (tier 1).
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Salah satu program kegiatan API adalah penguatan
struktur perbankan nasional, yang bertujuan untuk
memperkuat permodalan bank umum. Dengan
permodalan yang kuat diharapkan bank akan
mampu mengelola usaha, mengatasi risiko mau-
pun meningkatkan skala usaha dalam mendukung
peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit. Mela-
lui program peningkatan permodalan bank, diha-
rapkan sepuluh tahun sejak digulirkannya program
API tahun 2003 tercipta struktur perbankan yang
optimal, yaitu: (1) 2-3 bank mengarah kepada bank
internasional yang memiliki modal inti di atas Rp.50
trilyun, (2)3-5 bank nasional dengan cakupan usaha
yang sangat luas dan memiliki modal inti antara

Rp.10 trilyun sampai dengan Rp. 50 trilyun; (3) 30-
50 bank dengan kegiatan usaha terfokus pada seg-
men tertentu yang memiliki modal antara Rp.100
milyar sampai dengan Rp. 10 trilyun dan (4) Bank
dengan kegiatan usaha terbatas dan BPR yang
memiliki modal di bawah Rp. 100 milyar (Arsitek-
tur Perbankan Indonesia, 2007). Berdasar program
tersebut, menurut Laporan Pengawasan Bank In-
donesia tahun 2009, mendekati batas akhir peme-
nuhan kebijakan modal inti minimum Rp. 100
milyar pada akhir Desember sesuai PBI No.9/16/
PBI/2007 pada akhir tahun 2009 sebesar 90,9% per-
bankan di Indonesia telah memiliki modal inti di
atas Rp.100 milyar; dimana pemenuhan ini teruta-
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ma disebabkan karena penambahan modal dari
pemegang saham lama dan adanya akuisisi.

Komposisi permodalan perbankan nasional
dilihat dari pemenuhan modal inti menunjukkan
bahwa sampai dengan Juni 2010 masih terdapat
empat bank yang memiliki modal kurang dari Rp.
100 milyar, namun pada Desember 2010 semua
bank nasional telah memenuhi ketentuan modal
minimum di atas Rp. 100 milyar, namun belum ada
yang memiliki modal inti di atas Rp. 50 trilyun
(Tabel 1.)

Modal inti dapat ditingkatkan dari sumber
eksternal yaitu melalui penambahan modal disetor
baik dari insvestor lama maupun investor baru,
maupun dari sumber internal yaitu penggunaan
laba ditahan. Investor rasional akan mempertim-
bangkan kinerja keuangan dari bank sebelum me-
nempatkan dananya untuk diinvestasikan karena
dari kinerja keuangan melalui analisis rasio ke-
uangan bank, investor dapat menentukan tingkat
keamanan dari dana yang diinvestasikan. Demikian
pula halnya peningkatan modal secara internal juga
sangat ditentukan kinerja keuangan yang diha-
silkan, dimana pengukuran kinerja keuangan dila-
kukan melalui rasio-rasio keuangan. Pemupukan
modal dari sumber internal pada industri perbank-
an didukung oleh kinerja keuangan yang diukur
melalui rasio profitabilitas, kualitas aktiva, likuidi-
tas dan solvabilitas baik solvabilitas jangka pendek
maupun jangka panjang. Bank Indonesia telah
menetapkan beberapa rasio keuangan tersebut
yang harus disertakan dalam publikasi laporan ke-
uangan secara periodik melalui PBI No. 7/10/DPNP/

Tabel 1. Modal Inti Bank Tahun 2007 – 2009

Sumber: Laporan Pengawasan Perbankan

2005 maupun rasio-rasio keuangan yang diguna-
kan untuk menentukan peringkat komposit/ting-
kat kesehatan bank sebagaimana ditetapkan dalam
PBI No.6/23/PBI/2004. Meskipun pemenuhan
modal inti pada perbankan nasional berdasar
laporan pengawasan Bank Indonesia tahun 2009
sebagian besar disebabkan dari sumber eksternal,
bank hendaknya meningkatan kemampuan pemu-
pukan dari sumber internal, karena hal tersebut
menunjukkan kinerja bank dalam mengelola ke-
giatan usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terha-
dap pemenuhan modal inti, sehingga dapat digu-
nakan sebagai acuan oleh industri perbankan nasi-
onal dalam menjaga sustainability kecukupan per-
modalannya. Penelitian ini merupakan pengem-
bangan hasil penelitian tahun 2008 yang mengana-
lisis variabel-variabel yang mempengaruhi modal
inti pada bank umum swasta nasional yang berkan-
tor pusat di Surabaya

HIPOTESIS

Bank merupakan lembaga yang menjalankan
fungsi intermediasi atas arus dana dalam pereko-
nomian suatu negara, dengan semakin berkem-
bangnya sistem keuangan maka volume dan risiko
yang dihadapi bank juga semakin komplek sehing-
ga memerlukan perhitungan modal bank yang le-
bih sensitif terhadap risiko. Mengantisipasi hal ter-
sebut pada bulan Juni 2004 muncul kerangka per-
modalan baru yang berlaku secara internasional
yang dikenal sebagai Basel II, dimana prinsip-prin-

Jumlah Modal Inti Jumlah Bank 
Thn 2007 % Thn 2008 % Thn 2009 % 

>Rp. 50 Trilyun 0 0 0 0 0 0 
>Rp. 10 T - ≤ Rp.50 T 4 3,1 6 4,8 8 6,6 
>Rp.1 Trilyun -   10 T 28 21,9 33 26,6 33 27,3 
≥Rp.100 milyar -  ≤1 Trilyun 68 53,1 62 50,0 69 57,0 
< 100 milyar 28 21,9 23 18,6 11 9,1 
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sip yang digunakan dapat diadopsi oleh berbagai
jenis bank dengan tingkat kompleksitas bisnis yang
berbeda dan sesuai dengan kondisi masing-masing
negara. Ketentuan tentang pemenuhan permodal-
an diatur dalam Pilar I pada Struktur Basel II: Mini-
mum Capital Requirements yaitu persyaratan modal
minimum yang harus dipenuhi oleh bank dengan
memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan
risiko operasional (Bank Indonesia: 2006).

Perhitungan modal bank dibagi dalam tiga
kelompok modal: Inti, Pelengkap dan Pelengkap
Tambahan (SEBI no.7/10/DPNP Tahun 2005).
Modal Inti (Core Capital: Tier 1): terdiri dari instru-
men yang memiliki kapasitas terbesar untuk me-
nyerap kerugian yang terjadi setiap saat. Kompo-
nen modal inti terdiri dari: modal disetor ditambah
disclosed reserve yang terdiri dari: agio/disagio,
modal sumbangan, cadangan umum dan tujuan,
laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, rugi
tahun lalu, laba/rugi tahun berjalan, selisih pen-
jabaran laporan keuangan, penurunan nilai penyer-
taan pada porfolio yang tersedia untuk dijual,
goodwill dan selisih penilaian aktiva dan kewajib-
an akibat kuasi reorganisasi

Fungsi utama modal adalah untuk mengatasi
risiko, semua kerugian yang terjadi akan diserap
oleh modal, dengan demikian bank harus memiliki
modal yang cukup. Risiko bank dalam menjalankan
fungsi intermediasi mengalokasikan dana yang
dihimpun dalam aktiva produktif yang diukur me-
lalui kinerja kualitas aktiva: aktiva produktif ber-
masalah (APB), non performance loan (NPL), aktiva
produktif yang diklasifikasikan (APYD), dan
penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP),
menurut PBI No.6/23 semakin tinggi rasio ini
maka semakin tinggi modal yang harus disediakan
oleh bank untuk mengatasi kemungkinan terjadi-
nya kerugian. Studi empiris menunjukkan bahwa
dari empat rasio tersebut APYD mempunyai pe-
ngaruh signifikan terhadap pemenuhan modal inti
pada bank swasta nasional yang berkantor pusat
di Surabaya (Setiawan & Haryati, 2008)

Ha1: Rasio kualitas aktiva (APB, NPL, APYD dan
PPAP) mempunyai pengaruh negatif signifikan
terhadap pemenuhan modal inti pada perbank-
an nasional.

Retained earnings are bank’s only source of inter-
nal capital (Sinkey, 2002). Jumlah laba ditahan diten-
tukan oleh seberapa besar bank dapat menghasil-
kan profit dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntung-
an dapat diukur melalui rasio (PBI 6/23/DPNP):
return on asset (ROA), return on equity (ROE), net
interest margin (NIM), biaya operasional dan pen-
dapatan operasional (BOPO) dan pertumbuhan
laba operasional (Glop) dari aktivitas utama dan
fee based income ratio (FBIR). Laba ditahan merupa-
kan komponen modal inti, berapa jumlah modal
yang akan ditahan/cummulatif profitability (CPR)
akan mempengaruhi modal inti perbankan. Studi
empiris menunjukkan bahwa NIM dan BOPO me-
miliki pengaruh signifikan terhadap pemenuhan
modal inti pada bank-bank swasta nasional yang
berkantor pusat di Surabaya (Setiawan & Haryati,
2008). ROA mempunyai pengaruh positif signifikan
terhadap CAR pada perbankan di BEI (Ramadhani,
2008).
Ha2: ROA, ROE, NIM, Glop, FBIR, CPR mempunyai

pengaruh positif signifikan dan BOP mem-
punyai pengaruh negatif signifikan terhadap
pemenuhan modal inti pada perbankan nasional

Sebagai lembaga intermediasi, bank mem-
punyai fungsi utama menghimpun dana dan me-
nyalurkannya dalam bentuk kredit. Indikator uta-
ma untuk mengukur fungsi bank dalam menghim-
pun dan menyalurkan kredit selain rasio LDR ada-
lah pertumbuhan dana pihak ketiga (GDPK) dan
pertumbuhan kredit (GKred). Pertumbuhan kredit
mempunyai pengaruh signifikan terhadap peme-
nuhan modal inti pada bank swasta nasional yang
berkantor pusat di Surabaya (Setiawan & Haryati,
2008). Terkait dengan ketentuan tentang pemenuh-
an modal inti minimum, Bank Indonesia memper-
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kenalkan konsep bank dengan kinerja baik (BKB)
yang berpotensi serta memiliki inisiatif untuk mela-
kukan akuisisi terhadap bank lain yang belum me-
menuhi ketentuan modal inti. Pengukuran BKB da-
lam mendukung fungsi intermediasi guna mendu-
kung pembangunan ekonomi nasional yang tercer-
min dari pertumbuhan kredit minimum 22% per
tahun dengan NPL di bawah 5%.
Ha3: Pertumbuhan kredit (GKred) mempunyai

pengaruh positif signifikan dan pertumbuhan
DPK (GDPK) mempunyai pengaruh negatif sig-
nifikan terhadap pemenuhan modal inti pada
perbankan nasional.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi
bank harus menjaga likuiditasnya, pengukuran
likuiditas sesuai SEBI 6/23/DPNP Maret 2004 yang
dapat dihitung berdasarkan laporan keuangan pu-
blikasi adalah rasio LDR dan ABP.
Ha4: LDR mempunyai pengaruh positif signifikan

terhadap pemenuhan modal inti, antar bank
pasiva (ABP) mempunyai pengaruh negatif
signifikan terhadap pemenuhan modal inti

Pemenuhan modal yang cukup bagi bank ada-
lah tingkat leverage yang dapat meningkatkan laba,
kebijakan finansial dapat diukur melalui rasio le-
verage/coverage (Weston & Copeland, 1992). Rasio
neraca menunjukkan seberapa besar sumber dana
berasal dari pinjaman, sedangkan rasio laporan
rugi mengukur berapa kali kemampuan beban te-
tap dipenuhi oleh laba operasional diantaranya
melalui rasio berapa kali beban (bunga) dapat dipe-
nuhi oleh pendapatan (bunga).
Ha5: Debt Service Ratio (DSR) mempunyai pengaruh

positif signifikan terhadap pemenuhan modal
inti pada perbankan nasional.

Bagi bank dalam upaya mencapai persyarat-
an permodalan melalui pemupukan sumber inter-
nal maupun eksternal, dengan kinerja keuangan yang
baik akan meyakinkan investor untuk menanam-

kan dananya ke bank (external capital generation).
Sebagaimana laporan pengawasan Bank Indone-
sia tahun 2009, bahwa terpenuhinya ketentuan mo-
dal inti minimal Rp.100 milyar sebagian besar ber-
asal dari sumber eksternal yaitu modal disetor.
Ha6: Pertumbuhan modal disetor dan konsolidasi

bank mempunyai pengaruh positif signifikan
terhadap pemenuhan modal inti pada perbank-
an nasional.

Sumber internal modal bank berasal dari
earning yang dihasilkan bank; volatilitas earning di-
tentukan oleh kondisi makro, perubahan harga ko-
moditas, suku bunga dan nilai tukar (Sinkey, 2002),
peningkatan risiko yang dihadapi bank karena per-
ubahan kondisi ekonomi memerlukan peningkatan
kecukupan modal sebagai penyangga kemungkinan
terjadinya risiko kerugian. Pertumbuhan ekonomi
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
pertumbuhan pemenuhan modal minimum/CAR
(Lutfi, 2009). Bank Indonesia sebagai first line of
defense senantiasa mengedepankan pengelolaan
kebijakan moneter dan perbankan secara prudent
dan konsisten, berbentuk penguatan bauran kebi-
jakan moneter dan makro prudensial dengan mem-
pertimbangkan instrumen (Bank Indonesia, Biro
Hubungan Masyarakat, 2011), diantaranya: (1)
kebijakan suku bunga (BI rate) diarahkan tetap kon-
sisten terhadap sasaran inflasi dan (2) kebijakan
nilai tukar diarahkan untuk membantu pencapaian
sasaran inflasi, dengan tetap konsisten pada penca-
paian sasaran makroekonomi lain.
Ha7: Tingkat inflasi, BI rate dan volatilitas nilai tukar

mempunyai pengaruh positif signifikan terha-
dap pemenuhan modal inti pada perbankan
nasional.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
bank nasional yang selama periode penelitian masih
eksis/beroperasi, obyek yang diteliti adalah semua
anggota populasi.
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Variabel penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: variabel dependen yaitu:
pemenuhan modal inti yang dikelompokkan
menjadi: (1) modal inti < Rp.100 milyar atau Y=0,
(2) modal inti e” Rp.100 milyar - < Rp.1 trilyun
atau Y=1, (3) modal inti e” Rp.1 trilyun - < Rp. 10
trilyun atau Y=2 dan (4) modal inti e” Rp. 10 trilyun
- < Rp. 50 trilyun atau Y=3.

Variabel independen meliputi: (1) variabel
internal yang merupakan kinerja operasional
perbankan meliputi: (a) fungsi intermediasi bank
yang diukur melalui indikator: pertumbuhan dana
pihak ketiga (GDPK) dan pertumbuhn kredit yang
diberikan (GKred); (b) kinerja kualitas aktiva yang
diukur melalui (SEBI No. 7/10/DPNP): non per-
forming loan (NPL), aktiva produktif bermasalah
(APB), aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD)
dan penyisihan penghapusan aktiva produktif
(PPAP); (c) kinerja profitabilitas yang diukur mela-
lui (SEBI No.6/23/DPNP): return on asset (ROA),
return on equity (ROE), net interest margin (NIM), beban
operasional terhadap pendapatan operasional
(BOPO), fee based income ratio (FBIR), pertumbuhan
laba operasional (Glop) dan laba ditahan/cummu-
lative profitability (CPR); (d) kinerja likuiditas yang
diukur melalui (SEBI No.6/23/DPNP): loan to de-
posit ratio (LDR) dan antar bank pasiva (ABP), dan
(e) kinerja leverage/coverage yang diukur melalui ke-
mampuan bank menutup beban bunga dari penda-
patan bunga yang dihasilkan/debt service coverage
ratio (DSR). (2) Variabel eksternal: pertumbuhan
modal disetor (GMdStr) dan corporate action baik
berupa merger, akuisisi atau perubahan status/
nama yang dinyatakan dalam variabel dummy
yaitu: “0” apabila bank selama periode penelitian
tidak merupakan bank hasil konsolidasi dan “1”
jika selama periode penelitian bank merupakan
bank hasil konsolidasi (Kons). Variabel makro eko-
nomi: inflasi (Infl) yaitu rata-rata inflasi per tahun
selama periode penelitian, BI rate yaitu rata-rata
BI rate per tahun selama periode penelitian (BI rate)
dan volatilitas exchange rate (VER) yang diukur dari
volatilitas kurs tengah USD per tahun selama
periode penelitian.

Teknis analisis yang digunakan melalui pro-
ses sebagai berikut: (1) melakukan analisis faktor
terhadap variabel makro ekonomi dan variabel-
variabel yang merupakan kinerja internal bank, un-
tuk mencari/mengkonfirmasi apakah konstruk
(rasio-rasio dalam komponen kinerja keuangan
dan variabel makro ekonomi) yang dibentuk me-
nurut ketentuan/teori dapat dikonfirmasi dengan
data empirisnya. Untuk menginterpretasikan indi-
kator dalam faktor digunakan: rotation- ortogonal
varimax. (2) Berdasar hasil analisis faktor, dilaku-
kan analisis logistic regression – ordinal berdasar
variabel-variabel yang signifikan dari hasil analisis
faktor yang dinyatakan dalam persamaan matema-
tik ordered logit regression.

’ = koefisien regresi logistik
X = variabel independen

Hasil analisis faktor yang dilakukan dengan
SPSS 16.00, diperoleh nilai KMO sebesar 0,644 di
atas 0,50 dengan signifikansi 0% ; hal ini menunjuk-
kan bahwa analisis faktor dapat dilakukan (Tabel 2).

Tabel 2. KMO dan Barlett’s Test

KMO measure of sampling adequacy 0.644 
Barlett’s Test of 
Sphericity 

Approx.Chi-Square 4.568E3 
df 210 
Signif. 0.00 

 

 

 

 

  

α = konstanta 

Di mana:
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Hasil analisis faktor rotated component matrix
menunjukkan bahwa dari 21 variabel independen
yang terdiri dari indikator yang mengukur faktor
fungsi intermediasi (GKred dan GDPK), profitabi-
litas (ROA, ROE, NIM, BOPO, Glop, FBIR, dan
CPR), kualitas aktiva (NPL, APB, PPAP, dan
APYD), likuiditas (LDR dan ABP), dan coverage
(DSR), indikator yang faktor eksternal (GMStr dan
Kons), dan indikator yang mengukur faktor makro
ekonomi (Infl, BIRate dan VER) dan berdasar hasil
ekstraksi ouput SPSS dikelompokkan menjadi 8
(delapan) faktor dengan nilai eigen value >1; dan
secara keseluruhan variabel dalam faktor mampu
menjelaskan 67,749% variasi (Tabel 3).

dimana apabila dilihat dari pengukuran kedua
variabel tersebut selain menunjukkan kemampuan
bank dalam menghasilkan bunga juga pemupukan
modal dari sumber laba ditahan. Faktor 4 terdiri
dari: GKRED,GDPK dengan loading factor > 0,80
merupakan indikator fungsi intermediasi bank.
Pada faktor 6 terdapat satu variabel indikator yang
mempunyai loading factor > 0,75 yaitu variabel
KONS yang merupakan kebijakan bank untuk
melakukan konsolidasi dengan bank lain untuk
memperkuat modalnya. Faktor 7 merupakan akti-
vitas operasional non utama terdiri dari dua vari-
abel indikator yaitu FBIR dan ABP; dan faktor 8
terdapat satu variabel GLop yang mengukur kiner-
ja pertumbuhan laba operasional yang dihasilkan
bank, dengan loading factor > 0,75.

Hasil Pengujian Hipotesis.

Dari 570 pengamatan pada perbankan nasi-
onal selama periode tahun 2004-2009, sebesar 3 da-
ta dinyatakan missing, dan 567 dinyatakan 100%
valid.

Berdasar hasil model fitting menunjukkan
bahwa dengan memasukkan semua variabel indi-
kator berdasar hasil analisis faktor menunjukkan
bahwa nilai 2 log likehold turun dari 1268.754 menjadi
959.813 dengan tingkat signifikansi 0%, sehingga
dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan
untuk analisis adalah fit. Hasil pengolahan SPSS
ordinal logistic regression, dari 19 (sembilas belas)
variabel yang terdiri dari indikator kinerja inter-
nal, kebijakan moneter dan variabel makro eko-
nomi yang dikelompokkan menjadi delapan faktor
terdapat 11 (sebelas) variabel indikator yang memi-
liki pengaruh signifikan terhadap pemenuhan Tier
1 dengan tingkat signifikansi di bawah 5% yaitu:
faktor kinerja internal ROE, BOPO, APB, NIM,
DSR, CPR dan FBIR; kebijakan moneter: BIRate
dan INFL; faktor makro ekonomi:VER dan. Vari-
abel yang merupakan kebijakan eksternal yaitu per
tumbuhan modal disetor (GMStr) dan konsolidasi
(KONS), hanya satu variabel KONS yang

Komponen 
Initial Eigen Value 

Total % of Variance Cumulative 
% 

1 4.268 20.325 20.325 
2 2.055 9.784 30.109 
3 1.715 8.169 38.277 
4 1.561 7.433 51.913 
5 1.303 5.732 57.645 
6 1.204 5.187 72.361 
7 1.112 4.811 62.938 
8 1.010 4.696 67.749 

 

Tabel 3. Total Variance Explained

Berdasar hasil ekstraksi tampak bahwa dari
21 variabel indikator, indikator faktor profitabili-
tas dan kualitas aktiva mengelompok menjadi satu
komponen/faktor dimana variabel NIM, Glop dan
FBIR membentuk faktor lain, sedang variabel ROA
keluar sebagai indikator karena loading factor <
0,50. Variabel indikator pada faktor 1 (profitabi-
litas) terdiri dari: NPL, APB, APYD, PPAP, ROE,
BOPO dengan loading factor > 0,60. Indikator kebi-
jakan moneter pada faktor 2: BIRate dan INFL de-
ngan loading factor > 0,95 dimana variabel VER
merupakan faktor tersendiri (faktor 5) bersama de-
ngan variabel LDR. Variabel NIM dan CPR yang
keluar dari faktor profitabilitas membentuk faktor
3 dengan variabel DSR dengan loading factor > 0,65;
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mempunyai pengaruh signifikan terhadap peme-
nuhan modal inti (Tabel 4).

Logit(P0+P1+P2) = 5.838 + 12.162APB +
2.168PPAP - 3.702BOPO – 3.284NPL +
7.532ROE - 1.368APYD -
33.602INFL+62.109BIRate–
10.718NIM - 0.210DSR - 3.913CPR –
0.005GKred + 0.135GDPK +
77.278VER - 0.172LDR + 1.515Kons -
2.202ABP + 18.744FBIR - 5.278E-
6Glop

Berdasar persamaan tersebut, pengaruh vari-
abel kinerja internal yang mempunyai pengaruh
signifikan terhadap probabilitas pemenuhan TIER
1 dari salah satu variabel indikator faktor profita-
bilitas yaitu ROE dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Estimate Sd Error Wald Sig. 
MODINT = 0 
MODINT = 1 
MODINT = 2 

0.014 
3.418 
5.838 

1.248 
1.261 
1.291 

0.000 
7.347 

20.448 

0.991 
0.007 
0.000 

APB 12.162 6.123 3.945 0.047 
PPAP 2.168 6.450 0.113 0.737 
BOPO -3.702 0.601 37.923 0.000 
NPL -3.284 2.490 1.740 0.187 
ROE 7.532 1.009 55.716 0.000 
APYD -1.368 1.262 1.175 0.278 
INFL -33.602 9.209 13.313 0.000 
BIRate 62.109 1.807 11.818 0.001 
NIM -10.718 3.711 8.341 0.004 
DSR -0.210 0.081 6.783 0.009 
CPR -3.913 1.316 8.847 0.003 
GKred -0.005 0.151 0.001 0.974 
GDPK 0.135 0.148 0.384 0.361 
VER 77.278 6.967 28..626 0.000 
LDR -0.172 0.411 0.175 0.676 
Kons 1.515 0.360 17.683 0.000 
ABP -2.202 1.517 2.107 0.147 
FBIR 18.744 2.137 76.900 0.000 
GLOP -5.278E-6 0.000 3.308 0.069 

 

Tabel 4. Parameter Estimasi

Berdasar hasil estimasi parameter tersebut
maka logit regresi sebagai berikut:
Logit (P0) =0.014+12.162APB+2.168PPAP-

3.702BOPO – 3.284NPL + 7.532ROE-
1.368APYD - 33.602INFL+
62.109BIRate – 10.718NIM -
0.210DSR- 3.913CPR – 0.005GKred +
0.135GDPK+ 77.278VER - 0.172LDR +
1.515Kons - 2.202ABP + 18.744FBIR -
5.278E-6Glop

Logit(P0+P1)=3.418+12.162APB+2.168PPAP-
3.702BOPO–3.284NPL+7.532ROE-
1.368APYD-33.602INFL+
62.109BIRate–10.718NIM - 0.210DSR -
3.913CPR – 0.005GKred +
0.135GDPK + 77.278VER -
0.172LDR + 1.515Kons - 2.202ABP +
18.744FBIR - 5.278E-6Glop

 

Disimpulkan bahwa kenaikan 1 % ROE akan
meningkatkan probabilitas bank akan memiliki
Tier 1 lebih Rp.100 milyar sebesar 99,95%.

 

Maka: p1 =  

Dengan demikian kenaikan 1 % ROE akan
meningkatkan probabilitas bank memiliki Tier 1
diantara Rp.100 milyar sampai Rp.1 trilyun sebesar
0,051%

  
 
Maka p2= 0,999998 – 0,999982 = 0,000016 = 0,0016% 
  

 Dengan demikian setiap kenaikan ROE 1%
akan meningkatkan probabilitas bank memiliki
Tier 1 antara Rp.1 trilyun- Rp.10 trilyun sebesar
0,0016%.
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PEMBAHASAN

Faktor yang mengukur kinerja kualitas aktiva
(NPL, APB, PPAP APYD) menjadi satu faktor yang
digunakan untuk mengukur profitabilitas, hal ini
terjadi karena dengan adanya kualitas aktiva yang
bermasalah bank wajib menyisihkan/membentuk
cadangan penghapusan aktiva produktif, sehingga
mengurangi pendapatan dan akan mempengaruhi
laba bank, sehingga indikator pengukur kualitas
aktiva menjadi satu faktor dengan profitabilitas.

Faktor yang mengukur profitabilitas terda-
pat lima rasio keuangan yang keluar sebagai indika-
tor dalam faktor: (a) ROA loading factor < 0,50 hal
ini disebabkan karena rasio ROA merupakan iden-
titas dalam pengukuran rasio ROE, dimana ROE
dapat diukur dengan mengalikan ROA dengan
equity multiplier (Sinkey: 2002); (b) Rasio NIM men-
jadi satu faktor dengan DSR, dimana kedua rasio
tersebut menunjukkan kinerja bank dalam memper-
oleh pendapatan dari hasil kegiatan utama bank
yaitu pendapatan bunga; (c) FBIR menjadi satu fak-
tor dengan rasio ABP, dimana kedua rasio tersebut
mengukur kinerja bank di luar aktivitas utama:
FBIR mengukur kemampuan bank dalam memper-
oleh pendapatan di luar bunga sedang ABP menun-
jukkan ketergantungan bank terhadap sumber
pendanaan dari bank lain bukan dana masyarakat;
(d) rasio pertumbuhan laba (GLop) menjadi indi-
kator dalam faktor yang terpisah dari faktor yang
mengukur profitabilitas sebagai indikator faktor
pertumbuhan.

Faktor yang mengukur kinerja likuiditas:
LDR keluar sebagai indikator menjadi satu faktor
dengan volatilitas exchange rate (VER), hal ini dapat
terjadi karena volatilitas nilai tukar akan mem-
pengaruhi penempatan dana masyarakat di bank,
dan mempengaruhi bank dalam mengalokasikan
dana yang diperoleh dalam bentuk kredit.

Faktor yang mengukur kinerja fungsi inter-
mediasi bank yaitu pertumbuhan DPK (GDPK) dan
pertumbuhan kredit (GKred) tetap merupakan
indikator dalam satu faktor intermediasi. Sedang-

kan Faktor yang digunakan untuk mengukur vari-
abel makroekonomi yaitu variabel inflasi (INFL),
BIRate dan volatilitas exchange rate (VER), menjadi
dua faktor yaitu kebijakan moneter (INFL dan
BIRate), sedang VER merupakan faktor makroeko-
nomi. Hal ini sesuai dengan kebijakan Bank Indo-
nesia di bidang moneter dan perbankan yaitu
mengenai implementasi suku bunga sebagi sasaran
operasional kebijakan moneter dalam kerangka
inflation targeting dan proses percepatan konsoli-
dasi perbankan, dimana dalam rangka efektivitas
kebijakan moneter dalam mempengaruhi ekspek-
tasi inflasi, kebijakan moneter akan dilakukan
secara transparan dan akuntabel (Riyanto, 2005).

Hasil pengujian hipotesis logistic regression-
ordinal dengan menggunakan SPSS 16.00 menun-
jukkan bahwa tidak semua variabel indikator dari
8 faktor yang terbentuk mempunyai pengaruh sig-
nifikan terhadap probabilitas pemenuhan Tier 1.
Dari 19 variabel indikator, 11 variabel mempunyai
pengaruh signifikan terhadap probabilitas peme-
nuhan modal inti (Tier 1), dimana delapan variabel
merupakan kinerja keuangan, yaitu: 3 variabel dari
faktor profitabilitas (ROE, BOPO dan APB), 3
variabel dari faktor kegiatan utama (NIM, DSR dan
CPR), dua variabel dari faktor kegiatan operasional
non utama (FBIR dan ABP). Tiga variabel lain
merupakan indikator eksternal, yaitu: 2 variabel
faktor kebijakan moneter (INFL dan BIRate) dan
1 variabel dari faktor kebijakan l bank untuk me-
ningkatkan modal (KONS). Berdasarkan persama-
an logistik yang dihasilkan dari output SPSS, pro-
babilitas perubahan Tier 1 yang dipengaruhi per-
ubahan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh
signifikan dalam persamaan logit sebagaimana
disajikan pada Tabel 5.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian
sebelumnya yang dilakukan pada perbankan di
Indonesia, bahwa variabel NIM dan BOPO berpe-
ngaruh signifikan terhadap pemenuhan modal inti
pada bank-bank yang berkantor pusat di Surabaya
(Setiawan & Haryati, 2008). Variabel perekonomi-
an inflasi mempunyai pengaruh signifikan terha-
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dap permodalan/CAR (Lutfi, 2009), sedangkan
variabel lain menunjukkan adanya pengembangan
karena subyek penelitian yang lebih luas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terha-
dap pemenuhan modal inti, sehingga dapat diguna-
kan sebagai acuan oleh industri perbankan nasional
dalam menjaga sustainability kecukupan permoda-
lannya. Variabel kualitas aktiva yang mempunyai
pengaruh signifikan terhadap pemenuhan modal
inti yaitu aktiva produktif bermasalah (APB), di-
mana variabel indikator yang mengukur kualitas
aktiva menjadi satu faktor dengan profitabilitas.
Variabel profitabilitas yang mempunyai pengaruh
signifikan terhadap pemenuhan modal inti: ROE,
NIM, BOPO, pertumbuhan laba operasional, laba
ditahan dan fee based income, dimana rasio NIM dan
fee based income keluar dari indikator pengukur pro-
fitabilitas.

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan
pertumbuhan kredit diberikan mempunyai pe-
ngaruh yang tidak signifikan terhadap pemenuhan
modal inti. LDR mempunyai pengaruh tidak signi-

fikan terhadap pemenuhan modal inti, sedang ABP/
dana antar bank mempunyai pengaruh signifikan
tetapi keluar dari indikator faktor likuiditas. DSR
mempunyai pengaruh signifikan terhadap peme-
nuhan modal inti pada perbankan nasional. Dalam
analis faktor variabel ini menjadi indikator bank
dalam menghasilkan bunga.

Kebijakan bank melakukan konsolidasi mem-
punyai pengaruh signifikan, sedangkan pertum-
buhan modal disetor mempunyai pengaruh tidak
signifikan. Inflasi dan BIRate merupakan faktor
kebijakan pemerintah (Bank Indonesia) mem-
punyai pengaruh signifikan terhadap pemenuhan
modal inti perbankan nasional, dan volatilitas nilai
tukar merupakan indikator faktor makroekonomi
mempunyai pengaruh signifikan terhadap peme-
nuhan modal inti pada perbankan nasional. Vari-
abel yang mempunyai pengaruh signifikan terha-
dap probabilitas pemenuhan modal inti sebagian
besar merupakan variabel profitabilitas, kebijakan
moneter BI, konsolidasi dan volatilitas nilai tukar.
Hal ini mendukung ketentuan BI tentang penilaian
tingkat kesehatan bank yang akan diberlakukan
pada tahun 2012 yaitu profil risiko, dan profitabili-
tas yang merupakan komponen dalam menilai ting-
kat kesehatan bank.

Kenaikan 1 % 
Variabel 

Probabilitas Pengaruh terhadap Tier 1 
< Rp.100 Milyar Rp100M -Rp.1T Rp.1T – Rp.10 T 

NIM -2,24546E-05 -0,000652631 -0,006864673 
BOPO -0,024411239 -0,405062205 -0,464879685 
CPR -0,019859813 -0,358856671 -0,493978335 
APB 0,100833414 0,670525299 0,202960542 
INFL -2,58778E-15 -7,52632E-14 -7,97649E-13 
FBIR 0,999999993 6,89976E-09 2,16042E-10 
ROE 0,999472057 0,999982442 1,59965E-05 
NIM -2,24546E-15 -0,000652631 -0,006864673 
DSR -0,451156298 -0,509977846 -0,035282967 
BIRate 1 0 0 
VER 1 0 0 
KONS 0,821859805 0,170987564 0,006512371 

 

Tabel 5. Pengaruh Perubahan Variabel Signifikan terhadap Probabilitas Pemenuhan TIER 1
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Saran

Bagi perbankan nasional meningkatkan efi-
siensi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya
sehingga dapat mengoptimalkan profit yang diha-
silkan dengan tetap memperhatikan kebijakan mo-
neter Bank Indonesia. Bagi bank yang masih memi-
liki modal inti relatif kecil agar melakukan konsoli-
dasi untuk meningkatkan modal intinya.

Bagi peneliti selanjutnya selain memasukkan
variabel gross domestic product (GDP) dalam indi-
kator makroekonomi dan memisahkan bank syariah
sebagai subyek penelitian, juga memasukkan
menggunakan variabel indikator sesuai PBI yang
baru no 13/1/PBI/2011.
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