JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Akreditasi Jurnal Ilmiah SK No. 167/DIKTI/Kep/2007

Volume 12
Nomor 1 Januari 2008

Jurnal Keuangan dan Perbankan
Program Studi Keuangan dan Perbankan

ISSN: 1410-8089

Volume 12, Nomor 1, Januari 2008

Ketua Editor
Sugeng Haryanto, SE, MM
Editor Pelaksana
Sari Yuniarti, SE, MM
Erni Susana, SH, MM
Yusaq Tomo, SE, MM
Eko Aristanto, SE. M.Si
Lita Dwipasri, SE., MM
Eko Yuni Prihantono, SE., Msi
Dewan Pakar (Mitra Bestari)
Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE, M.Si. ................................................................ Universitas Merdeka Malang
Prof. Dr. Imam Ghozali, M.Com,Akt .................................................Universitas Diponegoro Semarang
Prof. Dr. Sugeng Wahyudi, MM ........................................................Universitas Diponegoro Semarang
Prof. Supramono, SE,MBA,DBA ............................................ Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Prof. Kartono Liano, Ph.D. ............................................................... Missisippi State University, MS-USA
Prof. Dr. Grahita Chandrarin, Ak, Msi ....................................................... Universitas Merdeka Malang
Joko Wintoro, Ph.D .................................................................. Prasetiya Mulya Business School Jakarta
Dr. Candra Fajri Ananda, SE, MSc. ............................................................ Universitas Brawijaya Malang
Dr. Ahmad Erani Yustika, SE, MSc ............................................................ Universitas Brawijaya Malang
Abdul Mongid, Mec .............................................................................................STIE Perbanas Surabaya
Djoko Budi Setiawan ............................................................................................STIE Perbanas Surabaya
Rifat Pasha, SE .................................................................................................................... Bank Indonesia
Taufik Saleh, SE., Msi .......................................................................................................... Bank Indonesia
Pembina
Drs. Sunardi, MM
Eko Yuni Prihantono, SE,ME.
Lita Dwipasari, SE,MM
Sirkulasi dan Pemasaran
Drs. Totok Subianto, MM
Dra. Soma Puspita
Staf Administrasi
Abdul Kadir
Ngarib Abidin
Agus Santoso
Redaksi menerima sumbangan tulisan yang relevan dengan pengembangan ilmu bidang Keuangan dan
Perbankan. Tulisan harus asli (bukan plagiat) hasil pemikiran, penelitian dan pendapat disertai acuan/
pustaka sebagaimana tulisan ilmiah, dan belum pernah dipublikasikan pada penerbitan lain.
Tulisan yang tidak dimuat dalam dua nomor penerbitan berturut-turut dianggap tidak memenuhi syarat
dan tidak dikembalikan.

K a t a Pe n g a n t a r

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat-Nya yang telah dilimpahkan
sehingga kami dapat menerbitkan kembali Jurnal Keuangan dan Perbankan (JKP) Volume 12, No.1 Januari
2008. Jurnal Keuangan dan Perbankan yang sekarang berada di tengah-tengah para pembaca kembali
memperoleh sertifikat Terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional Nomor: 167/DIKTI/Kep/2007.
Perubahan merupakan suatu keharusan untuk dilakukan suatu organisasi dalam upaya menggapai
tujuan yang diinginkan, karena lingkungan terus mengalami perubahan. Demikian pula pada JKP, dalam
rangka untuk meningkatkan kualitas jurnal agar dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, peneliti dan
praktisi, mulai Edisi ini ada beberapa perubahan pada susunan Dewan Editor dan juga penambahan
Dewan Pakar (Mitra Bestari). Perubahan tersebut berimplikasi pada peningkatan kualitas penyuntingan
dan juga artikel-artikel yang disajikan.
Artikel-artikel Keuangan dalam Edisi ini lebih fokus pada penelitian-penelitian yang mengalisis dan
mengkaji tentang struktur modal perusahaan. Sedangkan pada artikel-artikel Perbankan fokus pada hasilhasil penelitian tentang layanan yang dilakukan oleh bank.
Terima kasih kami sampaikan kepada para kolega: penulis, mitra bestari, pembaca serta pihakpihak lain atas sumbangsihnya terhadap penerbitan JKP ini. Kami berharap JKP dapat memberikan
kontribusi yang signifikan bagi pengembangan Ilmu Keuangan dan Perbankan untuk masa-masa yang
akan datang.
Selamat membaca.

Januari 2008

Ketua Dewan Editor.

D a ftar

I si

KEUANGAN
Dampak Inovasi Pemasaran terhadap Struktur Modal dan Kinerja Perusahaan .....................................................
Djoko Wintoro
Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Pertumbuhan Aktiva dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal
Pada Perusahaan Manufaktur ......................................................................................................................................
Kartini, Tulus Arianto
Pengujian Pecking Order Theory pada Emiten Syariah Di Bursa Efek Jakarta .........................................................
Sutapa, Hendri Setyawan
Pengujian Pecking Order Hypothesis Melalui Keterkaitan Dividend Payout Ratio, Financial Leverage dan
Investment Opportunity ................................................................................................................................................
Yuharningsih
Benarkah Pasar Modal Kita Efisien? Bukti Dari Jakarta Stock Exchange ..................................................................
Dwiarso Utomo, Fuad
Pengujian Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat terhadap Peristiwa Pengumuman Dividen Tunai Menurun
Di BEJ ...............................................................................................................................................................................
N. Agus Sunarjanto, L. Adisastra

1 – 10

11 – 21

22 – 28

29 – 42

43 – 55

56 –65

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan-perusahaan Go Public Di BEJ ........................
Reni Yendrawati, Fandli Rokhman

66 – 75

Ownership Structure and The Corporate Governance Role of Dividends ................................................................
Lukas Setia Atmaja

76 – 83

PERBANKAN
Kajian Kesiapan Pemenuhan API pada BUSN yang Berkantor Pusat Di Surabaya .................................................
Djoko Budi Setiawan, Sri Haryati

84 – 99

The Impact of Monetary Policy on Bank Credit During Economic Crisis: Indonesia’s Experience ........................... 100 – 110
Abdul Mongid
Service Recovery sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Perbankan ........................................................... 111 – 126
Yuli Liestyana
Kepercayaan Investor terhadap Kinerja Perbankan Go Public Di Bursa Efek Jakarta ............................................ 127 – 135
Maya Indriastuti, Indri Kartika
Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Nasabah Bank ...................................................................... 136 – 149
Sugeng Pradikto
Kemampuan dan Pemanfaatan Kredit oleh IRT dalam Upaya Pengembangan Usaha: pada Pengusaha Kripik
Tempe .............................................................................................................................................................................. 150 – 156
Sugeng Haryanto
Peningkatan Fungsi Intermediasi Perbankan Terhadap UMKM Melalui Jasa Konsultan Keuangan Mitra Bank
(KKMB) ............................................................................................................................................................................ 157 – 165
Sunardi

Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.1 Januari 2008, hal. 1 – 10
Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007

KEUANGAN

DAMPAK INOVASI PEMASARAN TERHADAP
STRUKTUR MODAL DAN KINERJA
PERUSAHAAN
Djoko Wintoro
Pusat Riset Bisnis Prasetiya Mulya Business School
Jl. R.A. Kartini, Cilandak Barat, Jakarta - 12430
Abstract: Marketing innovation was important to companies which competed in the basis of
innovation. The degree of marketing innovation, however, depended on the availability of
financial slack to the company. By using financial data of firms listed at JSX, this study
investigated the impact of the decision of marketing innovation on the decision of capital
structure and performance. The finding showed that the degree of marketing innovation had
impact on the level of capital structure and the degree of performance.
Keywords: marketing innovation, capital structure, performance

Riset tentang struktur modal telah banyak
dilakukan tetapi belum juga memperoleh jawaban
yang memuaskan tentang bagaimana eksekutif
perusahaan membuat keputusan dalam memilih
pendanaan dengan hutang atau ekuitas. Survei
yang dilakukan oleh Graham dan Harvey (2001)
menunjukkan bahwa keputusan pendanaan
mengikuti perasaaan manajemen daripada
mengacu pada pencapaian struktur modal optimal.
Baker dan Wugler (2000) berpendapat bahwa
keputusan struktur modal adalah hasil dari interaksi
keputusan manajer yang rasional dengan investor
yang tidak rasional.
Riset struktur modal memberi inspirasi untuk
merambah ke riset pengaruh strategi perusahaan
dan inovasi perusahaan terhadap struktur modal.
Investigasi hubungan antara strategi bersaing
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perusahaan dan struktur modal menunjukkan
bahwa strategi diferensi memiliki jumlah hutang
yang rendah sedangkan strategi kepemimpinan
biaya lebih banyak menggunakan hutang (Jordan,
Lowe, dan Taylor, 1998). Di sektor manufaktur,
peningkatan penetrasi produk impor cenderung
menurunkan tingkat struktur modal perusahaan
(Xu, 2007).
Bukti empiris pengaruh inovasi terhadap
struktur modal masih sedikit. Perusahaan yang
mengimplementasikan strategi inovasi produk
dalam persaingan bisnis lebih memilih untuk
mempunyai struktur modal yang rendah (O’Brien,
2003). Inovasi perusahaan melalui investasi tidak
berwujud dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan produk juga memberi pengaruh
pada struktur modal yang lebih rendah (VincenteLorente, 2001).
Artikel ini bertujuan melengkapi riset inovasi
dan struktur modal yaitu membahas pengaruh
inovasi pemasaran perusahaan terhadap struktur
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modal dan kinerja perusahaan. Kegiatan pemasaran
sangat terbuka dan sangat mungkin untuk
melakukan inovasi selain inovasi produk yaitu
inovasi distribusi, promosi, dan penetapan harga.
Sekarang ini inovasi produk yang bersifat inovasi
inkremental sudah kehilangan daya untuk
menghasilkan imbalan inovasi yang memadai (Roth
dan Sneader, 2006). Biaya inovasi pemasaran
memerlukan biaya yang harus dikeluarkan lebih
dahulu tetapi hasilnya baru diketahui di periode
yang akan datang. Oleh karenanya, hanya
perusahaan besar yang mampu secara terus
menerus melakukan inovasi pemasaran (Fosfas,
2006). Hasil riset ini diharapkan sebagai masukan
pengembangan teori struktur modal dalam kontek
bisnis sarat dengan inovasi.

INOVASI PEMASARAN DAN STRUKTUR
MODAL
Perkembangan bisnis sekarang ini sarat
dengan tuntutan inovasi pemasaran. Pada mulanya
inovasi pemasaran banyak ditekankan pada inovasi
produk yang terbukti memiliki daya kuat dalam
meningkatkan pertumbuhan penjualan. Tidak
mengherankan jika perusahaan berlomba untuk
melakukan inovasi produk terutama di produk
konsumsi. Inovasi produk memerlukan investasi
perusahaan dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan. Ciri penting dari kegiatan
penelitian dan pengembangan produk yaitu (1)
kesuksesan dari kegiatan inovasi produk tidak
mudah ditentukan dari awal – banyak inovasi
produk yang gagal tetapi hanya sedikit yang sukses
luar biasa; (2) hasil dari kegiatan inovasi produk juga
berbentuk aktiva tidak berwujud bagi perusahaan
sehingga aktiva ini hanya memberi manfaat pada
perusahaan tersebut; (3) belum banyak pendanaan
hutang yang tersedia untuk dipakai membiayai
kegiatan penelitian dan pengembangan produk
baru dan juga untuk membiayai peluncuran produk
baru ke pasar.
2
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Inovasi produk melalui kegiatan penelitian
dan pengembangan menghasilkan aktiva yang
tidak berwujud dan hanya memberi manfaat khusus
kepada perusahaan. Ada kemungkian bahwa
aktiva tidak berwujud itu tidak bermanfaat bagi
perusahaan lain. Oleh karenanya, aktiva tidak
berwujud seperti ini menjadi berkurang nilai
agunannya bagi pemberi pinjaman. Tidak ada
pilihan pendanaan bagi perusahaan selain
menggunakan internal pendanaan yang bersumber
dari laba operasi perusahaan untuk membiayai
kegiatan penelitian dan pengembangan yang
bertujuan untuk inovasi produk. Dengan demikian,
intensitas kegiatan penelitian dan pengembangan
dapat dijadikan sebagai penentu rendahnya
struktur modal perusahaan (Hovakian, Opler, dan
Titman, 2000).
Bentuk inovasi pemasaran yang lain juga
sangat penting bagi perusahaan untuk sukses dalam
persaingan bisnis masa kini. Hasil survei inovasi di
Eropa memberikan definisi tentang inovasi
pemasaran yaitu rancangan baru produk dan
implementasi baru metode penjualan untuk
meningkatkan kinerja produk dan jasa atau untuk
memasuki pasar baru (Forfas, 2006). Dari definisi
ini, inovasi pemasaran lebih menekankan pada
inovasi kegiatan pemasaran tidak terbatas hanya
pada kegiatan inovasi produk tetapi meliputi juga
inovasi cara-cara baru dalam kegiatan distribusi,
promosi, dan harga. Oleh karenanya, dalam survei
ini juga diperoleh bukti bahwa pada umumnya
hanya perusahaan berskala besar yang lebih tertarik
untuk melakukan inovasi pemasaran.
Tujuan penting dari inovasi pemasaran yaitu
untuk memperoleh informasi tentang prioritas dari
pelanggan sehingga dapat secara efektif dijangkau
dan mengurangi biaya transaksi pelanggan. Tujuan
ini dapat mudah dicapai jika inovasi pemasaran
dilakukan dengan memperhatikan: (1) pengaruh
inovasi, dan (2) pengaruh imitasi (Chen, 2006). Jika
inovasi kegiatan pemasaran yang terbukti sukses
kemudian dengan mudah ditiru oleh para pesaing
dalam waktu yang sangat cepat maka inovasi
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pemasaran tersebut bernilai negatif bagi
perusahaan yang melakukan inovasi pemasaran
sebagai akibat dari pengaruh inovasi yang mudah
ditiru. Oleh karenanya, perusahaan harus
memperhatikan pengaruh inovasi yang negatif
untuk melakukan inovasi pemasaran yang sulit
ditiru oleh para pesaing. Inovasi pemasaran akan
bernilai positif bagi perusahaan jika inovasi
pemasaran yang terbukti sukses dan tidak mudah
ditiru oleh para pesaing. Mereka masih memerlukan
waktu lama untuk dapat meniru inovasi pemasaran.
Inilah yang dimaksud dengan pengaruh imitasi yang
mengalami penundaan waktu. Oleh karenanya,
semakin lama waktu yang diperlukan untuk meniru
inovasi pemasaran yang terbukti sukses maka
semakin besar nilai positif bagi perusahaan yang
berprakarsa melakukan inovasi pemasaran.
Perusahaan yang melakukan investasi besar
dalam inovasi pemasaran dibandingkan dengan
para pesaingnya dapat diartikan bahwa perusahaan
tersebut berusaha untuk bersaing atas dasar basis
keunggulan inovasi pemasaran. Perusahaan yang
memiliki komitmen kuat terhadap inovasi
pemasaran tentunya ingin menjadi perusahaan
yang inovatif. Untuk menjaga kelangsungan dan
tidak kehilangan momentum inovasi pemasaran,
perusahaan juga selalu menjaga struktur modal
perusahaan pada tingkat yang rendah. Setiap saat
perusahaan harus memiliki persediaan dana internal
untuk membiayai inovasi pemasaran dalam bentuk
kegiatan inovatif dalam peluncuran produk baru
di pasar atau dalam melakukan pengembangan
pasar. Dana internal yang harus selalu tersedia
untuk membiayai inovasi pemasaran disebut
financial slack (Nohria dan Gulati, 1996).
Tentunya, perusahaan yang selalu berusaha
mempertahankan kekuatan bersaing dengan
berbasis pada inovasi pemasaran harus terus
menerus melakukan inovasi pemasaran. Untuk
menjaga kelangsungan inovasi pemasaran,
tersedianya financial slack menjadi elemen sangat
penting dari strategi inovasi pemasaran. Alasan
pertama, volatilitas arus kas perusahaan dapat

mengancam kelangsungan kegiatan inovasi
pemasaran. Oleh karenanya, kelangsungan
kegiatan inovasi pemasaran hanya dapat dijamin
jika selalu tersedia financial slack yang cukup.
Kedua, tersedianya financial slack juga
memudahkan bagi perusahaan untuk melakukan
pengembangan pasar melalui akuisisi perusahaan
(Karim dan Mitchel, 2000).
Peran penting dari financial slack bagi
perusahaan yang melakukan inovasi pemasaran
menjadikan perusahaan harus selalu menjaga
struktur modal pada tingkat yang rendah sehingga
memiliki kebebasan dalam penggunaan financial
slack dalam membiayai inovasi pemasaran. Atas
dasar argumen ini maka dapat diajukan hipotesis
bagi perusahaan (hipotesis H1a dan H1b).
Dampak keputusan inovasi pemasaran
terhadap keputusan struktur modal diukur dengan
jarak. Ukuran jarak dipakai dalam hipotesis ini
karena inovasi pemasaran dan struktur modal
adalah dua keputusan besar bagi eksekutif
perusahaan: keputusan pemasaran dan keputusan
pendanaan. Ukuran jarak dapat memberi informasi
seberapa dekat atau jauh dampak keputusan
inovasi terhadap keputusan struktur modal.
Jarak antara inovasi pemasaran dan struktur
modal diukur dengan besaran jarak berdasarkan
perhitungan Euclidean Distance. Euclidean Distance
yaitu suatu jarak yang menunjukkan dekat atau
jauh jarak variabel 1 (inovasi pemasaran) dengan
variabel 2 (struktur modal). Jarak yang dekat antara
inovasi pemasaran dan struktur modal menunjukkan bahwa keputusan perusahaan yang
mengeluarkan biaya inovasi pemasaran yang tinggi
cenderung menggunakan ekuitas sehingga
memiliki struktur modal yang rendah. Sedangkan
jarak yang jauh antara inovasi pemasaran dan
struktur modal menunjukkan bahwa keputusan
perusahaan yang mengeluarkan biaya inovasi
pemasaran yang rendah mengandalkan hutang
sebagai sumber pendanaan sehingga memiliki
struktur modal yang tinggi.
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Inovasi pemasaran yang banyak dijalankan
adalah inovasi produk yang terbagi atas (1) inovasi
inkremental - perbaikan kecil pada produk lama,
dan, (2) inovasi terobosan – pengembangan produk
baru. Periode 5 tahun (tahun 2001-2005) jumlah
inovasi produk konsumsi yang diluncurkan di pasar
Amerika Serikat setiap tahunnya sangat banyak
sekali. Tetapi periode sekarang ini kinerja inovasi
inkremental produk sangat melemah. Jumlah
inovasi inkremental produk yang diluncurkan ke
pasar sebanyak 42 produk tetapi hanya
menghasilkan pertumbuhan penjualan per kategori
sebesar 4%. Hanya inovasi terobosan produk yang
memiliki kinerja baik yaitu memberi kontribusi
pertumbuhan penjualan sebesar 25.9% tetapi
jumlah inovasi terobosan produk sangat sedikit
(Roth dan Sneader, 2006).
Sekarang ini, para pemasar tidak hanya
menghadapi masalah menurunnya kinerja inovasi
inkremental produk tetapi juga menurunnya daya
efektifitas promosi pemasaran dan menurunnya
kepercayaan pelanggan terhadap iklan produk.
Dalam tahun 2010, iklan di televisi diprediksi
efektivitasnya tinggal 35% dibandingkan dengan
iklan di tahun 1990an (Court, Gordon, dan Perrey,
2005). Sebagai alternatif pemecahan, para pemasar
banyak menaruh perhatian pada inovasi pemasaran
bentuk lain agar supaya dapat meninggalkan model
pemasaran yang tradisional. Dalam inovasi
pemasaran, para pemasar memperlakukan biaya
pemasaran tidak lagi sebagai beban tetapi dirubah
menjadi investasi inovasi pemasaran sehingga dapat
diharapkan adanya imbalan investasi untuk inovasi
pemasaran.
Untuk dapat memprediksi besarnya imbalan
investasi inovasi pemasaran, para pemasar harus
mengikuti prinsip dasar investasi keuangan yaitu:
kejelasan tujuan investasi inovasi pemasaran dan
penelusuran imbalan investasi inovasi pemasaran
4
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secara periodik. Dalam praktik, memilih apakah
perusahaan harus melakukan inovasi pemasaran
untuk menopang pertumbuhan penjualan atau
melakukan inovasi proses untuk memperoleh
efisiensi biaya, bukan suatu keputusan yang mudah
karena keduanya berdampak pada peningkatan
kinerja perusahaan. Dengan menggunakan data
keuangan tahun 2003 dan tahun 2004 dari
perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Jakarta diperoleh bukti empiris bahwa
inovasi pemasaran memiliki hubungan linier
dengan pertumbuhan laba operasi perusahaan
(Wintoro, 2007). Berdasarkan bukti-bukti empiris
tersebut dapat diajukan hipotesis H2a dan H2b.
Dampak keputusan inovasi pemasaran pada
keputusan kinerja perusahaan diukur dengan jarak.
Ukuran jarak dipakai sebagai alat ukur karena
inovasi pemasaran dan kinerja perusahaan adalah
dua keputusan besar bagi eksekutif perusahaan
untuk meningkatkan kemakmuran pemegang
saham. Ukuran jarak dapat memberi informasi
seberapa dekat atau jauh dampak keputusan
inovasi pemasaran terhadap keputusan kinerja
perusahaan. Jarak antara inovasi pemasaran dan
kinerja perusahaan diukur dengan besaran jarak
berdasarkan perhitungan Euclidean Distance.
Euclidean Distance yaitu suatu jarak yang
menunjukkan dekat atau jauh jarak variabel 1
(inovasi pemasaran) dengan variabel 2 (kinerja
perusahaan). Jarak yang dekat antara inovasi
pemasaran dan kinerja perusahaan menunjukkan
bahwa keputusan perusahaan yang mengeluarkan
biaya inovasi pemasaran yang rendah cenderung
memiliki kinerja perusahaan yang rendah pula.
Sedangkan jarak yang jauh antara inovasi
pemasaran tinggi dan kinerja perusahaan
menunjukkan bahwa keputusan perusahaan yang
mengeluarkan biaya inovasi pemasaran tinggi
cenderung memiliki kinerja perusahaan yang tinggi
pula.
Dari keempat hipotesis yang diajukan, dapat
disimpulkan bahwa inovasi pemasaran memiliki
dampak terhadap struktur modal dan kinerja
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perusahaan. Berdasarkan kesimpulan ini dapat
diajukan hipotesis H3a dan H3b.

HIPOTESIS
Adapun hipotesis - hipotesis yang diajukan adalah:
H1a : keputusan inovasi pemasaran tinggi
berdampak pada keputusan struktur modal
rendah
H1b : keputusan inovasi pemasaran rendah
berdampak pada keputusan struktur modal
tinggi
H2a : keputusan inovasi pemasaran tinggi
berdampak pada keputusan kinerja
perusahaan tinggi
H2b : keputusan inovasi pemasaran rendah
berdampak pada keputusan kinerja
perusahaan rendah
H3a : inovasi pemasaran tinggi berdampak pada
struktur modal rendah dan kinerja
perusahaan tinggi
H3b : inovasi pemasaran rendah berdampak pada
struktur modal tinggi dan kinerja perusahaan
rendah

METODE
Ada tiga variabel yang dipakai dalam riset ini
yaitu: inovasi pemasaran, struktur modal, dan kinerja
perusahaan. Variabel inovasi pemasaran diukur denga
rasio biaya pemasaran terhadap penjualan (BP/S). Jika
nilai rasio BP/S adalah 5% atau lebih maka perusahaan
digolongkan pada perusahaan yang memiliki inovasi
pemasaran tinggi. Artinya, perusahaan tersebut
memiliki komitmen terus menerus untuk membiayai
inovasi pemasaran. Sedangkan rasio BP/S adalah lebih
kecil dari 4.9% maka perusahaan tersebut
digolongkan pada perusahaan yang memiliki inovasi

pemasaran rendah. Artinya, perusahaan tersebut
hanya mengeluarkan sedikit untuk biaya inovasi
pemasaran.
Variabel struktur modal diukur dengan
berbagai rasio tetapi dalam riset ini dipilih rasio total
kewajiban terhadap total aktiva (TL/TA) sebagai
proksi struktur modal. Rasio struktur modal yang
rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih
cenderung untuk menggunakan sumber dana
internal perusahaan daripada menggunakan
sumber dana hutang. Sebaliknya perusahaan yang
memiliki struktur modal yang tinggi cenderung
menggunakan sumber dana dari hutang daripada
sumber dana dari internal perusahaan.
Variabel kinerja perusahaan dapat diukur
dengan berbagai rasio tetapi dalam riset ini diukur
dengan rasio laba bersih terhadap aktiva (ROA).
Inovasi pemasaran menghasilkan aktiva yang tidak
berwujud yang perlu diukur besarnya imbalan
investasi. Pendanaan perusahaan bersumber dari
campuran hutang dan dana internal perusahaan
yang berpengaruh pada jumlah aktiva perusahaan.
Riset ini menggunakan data sekunder berupa
data keuangan perusahaan diperoleh dari
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Jakarta pada tahun 2004 Perusahaan yang
menderita kerugian dalam tahun tersebut tidak
dimasukkan sebagai sampel dalam riset ini.
Perusahaan yang tergolong dalam inovasi
pemasaran tinggi berjumlah 13 perusahaan dari
berbagai industri manufaktur. Sedangkan jumlah
perusahaan yang tergolong dalam inovasi
perusahaan rendah adalah 41 perusahaan dari
berbagai industri manufaktur. Dari data keuangan
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masih
sedikit perusahaan yang mengimplementasikan
inovasi pemasaran. Analisis jarak menggunakan
Euclidean Distance untuk menghitung jarak antara
dua variabel yaitu: (1) jarak antara inovasi
pemasaran dan struktur modal, (2) jarak antara
inovasi pemasaran dan kinerja perusahaan, dan (3)
jarak antara struktur modal dan kinerja perusahaan.
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HASIL
Data keuangan dibagi dalam dua kelompok
yaitu: kelompok inovasi pemasaran tinggi dan
kelompok inovasi pemasaran rendah. Jumlah
perusahaan dalam kelompok inovasi pemasaran
tinggi adalah 13 perusahaan yaitu perusahaan yang
memiliki rasio biaya pemasaran terhadap penjualan
di atas 5%. Sedangkan jumlah perusahaan dalam
kelompok inovasi pemasaran rendah adalah 41
perusahaan yaitu perusahaan yang memiliki rasio
biaya pemasaran terhadap penjualan di bawah 5%.
Masing-masing kelompok memiliki 3 variabel yaitu
(1) variabel inovasi pemasaran yang diukur dengan
rasio biaya pemasaran terhadap penjualan, (2)
variabel struktur modal yang diukur dengan rasio
total kewajiban terhadap total aktiva, dan (3)
variabel kinerja perusahaan yang diukur dengan
return on assets (ROA) yaitu rasio laba bersih
terhadap total aktiva. Dengan menggunakan SPSS
dapat diketahui statistik deskriptif dari variabel
tersebut seperti tertera dalam Tabel 1.

rata-rata total kewajiban/total aktiva sebesar 0.544,
dan (3) kinerja perusahaan rendah yaitu nilai ratarata ROA sebesar 4.926%. Jika membandingkan
antara nilai rata-rata dengan nilai maksimum dapat
diperoleh informasi bahwa perusahaan dalam
kelompok inovasi pemasaran rendah pada
umumnya memiliki karakteristik yaitu: (a) rasio
biaya pemasaran lebih rendah dari 0.635%, (b)
struktur modal lebih tinggi dari 0.544, dan (c) kinerja
perusahaan lebih rendah dari 4.926%.
Tabel 1 juga memberi informasi mengenai
karakteristik perusahaan dalam kelompok inovasi
pemasaran tinggi, yaitu: (1) rasio biaya pemasaran
dengan penjualan dengan nilai rata-rata sebesar
13.124%, (2) struktur modal rendah dengan nilai
rata-rata total kewajiban/total aktiva sebesar 0.40,
dan (3) kinerja perusahaan tinggi dengan nilai ROA
rata-rata 13.66%. Jika nilai rata-rata dibandingkan
dengan nilai maksimum dari setiap variabel dapat
diperoleh informasi bahwa perusahaan dalam
kelompok inovasi pemasaran tinggi pada umumnya
memiliki karakteristik yaitu; (a) rasio biaya
pemasaran terhadap penjualan berkisar antara 5%

Tabel 1. Statistik Deskriptif

N

Min

Max

Mean

Std.Dev

Inovsi Pemasaran

41

0.003%

2.859%

0.6352%

0.76501%

Struktur Modal

41

0.05458

0.90953

0.544296

0.2159118

Kinerja Perusahaan

41

0.025%

14.15%

4.9267%

3.92781%

Inovasi Pemasaran

13

5.33%

28.88%

13.124%

7.0117%

Struktur Modal

13

0.1842

0.92901

0.4011

0.22123

Kinerja Perusahaan

13

1.169%

55.22%

13.663%

14.642%

Inovasi Pemasaran Rendah

Inovasi Pemasaran Tinggi

Dari Tabel 1 diperoleh informasi tentang
karakteristik perusahaan dalam kelompok inovasi
pemasaran rendah, yaitu: (1) rasio biaya pemasaran
dengan penjualan dengan nilai rata-rata sebesar
0.635%, (2) struktur modal perusahaan tinggi nilai
6
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sampai dengan 13%, (b) struktur modal berkisar
antara 0.18 sampai dengan 0.40, dan (c) kinerja
perusahaan berkisar 13%.
Dengan menggunakan SPSS data keuangan
yang tersedia dapat digunakan untuk menghitung

KEUANGAN
jarak dari variabel inovasi pemasaran, struktur
modal, dan kinerja perusahaan berdasarkan
perhitungan Euclidean Distance. Hasil perhitungan

SPSS dituangkan dalam laporan yang disebut
Proximity Matrix seperti tertera dalam Tabel 2.

Tabel 2. Proximity Matrix – Inovasi Pemasaran Rendah

Euclidean Distance
Inovasi Pemasaran
Struktur Modal
Kinerja Perusahaan

Inovasi Pemasaran

Struktur Modal

0.000
3.705
0.371

3.705
0.000
3.505

Kinerja Perusahaan
0.371
3.505
0.000

Dari Tabel 2 diperoleh hasil perhitungan
Euclidean Distance yang memberi informasi jarak
dari variabel-variabel dalam kelompok perusahaan
pemasaran inovasi rendah. Perusahaan dalam
kelompok ini memiliki karakteristik jarak yaitu: (1)
jarak variabel inovasi pemasaran rendah dengan
struktur modal adalah 3.705 – nilai jarak ini
membuktikan bahwa keputusan inovasi pemasaran
rendah berdampak pada keputusan struktur modal
tinggi (hipotesis 1b); (2) jarak inovasi pemasaran
rendah dengan kinerja perusahaan adalah 0.371 –
nilai jarak ini membuktikan bahwa keputusan
inovasi pemasaran rendah berdampak pada
keputusan kinerja perusahaan rendah (hipotesis 2b);
dan (3) jarak antara struktur modal dan kinerja
perusahaan adalah 3.505 – nilai jarak ini
membuktikan bahwa keputusan inovasi pemasaran
rendah berdampak pada keputusan struktur modal
tinggi dan keputusan kinerja perusahaan rendah
(hipotesis 3b).

Dari Tabel 3 dapat diperoleh informasi
mengenai jarak dari variabel yang termasuk dalam
kelompok perusahaan inovasi pemasaran tinggi.
Perusahaan dalam kelompok ini memiliki
karakteristik yaitu: (1) jarak inovasi pemasaran
tinggi dengan struktur modal adalah 1.296 - nilai
jarak ini membuktikan bahwa keputusan inovasi
pemasaran tinggi berdampak pada keputusan
struktur modal rendah (hipotesis 1a); (2) jarak
inovasi pemasaran tinggi dengan kinerja
perusahaan adalah 0.575 – nilai jarak ini
membuktikan bahwa keputusan inovasi pemasaran
tinggi berdampak pada keputusan kinerja
perusahaan tinggi (hipotesis 2a); dan (3) jarak
struktur modal dan kinerja perusahaan adalah 1.151
– keputusan inovasi pemasaran tinggi berdampak
pada keputusan struktur modal rendah dan
keputusan kinerja perusahaan tinggi (hipotesis 3a)

Jarak variabel dari perusahaan dalam
kelompok inovasi pemasaran tinggi juga dihitung
dengan Euclidean Distance yang hasilnya dilaporkan
dalam laporan yang disebut Proximity Matrix seperti
tertera dalam Tabel 3.

PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, terbukti bahwa
perusahaan yang melakukan inovasi pemasaran -

Tabel 3: Proximity Matrix – Inovasi Pemasaran Tinggi

Euclidean Distance
Inovasi Pemasaran
Struktur Modal
Kinerja Perusahaan

Inovasi Pemasaran
0.000
1.296
0.575

Struktur Modal
1.296
0.000
1.151

Kinerja Perusahaan
0.575
1.151
0.000
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rendah atau tinggi - berpengaruh terhadap tingkat
struktur modal dan kinerja perusahaan. Dalam
pembahasan ini inovasi pemasaran dipilih sebagai
faktor penentu dari struktur modal dan kinerja
perusahaan. Tujuannya yaitu untuk membahas teori
struktur modal dan kinerja perusahaan dalam
kontek perkembangan bisnis yang sarat tuntutan
inovasi pemasaran.
Perusahaan yang termasuk dalam kelompok
inovasi pemasaran tinggi memiliki struktur modal
yang rendah dan kinerja perusahaan yang tinggi.
Hasil penelitian ini mendukung dan melengkapi
hasil penelitian oleh O’Brien (2003). Perbedaannya
hanya terletak pada penentuan proksi inovasi.
O’Brien (2003) memilih proksi inovasi yaitu rasio
biaya penelitian dan besarnya penjualan.
Perusahaan yang menggunakan inovasi pemasaran
tinggi sebagai basis persaingan sangat diperlukan
mempunyai dana internal yang tinggi untuk
membiayai inovasi pemasaran. Adanya kemampuan
pemupukan dana internal maka perusahaan hanya
sedikit menggunakan dana hutang untuk
membantu pembiayaan operasi perusahaan
sehingga struktur modal perusahaan tingkatnya
rendah.
Perusahaan yang termasuk dalam inovasi
pemasaran tinggi pilihan pendanaannya adalah (1)
menggunakan dana internal untuk membiayai
kegiatan inovasi pemasaran, dan (2) menggunakan
dana internal dan hutang sebagai sumber dana
untuk membiayai operasi perusahaan agar
perusahaan tetap berada dalam posisi yang
menguntungkan dalam peta persaingan. Manfaat
yang diperoleh adalah jumlah pertambahan hutang
perusahaan lebih kecil daripada pertambahan dana
internal dari laba bersih sehingga perusahaan dalam
inovasi pemasaran tinggi pada umumnya memiliki
struktur modal rendah yaitu total kewajiban lebih
kecil daripada jumlah ekuitas atau proporsi total
kewajiban terhadap total aktiva lebih kecil dari
50%.
Perusahaan yang termasuk dalam inovasi
pemasaran tinggi cenderung menggunakan dana
8
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hutang hanya sebagai pelengkap dari dana internal
untuk membiayai operasi perusahaan. Tanpa
adanya kendala pemupukan dana internal maka
jumlah ekuitas meningkat lebih banyak dari pada
jumlah hutang sehingga struktur modal menjadi
rendah yang berarti perusahaan masih menikmati
manfaat pajak dari hutang. Merujuk pada tradeoff theory perusahaan yang memiliki hutang rendah
maka menikmati manfaat pajak rendah sehingga
nilai perusahaan turun. Pada kenyataannya,
perusahaan dengan inovasi pemasaran tinggi
memiliki kinerja perusahaan yang tinggi pula
sehingga laba setelah pajak juga besar sehingga
nilai ekuitas juga akan meningkat. Bukti ini
membuktikan bahwa trade-off theory tidak berlaku
bagi perusahaan dengan inovasi rendah.
Perusahaan yang termasuk dalam kelompok
inovasi pemasaran rendah memiliki struktur modal
yang tinggi dan kinerja perusahaan yang rendah.
Bagi perusahaan yang terperangkap dalam inovasi
rendah maka pilihan pendanaannya adalah (1)
menggunakan dana internal untuk membiayai
kegiatan inovasi pemasaran, dan (2) menggunakan
hutang sebagai sumber dana untuk membiayai
operasi perusahaan agar perusahaan tetap berada
dalam kancah persaingan bisnis. Akibatnya, jumlah
pertambahan hutang perusahaan lebih besar
daripada pertambahan dana internal dari laba bersih
sehingga perusahaan dalam inovasi pemasaran
rendah pada umumnya memiliki strukur modal
tinggi yaitu total kewajiban lebih besar daripada
jumlah ekuitas atau proporsi total kewajiban
terhadap total aktiva lebih besar dari 50%.
Perusahaan yang termasuk dalam kelompok
inovasi pemasaran rendah cenderung menggunakan
hutang sebagai sumber dana untuk membiayai
kegiatan operasinya tetapi kinerja perusahaan yang
rendah sebagai kendala utama bagi perusahaan
untuk meningkatkan jumlah hutangnya. Kewajiban
tetap dalam bentuk bunga dari hutang menjadi
beban sehingga mengurangi manfaat pajak yang
diperoleh dari bertambahnya hutang sebagaimana
disebutkan oleh trade-off theory. Merujuk pada
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trade-off theory, perusahaan yang berada dalam
kondisi melemahnya kapasitas debt services maka
perusahaan tidak dapat lagi menambah jumlah
hutangnya karena struktur modal optimalnya telah
terlampaui. Jika perusahaan tetap menggunakan
hutang sebagai sumber dana sehingga struktur
modal semakin tinggi maka kinerja perusahaan
semakin akan memburuk. Oleh karenanya,
perusahaan terperangkap dalam inovasi yang rendah
pada umumnya memiliki struktur modal yang tinggi.
Fakta ini menunjukkan bahwa trade-off theory
berlaku bagi perusahaan dengan inovasi pemasaran
rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

memilih untuk menggunakan dana internal untuk
membiayai inovasi pemasaran karena memiliki
kemampuan yang kuat dalam pemupukan dana
internal. Pilihan ini menjadikan perusahaan
memiliki struktur modal yang rendah dengan
kinerja perusahaan tinggi. Fakta ini, menunjukkan
bahwa trade-off theory tidak berlaku bagi
perusahaan dengan inovasi tinggi Sedangkan
perusahaan dengan inovasi pemasaran rendah
memiliki kendala pendanaan internal sehingga
tidak ada pilihan selain menggunakan hutang
untuk membiayai operasi perusahaan. Hasilnya,
perusahaan dengan inovasi rendah memiliki
struktur modal yang tinggi sehingga dapat
dikatakan bahwa trade-off theory berlaku bagi
perusahaan dengan inovasi rendah.
Saran

Kesimpulan
Riset ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh inovasi pemasaran perusahaan terhadap
struktur modal dan kinerja perusahaan. Perusahaan
dapat memilih untuk melakukan inovasi pemasaran
guna unggul bersaing. Perusahaan dengan inovasi
pemasaran tinggi menghasilkan kinerja perusahaan
yang tinggi pula. Perusahaan memperoleh imbalan
yang sepadan dari kegiatan inovasi pemasaran
sehingga ada insentif bagi perusahaan untuk
melakukan inovasi pemasaran secara terus menerus.
Sedangkan perusahaan dengan inovasi pemasaran
rendah menghasilkan kinerja perusahaan yang
rendah pula. Perusahaan memperoleh hukuman
dari ketidakmampuannya untuk melakukan
kegiatan inovasi pemasaran yang memadai. Oleh
karenanya, perusahaan tidak mempunyai pilihan
lain selain harus terus melakukan inovasi pemasaran
dalam persaingan bisnis berbasis inovasi.
Untuk membiayai inovasi pemasaran maka
perusahaan perlu mencari sumber pendanaan yang
dapat berasal dari hutang atau dana internal yang
berasal dari laba bersih setelah pajak. Bagi
perusahaan dengan inovasi pemasaran tinggi

Riset ini memiliki keterbatasan untuk
memperoleh data jenis-jenis inovasi pemasaran
yang telah dilakukan dan mengukur keberhasilan
dari setiap jenis inovasi pemasaran. Dengan data
inovasi yang lebih lengkap, riset lebih lanjut masih
diperlukan untuk mengungkap keberhasilan inovasi
pemasaran yang lebih rinci sehingga bermanfaat
tidak hanya pada perkembangan teori struktur
modal tetapi juga bagi para eksekutif pemasaran
dalam merancang inovasi pemasaran.
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STRUKTUR KEPEMILIKAN,
PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN AKTIVA
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
STRUKTUR MODAL
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
Kartini
Tulus Arianto
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Indonesia (UII)
Condong Catur, Sleman, Yogyakarta – 55283
Abstract: This research aimed to test influence of the Ownership Structure, Profitability, Asset
growth, and Size measure of firm to Capital Structure. This Research was limited only
manufacturing company which had gone public in Jakarta Stock Exchange. This research was
conducted by taking secondary data. Population in this research was manufacturing company
obtained from share which was listed and “go public” in Jakarta Stock Exchange period 20022005. The intake technique was random sampling, and the obtained data was 38 companies.
Result of analysis or T test in this research indicated that the ownership structure, asset growth,
and size of company were significant or accepted. Only unprovable profitability was refused.
While result F test showed that independent variable had an effect on the significance to
Capital Structure of company in significance level 5%, and variable of size of company in
significance level 10%.
Keywords: capital structure, profitability, ownership structure, size, growth of asset

Modal sangat dibutuhkan dalam membangun dan
menjamin kelangsungan perusahaan, di samping
sumber daya, mesin, material sebagai faktor
pendukung. Suatu usaha pasti membutuhkan
modal apalagi perusahaan tersebut berniat untuk
melakukan ekspansi. Oleh karena itu, perusahaan
harus menentukan berapa besarnya modal yang
dibutuhkan untuk memenuhi atau membiayai
usahanya. Kebutuhan dari dana itu sendiri dapat
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E-mail: kartini@fe.uii.ac.id

diambil dari berbagai sumber dan mempunyai jenis
yang berbeda-beda. Pada dasarnya modal dibagi
atas dua tipe yaitu ekuitas (modal sendiri) dan utang
(debt). Bauran dari relatif keduanya (ekuitas dan
utang), dalam struktur pendanaan jangka panjang
suatu perusahaan disebut sebagai struktur modal
perusahaan (Brigham, 1999).
Dalam menjalankan perusahaan, biasanya
pemilik melimpahkan pada pihak lain, yaitu
manajer. Salah satu keputusan penting yang
dihadapi oleh manajer keuangan dalam kaitannya
dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah
keputusan pendanaan atau keputusan struktur
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modal, yaitu suatu keputusan keuangan yang
berhubungan dengan komposisi utang, saham
preferen dan saham biasa yang harus digunakan
oleh perusahaan. Manajer harus mampu
menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam
perusahaan maupun dari luar perusahaan secara
efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut
merupakan keputusan pendanaan yang mampu
meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung
perusahaan. Biaya modal yang timbul dari
keputusan pendanaan tersebut merupakan
konsekuensi yang secara langsung timbul dari
keputusan yang dilakukan manajer. Ketika manajer
menggunakan hutang, jelas biaya modal yang
timbul sebesar biaya bunga yang dibebankan oleh
kreditur sedangkan jika manajer menggunakan
dana internal atau dana sendiri akan timbul
oppurtunity cost dari dana atau modal sendiri yang
digunakan. Keputusan pendanaan yang dilakukan
secara tidak cermat akan menimbulkan biaya tetap
dalam bentuk biaya modal yang tinggi, yang
selanjutnya dapat berakibat pada rendahnya
profitabilitas perusahaan.

struktur modal dipengaruhi oleh aktiva tetap (fixed
asset), kemampulabaan (profitability), risiko (risk),
ukuran perusahaan (size), pajak (tax shield), struktur
kepemilikan perusahaan (ownership/system
affiliation), pertumbuhan (growth). Penelitian yang
dilakukan Ang et al. (2000), ternyata agency cost
dan ownership structure berpengaruh signifikan
terhadap struktur modal. Selanjutnya berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabansari dan
Hadri (2005), bahwa profitabilitas mempunyai
pengaruh positif signifikan dan struktur
kepemilikan juga mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Hal
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Paramu (2006), bahwa profitabilitas mempunyai
pengaruh yang positif signifikan terhadap struktur
modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara
struktur kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan
aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur
modal perusahaan.

Keputusan struktur modal secara langsung
juga berpengaruh terhadap besarnya risiko yang
ditanggung pemegang saham serta besarnya
tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan
yang diharapkan. (Brigham dan Houston, 2001).
Keputusan struktur modal yang diambil oleh
manajer tersebut tidak saja berpengaruh terhadap
profitabilitas perusahaan, tetapi juga berpengaruh
terhadap risiko keuangan yang dihadapi
perusahaan. Risiko keuangan tersebut meliputi
kemungkinan perusahaan untuk membayar
kewajiban-kewajibannya dan kemungkinan tidak
tercapainya laba yang ditargetkan perusahaan.
Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa
keputusan struktur modal merupakan keputusan
yang sangat penting bagi kelangsungan hidup
perusahaan.

STRUKTUR KEPEMILIKAN

Banyak faktor yang mempengaruhi
keputusan manajer dalam menentukan struktur
modal perusahaan. Menurut Flydenberg (2004),
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Konsekuensi dari pemisahan kepemilikan dan
kontrol manajemen atas suatu perusahaan modern
(the modern corporation) diungkapkan pertama
kali oleh Berle dan Means (1932), mengutip dari
penelitian Wibowo (2006) yang mengamati
korporasi-korporasi besar di Amerika Serikat. Ada
principal agent problem di sini. Masalah ini
dikarenakan kepentingan pemilik (principal) dan
manajemen (agent) tidak selalu sejalan. Seorang
agen (orang yang menerima tugas atau wewenang)
tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan
principal (orang yang memberikan tugas dan
wewenang), dikenal dengan nama masalah agensi
(agency problem). Menurut mereka, apabila
struktur kepemilikan semakin tersebar (diffuse
ownership), para pemegang saham akan semakin
kehilangan power untuk melakukan kontrol
terhadap manajer. Karena kepentingan pemilik

KEUANGAN
(principal) dan manager (agent) tidak selalu sejalan,
sumber daya perusahaan akan dipergunakan secara
tidak efisien oleh manajer. Sejalan dengan teori
Berle dan Means ini, Jensen dan Mackeling (1976)
mengemukakan bahwa semakin besar kepemilikan
oleh manajemen (managerial ownership), maka
semakin berkurang kecen-derungan manajemen
untuk tidak mengop-timalkan penggunaan sumber
daya yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Dimana tindakan manajer yang merupakan bagian
dari struktur kepemilikan akan berdampak
terhadap keputusan pendanaan, apakah
perusahaan tersebut meningkatkan nilai
perusahaan dengan mengambil dana dari luar
perusahaan atau dana dari dalam perusahaan.
Dengan kata lain keputusan pendanaan (struktur
modal) melibatkan para pemilik saham perusahaan
atau pemilik perusahaan (principal) yang
merupakan bagian dari struktur kepemilikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Prabansari dan Hadri
(2005), bahwa struktur kepemilikan mempunyai
pengaruh yang positif terhadap struktur modal
perusahaan. Penelitian yang dilakukan Paramu
(2006), yang menguji pada sektor Industri Dasar
Kimia dan Perdagangan Jasa dan Investasi, bahwa
struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan
internal, eksternal, maupun kepemilikan
institusional mempunyai pengaruh yang positif
terhadap struktur modal. Penelitian yang dilakukan
oleh Braislsforda et al. (1999) bahwa antara struktur
kepemilikan dan struktur modal mempunyai
hubungan yang positif signifikan. Teori agensi
mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap
para pemegang saham atau kepemilikan saham
sehingga berdampak pada keputusan pendanaan
dari suatu perusahaan (struktur modal). Penelitian
yang dilakukan Huang dan Frank (2002), meneliti
tentang faktor-faktor dari struktur modal studi
kasus dari fakta-fakta yang ada yang di China,
menemukan bahwa pajak, ukuran perusahaan,
aktiva tetap, pajak dan struktur kepemilikan
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
struktur modal.

PROFITABILITAS
Keputusan pendanaan yang dilakukan secara
tidak cermat akan menimbulkan biaya tetap dalam
bentuk biaya modal yang tinggi, yang selanjutnya
dapat berakibat pada rendahnya profitabilitas
perusahaan. Dengan kata lain keputusan
pendanaan atau keputusan struktur modal sangat
berpengaruh terhadap rendah atau tingginya
profitabilitas suatu perusahaan. Dalam teori pecking
order yang menyatakan bahwa perusahaan lebih
menyukai dana internal, kemudian dana eksternal,
dan akhirnya ekuitas eksternal. Teori
mengimplikasikan bahwa perusahaan yang
mempunyai profitabilitas yang lebih tinggi memiliki
kebutuhan akses yang lebih rendah terhadap pasar
kredit karena perusahan cenderung menggunakan
komponen dana internalnya (laba ditahan).
Brigham dan Joel (2001), mengatakan bahwa
perusahaan dengan tingkat pengembalian yang
tinggi atas investasi menggunakan hutang yang
relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi
memungkinkan untuk membiayai sebagian besar
kebutuhan pendanaan dengan dana yang
dihasilkan secara internal. Keputusan struktur
modal secara langsung juga berpengaruh terhadap
besarnya risiko yang ditanggung pemegang saham
serta besarnya tingkat pengembalian atau tingkat
keuntungan yang diharapkan (Brigham dan Joel,
2001). Beberapa penelitian yang pernah dilakukan
khususnya penelitian empiris yang dilakukan oleh
Qian et al. (2007), menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
struktur modal perusahaan. Semakin tinggi
keuntungan yang diperoleh berarti semakin rendah
kebutuhan dana eksternal (hutang) sehingga
semakin rendah pula struktur modalnya. Lain halnya
dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabansari
dan Hadri (2005), mengatakan bahwa profitabilitas
perusahaan mempunyai pengaruh yang positif
terhadap struktur modal perusahaan. Selain itu,
Penelitian yang dilakukan oleh Paramu (2006)
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menguji profitabilitas pada sektor industri dasar
kimia I dan II, sektor perdagangan jasa dan investasi
II yang mempunyai pengaruh yang positif terhadap
struktur modal sedangkan pada sektor aneka
industri dan industri barang konsumsi mempunyai
pengaruh yang negatif terhadap struktur modal.

TINGKAT PERTUMBUHAN
Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan
yang cepat harus lebih banyak mengandalkan pada
modal eksternal. Floating cost pada emisi saham biasa
adalah lebih tinggi dibanding pada saham obligasi.
Dengan demikian perusahaan dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih banyak
menggunakan hutang (obligasi) dibanding dengan
perusahaan yang lebih lambat pertumbuhannya.
Penelitian yang dilakukan oleh Balakhrisnan
dan Isaac (1993), mengutip penelitian dari Prabansari
dan Hadri (2005) terhadap 295 perusahaan industri
di Amerika Serikat menunjukkan bahwa
pertumbuhan aktiva berpengaruh positif terhadap
struktur modal. Penelitian yang dilakukan oleh
Prabansari dan Hadri (2005) terhadap perusahaan
manufaktur yang go public sebanyak 97 perusahaan
menunjukkan bahwa pertumbuhan aktiva
berpengaruh positif terhadap struktur modal. Dari
penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin
tinggi pertumbuhan aktiva maka akan semakin
tinggi struktur modalnya.

modal sendiri (equity) dalam mempertahankan atau
mengembangkan perusahaan. Penelitian yang
dilakukan oleh Paramu (2006) terhadap seluruh sektor
atau semua perusahaan yang ada di BEJ (Bursa Efek
Jakarta) menunjukkan adanya hubungan yang positif
dari semua sektor terhadap struktur modal. Hal ini
mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan
semakin besar pula perusahaan tersebut menggunakan debt financing pada periode yang akan
datang.
Menurut teori, arah pengaruh ini adalah
masuk akal. Semakin besar ukuran perusahaan akan
meningkatkan kemampuan collateral. Seiring
dengan peningkatan collateral ini, kapasitas
perusahaan untuk melakukan debt financing
menjadi lebih besar. Struktur modal dalam
perusahaan berkaitan erat dengan investasi
sehingga dalam hal ini akan menyangkut sumber
dana yang akan digunakan untuk proyek tersebut.
Sumber dana itu pada dasarnya terdiri dari
penerbitan saham (equity financing), penerbit
obligasi (debt financing) dan laba ditahan (retained
earning). Beberapa penelitian yang telah dilakukan
oleh Prabansari dan Hadri (2005), Huang dan Frank
(2002), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
mempunyai pengaruh yang positif signifikan
terhadap struktur modal perusahaan. Dari beberapa
teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka
kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut :

Struktur Kepemilikan

UKURAN PERUSAHAAN
Profitabilitas

Ukuran perusahaan merupakan salah satu
faktor yang dipertimbangkan perusahaan dalam
menentukan berapa besar kebijakan keputusan
pendanaan (struktur modal) dalam memenuhi ukuran
atau besarnya aset perusahaan. Jika perusahaan
semakin besar maka semakin besar pula dana yang
akan dikeluarkan, baik itu dari kebijakan hutang atau
14
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Struktur Modal
Pertumbuhan Aktiva

Ukuran Perusahaan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

KEUANGAN
Variabel Dependen

HIPOTESIS
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
H1 : Struktur kepemilikan mempunyai pengaruh
positif terhadap struktur modal.
H2 : Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif
terhadap struktur modal.
H3 : Pertumbuhan aktiva mempunyai pengaruh
positif terhadap struktur modal
H4 : Ukuran perusahaan (size) mempunyai
pengaruh yang positif terhadap struktur
modal.

METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan manufaktur yang go public dan
terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2005.
Sedangkan sampel penelitian ini adalah.
perusahaan manufaktur yang mempunyai laporan
keuangan dan data yang diperlukan secara lengkap
selama tahun 2002-2005. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan data sekunder,
yaitu data laporan keuangan dan catatan atas
laporan keuangan perusahaan sampel dan data lain
yang relevan dengan penelitian ini diantaranya
diambil dari: (a) data perusahaan yang go public
dapat diperoleh dari Jakarta Stock Exchange (JSX)
Fact Book; (b) Indonesian Capital Market Directory
selama periode penelitian; (c) jurnal atau publikasi
lain yang memuat informasi yang relevan dengan
penelitian ini.
Variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu
struktur modal dan variabel independen yang
terdiri dari struktur kepemilikan, profitabilitas,
pertumbuhan aktiva dan ukuran perusahaan yang
didefinisikan dan diukur sebagai berikut:

Struktur modal, mengacu pada penelitian
yang dilakukan oleh Prabansari dan Hadri (2006),
struktur modal dalam penelitian ini adalah
perbandingan antara hutang jangka panjang
perusahaan (long term debt) dengan total aktiva
(total assets), atau dapat dituliskan sebagai berikut:
Struktur Modal

Hutang jangka panjang
Total Aktiva

Variabel Independen
Struktur kepemilikan (ownership structure)
adalah struktur kepemilikan saham, yaitu
perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki
oleh “orang dalam” (insider ownership) dengan
jumlah saham yang dimiliki oleh investor (Prabansari
dan Hadri, 2005) struktur kepemilikan dapat
dihitung dengan formula sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan
Jumlah saham yang dimiliki oleh insider
Jumlah saham yang dimiliki oleh investor
Profitabilitas (profitability) adalah
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.
Ukuran profitabilitas yang digunakan dalam
penelitian mengacu pada penelitian Prabansari dan
Hadri (2006) yaitu menggunakan net profit margin
sebagai ukuran profitabilitas. Net profit margin
dihitung sebagai berikut:
Net Profit Margin

Laba setelah pajak
Penjualan neto

Pertumbuhan aset adalah perubahan
(peningkatan atau penurunan) total aktiva yang
dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan aset
dihitung sebagai persentase perubahan aset pada
tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya
(Prabansari dan Hadri, 2005)
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Asset tahunt  asset tahun t 1
Asset tahun t

Pertumbuhan Asset

Dimana:

ǃi
: Koefisien variabel
Yt
: Struktur modal perusahaan i pada tahun t
X1t-1 : Struktur kepemilikan i pada tahun t-1
X2t -1: Profitabilitas perusahaan i pada tahun t-1
X3t -1: Pertumbuhan aktiva i pada tahun t-1
X4t-1 : Ukuran perusahaan i pada tahun t-1
µt
: Disturbance error pada periode t

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau
besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Dalam
penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran
perusahaan mengacu pada penelitian Prabansari
dan Hadri (2005), dimana ukuran perusahaan
diproksi dengan nilai logaritma dari total aktiva,
atau dapat dituliskan sebagai berikut:

Tujuan pengujian regresi adalah untuk
mengetahui bagaimana pengaruh stuktur
kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan aktiva dan
ukuran perusahaan terhadap struktur modal.
Pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen secara simultan diuji dengan uji F,
sedangkan pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen diuji dengan uji T.

Ukuran perusahaan = log (total aktiva)
Metode analisis data yang digambarkan
dalam penelitian ini adalah menggunakan model
regresi linear berganda. Model yang digunakan
adalah :
Yt = ǃ0 + ǃ1 X1t-1 + ǃ2 X2t -1+ ǃ3 X3t -1+ ǃ4 X4t1 + µt

HASIL
Analisis Deskriptif
Tabel 1. Hasil Perhitungan Mean dan Standar Deviasi dari Variabel-variabel Penelitian
Variabel Penelitian

N

Minim um

Maxim um

Mean

Std. Dev.

Struktur Modal (Yt)

76

0.0047

2.4487

0.1905

0.3029

Struktur Kepemilikan (X1t-1)

76

0.0001

2.5614

0.2549

0.5161

Profitabilitas (X2t-1)

76

-0.4770

0.3609

-0.0038

0.1250

Pertumbuhan Aktiva (X3t-1)

76

-0.8510

1.7383

0.1207

0.4116

Ukuran Perusahaan (X4t-1) (LogTA)

76

4.4884

7.3137

5.6594

0.5257

Sumber : Hasil olah data SPSS

Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil pengujian terhadap model regresi
berganda terhadap faktor-faktor yang mem-
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pengaruhi struktur modal pada perusahaan
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Hasil
analisis regresi dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

KEUANGAN
Tabel 2. Hasil Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variabel Bebas terhadap Struktur Modal

Variabel

Koef. Regresi
(b)

(Constant)

Standar Error
(Seb)

t
hitung

Sig-t

-0.510

0.356

-1.432

0.250

0.066

3.774

0.000**

-0.069

0.241

-0.287

0.775

Pertumbuhan Aktiva (X3t-1)

0.218

0.078

2.809

0.006**

Ukuran Perusahaan (X4t-1) (LogTA)

0.108

0.062

1.749

0.085*

Struktur Kepemilikan (X1t-1)
Profitabilitas (X2t-1)

N

76

R

0,567

Adjusted R Square

0,284

F hitung

8,431

Probabilitas

0,000

Keterangan ** Signifikan pada level 5%, * signifikan hingga level 10%
Sumber : Data hasil regresi

Berdasarkan Tabel 2 didapat F hitung sebesar
8,431 dengan probabilitas sebesar 0,000 yang
nilainya jauh lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan
bahwa struktur kepemilikan, profitabilitas,
pertumbuhan aktiva dan ukuran perusahaan secara
simultan berpengaruh secara signifikan terhadap
struktur modal pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
Koefisien determinasi (Adjusterd R2) sebesar
0,284. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar
0,284, maka dapat diartikan bahwa 28,4% struktur
modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas
yang terdiri dari struktur kepemilikan, profitabilitas,
pertumbuhan aktiva dan ukuran perusahaan.
Sedangkan sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian seperti umur perusahaan, struktur aktiva
dan lain sebagainya.
Pengujian Hipotesis (Uji t)
Pengujian hipotesis secara parsial ini
digunakan untuk menjawab hipotesis pertama
hingga hipotesis keempat. Pengujian ini digunakan

uji t yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas
(sig-t) dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai pvalue lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima, dan
sebaliknya jika p-value > 0,05 maka Ha ditolak.
Hipotesis 1, hasil uji t pada variabel struktur
kepemilikan (X1) seperti pada Tabel 2 diperoleh
koefisien sebesar 0,250 dengan probabilitas sebesar
0,000 yang nilainya di bawah 0,05. Dengan demikian
H1 diterima, artinya ada pengaruh positif struktur
kepemilikan (X1) terhadap struktur modal (Y).
Hipotesis 2, hasil uji t pada variabel
profitabilitas (X2) seperti pada Tabel 2 diperoleh
koefisien sebesar -0,069 dengan probabilitas sebesar
0,775 yang nilainya di atas 0,05. Dengan demikian
H2 ditolak, artinya probabilitas (X2) tidak pengaruh
terhadap struktur modal (Y). Dengan demikian hasil
penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua.
Hipotesis 3, hasil uji t pada variabel
pertumbuhan (X3) seperti pada Tabel 2 diperoleh
koefisien sebesar 0,218 dengan probabilitas sebesar
0,006 yang nilainya di bawah 0,05. Dengan demikian
H3 diterima, artinya terdapat pengaruh yang positif
pertumbuhan (X3) terhadap Struktur modal (Y).
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Hipotesis 4, hasil uji t pada variabel ukuran
perusahaan (X4) seperti pada Tabel 2 diperoleh
koefisien sebesar 0,108 dengan probabilitas sebesar
0,085 yang nilainya di atas 0,05. Namun jika
ditingkatkan tingkat signifikansi hingga 10% maka
variabel ini terbukti berpengaruh secara signifikan
(0,085 < 0,10) Dengan demikian H4 diterima, artinya
terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan (X4)
secara parsial terhadap struktur modal (Y) pada level
10%. Dengan demikian hasil penelitian ini
mendukung hipotesis keempat.

PEMBAHASAN

Struktur Kepemilikan (X1)
Pada variabel struktur kepemilikan
mempunyai koefisien yang positif dan signifikan.
Dengan demikian temuan ini telah mendukung
hipotesis pertama. Jika dilihat dari koefisien regresi
yang bernilai positif hal ini telah sesuai dengan hasil
penelitian Prabansari dan Hadri (2005), bahwa
struktur kepemilikan mempunyai pengaruh yang
positif terhadap struktur modal perusahaan. Begitu
juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Frydenberg (2004) yang menyatakan bahwa
ownership structure mempunyai pengaruh
signifikan terhadap struktur modal.
Hasil ini sesuai dengan teori yang
dikemukakan oleh Berle dan Means (1932) yang
mengutip penelitian dari Wibowo (2006)
menyatakan bahwa apabila struktur kepemilikan
semakin tersebar (diffuse ownership), para
pemegang saham akan semakin kehilangan power
untuk melakukan kontrol terhadap manajer. Karena
kepentingan pemilik dan manajer tidak selalu
sejalan, sumber daya perusahaan akan
dipergunakan secara tidak efisien oleh manajer.
Sejalan dengan teori ini, Jensen dan Mackeling
(1976) mengemukakan bahwa semakin besar
kepemilikan oleh manajemen (management
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ownership), maka semakin berkurang
kecenderungan manajemen untuk tidak
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang
dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan
tindakan manajer yang merupakan bagian dari
struktur kepemilikan akan berdampak terhadap
keputusan pendanaan, apakah perusahaan tersebut
meningkatkan nilai perusahaan dengan mengambil
dana dari luar perusahaan atau dana dari dalam
perusahaan. Dengan kata lain keputusan
pendanaan (struktur modal) melibatkan para
pemilik saham perusahaan atau pemilik perusahaan
(principal) yang merupakan bagian dari struktur
kepemilikan, sehingga kecenderungan akan
menggunakan hutang jangka panjang juga semakin
besar. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Paramu (2006) yang menyatakan
bahwa struktur kepemilikan mempunyai pengaruh
positif signifikan terhadap struktur modal
perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan yang
memiliki atau dikuasai oleh insider cenderung
menggunakan hutang (debt financing) untuk
mempertahankan efektifitas kontrol terhadap
perusahaan. Dengan demikian semakin besar
kepemilikan internal maka akan menyebabkan
semakin besar proporsi hutang dalam struktur
modal perusahaan. Hasil penelitian ini juga
signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Qian et. al. (2007) yang menyatakan bahwa ada
pengaruh yang positif signifikan antara struktur
kepemilikan dengan struktur modal perusahaan.
Profitabilitas (X2)
Profitabilitas (X2) mempunyai koefisien yang
negatif tetapi tidak signifikan, artinya profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap struktur modal (Y).
Tidak signifikannya profitabilitas terhadap struktur
modal, kemungkinan disebabkan karena rata-rata
perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini belum
mampu menghasilkan nilai profitabilitas yang
efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis deskriptif
(Tabel 1) yang menunjukkan bahwa rata-rata
profitabilitas perusahaan adalah sebesar -0,0038.

KEUANGAN
Dengan rata-rata negatif menunjukkan bahwa
kecenderungan perusahaan yang diteliti masih
dalam keadaan rugi (loss), sehingga tidak efektif
dalam menghasilkan laba bersih, sehingga tidak
mempengaruhi besar kecilnya struktur modal
perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Kakani dan Reddy (1998)
bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang
negatif terhadap struktur modal perusahaan.
Namun jika dilihat dari koefisien regresi yang
bernilai negatif, maka telah sesuai dengan arah
yang diharapkan.
Pertumbuhan (X3)
Variabel Pertumbuhan (X3) seperti pada Tabel
2 diperoleh koefisien sebesar 0,218 dengan
probabilitas sebesar 0,006 yang nilainya dibawah 0,05,
artinya terdapat pengaruh yang positif pertumbuhan
terhadap Struktur modal. Hasil penelitian ini telah
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Prabansari dan Hadri (2005) mengemukakan bahwa
pertumbuhan aktiva juga berpengaruh secara positif
terhadap struktur modal perusahaan. Secara teori
bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan
yang cepat harus lebih banyak mengandalkan pada
modal eksternal. Floating cost pada emisi saham biasa
adalah lebih tinggi dibandingkan pada saham obligasi.
Dengan demikian perusahaan dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih banyak
menggunakan hutang jangka panjang (obligasi)
dibandingkan dengan perusahaan yang lebih lambat
pertumbuhannya. Penelitian ini sesuai juga dengan
penelitian yang dilakukan oleh Frydenberg (2004)
yang menemukan bahwa ada pengaruh yang positif
signifikan antara pertumbuhan dengan struktur
modal perusahaan. Dikarenakan pertumbuhan
perusahaan yang semakin lama semakin berkembang
membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas
perusahaan demi kelangsungan perusahaan untuk
jangka panjang, disinilah peran dari keputusan
struktur modal yang harus memutuskan penggunaan
dana dari utang (debt) atau dari ekuitas (modal
sendiri).

Ukuran Perusahaan (X4)
Pada variabel ukuran perusahaan mempunyai
koefisien yang positif dan signifikan pada tingkat
signifikansi 10%. Jika dilihat dari koefisien regresi
yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin
besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi
struktur modal perusahaan. Hal ini disebabkan
karena perusahaan yang besar berarti memiliki nilai
aktiva yang besar pula. Dengan nilai aset yang besar
maka perusahaan akan lebih mudah memperoleh
pinjaman dibandingkan perusahaan kecil. Oleh
karena itu, memungkinkan perusahaan besar
tingkat struktur modalnya akan lebih besar dari
perusahaan yang berukuran kecil. Nilai aset yang
besar dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa bond
holder untuk memperoleh hutang yang besar pula,
sehingga akan meningkatkan nilai struktur modal
perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Paramu (2006) yang
menemukan bahwa semakin besar perusahaan
semakin besar pula perusahaan tersebut
menggunakan debt financing pada periode yang
akan datang. Menurut teori, arah pengaruh ini
adalah masuk akal. Semakin besar ukuran
perusahaan akan meningkatkan kemampuan
collateral. Seiring dengan peningkatan collateral ini,
kapasitas perusahaan untuk melakukan debt
financing menjadi lebih besar. Hasil dari penelitian
ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh
Qian et al. (2007), bahwa ukuran dari perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur
modal perusahaan. Ini dikarenakan perusahaan
yang semakin berkembang pesat, membutuhkan
dana demi kelangsungan perusahaan dalam
bersaing dengan perusahaan lain. Hal ini terjadi
akibat dari perusahaan yang terus mengembangkan produk-produknya harus semakin inovatif
dalam mengembangkan produknya demi bersaing
dengan perusahaan lain, disinilah keputusan
pendanaan struktur modal itu berperan dengan
lebih dominan menggunakan hutang sebagai
jaminan.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh struktur kepemilikan, profitabilitas,
pertumbuhan aktiva dan ukuran perusahaan
terhadap struktur modal perusahaan. Secara
simultan struktur kepemilikan, profitabilitas,
pertumbuhan aktiva dan ukuran perusahaan
berpengaruh secara signifikan terhadap struktur
modal pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Jakarta. Sedangkan besarnya pengaruh keempat
variabel bebas tersebut adalah sebesar 28,4%,
sedangkan sisanya 71,6% dipengaruhi oleh variabel
bebas lainnya. Secara parsial variabel struktur
kepemilikan berpengaruh secara positif terhadap
struktur modal pada level 5%. Hal ini berarti
semakin tinggi struktur kepemilikan maka semakin
besar pula struktur modal perusahaan. Secara
parsial profitabilitas tidak berpengaruh secara
negatif terhadap struktur modal. Hal ini berarti
besar kecilnya profitabilitas perusahaan tidak akan
mempengaruhi besar kecilnya struktur modal
perusahaan.
Secara parsial variabel pertumbuhan aktiva
berpengaruh secara positif terhadap struktur modal
perusahaan pada level 5%. Hal ini berarti semakin
tinggi pertumbuhan aktiva maka semakin besar
pula struktur modal perusahaan. Secara parsial
variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara
positif terhadap struktur modal pada level 10%. Hal
ini berarti semakin tinggi struktur kepemilikan maka
semakin besar pula struktur modal perusahaan.
Saran
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih
jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti memberikan
saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya
periode penelitian yang digunakan ditambah
sehingga menghasilkan informasi yang lebih
mendukung. Jumlah sampel yang digunakan dapat
20
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ditambah dan dapat diperluas ke beberapa sektor
perusahaan. Jumlah rasio keuangan yang dijadikan
sebagai model penelitian diperbanyak sehingga
nantinya diharapkan kesimpulan yang diperoleh
lebih sempurna.
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Abstract: The objective of this study was to test empirically whether capital structure decision
of Indonesian firms followed a hierarchy of sources of finance called Pecking Order. Samples
in this study were 29 firms listed in Jakarta Islamic Index (JII) from 2001 to 2004. Variabels
used as proxy of Pecking Order Theory (POT) were profitability, investment opportunity and
firm size. The results of this study were as follows: a). simultaneously, all proxies for POT could
explain capital structure at Indonesian Capital Market, b). more profitable firms were less
levered, c). bigger firms were more levered, d). result for investment opportunity did not
support hypothesis. Firms listed at JII tended to follow POT in their financing decision. Part of
results of this study was consistent with study of Wiwattanakantang (1999), Fama and French
(2002), Benito (2003) and Mutamimah (2003).
Keywords: Pecking Order, Jakarta Islamic Index

Financing decision melibatkan pengambilan
keputusan mengenai sumber-sumber dana dari
mana saja yang akan dipilih untuk dimanfaatkan
oleh perusahaan. Sumber dana yang dapat
dimanfaatkan perusahaan meliputi sumber dana
internal dan eksternal. Sumber dana internal dapat
berasal dari laba yang ditahan sedangkan sumber
dana eksternal dapat berupa hutang dan
penerbitan saham.
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Keputusan pendanaan yang diambil oleh
manajemen, apakah menggunakan modal sendiri
atau hutang menjadi tidak relevan bila apapun
sumber dana yang digunakan tidak mempengaruhi
nilai perusahaan. Hal inilah yang ditekankan oleh
Modigliani dan Miller pada tahun 1958. Asumsi yang
melandasi pernyataan tersebut antara lain pasar
yang sempurna, tidak ada biaya transaksi dan tidak
ada pajak. Dalam perkembangan berikutnya
Modigliani dan Miller memasukkan unsur pajak.
Dengan adanya pajak penggunaan hutang akan
memberikan manfaat dalam peningkatan nilai
perusahaan atau menurunkan biaya modal.

KEUANGAN
Berdasarkan pendekatan Modigliani dan
Miller tersebut semakin besar penggunaan hutang
dalam struktur modal perusahaan maka akan
semakin besar pula nilai perusahaan. Namun sampai
pada titik tertentu manfaat penggunaan hutang
berupa penghematan pajak justru lebih kecil
dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Tingkat
kenaikan biaya tersebut semakin besar setelah
proporsi hutang tertentu. Dengan demikian terdapat
trade off antara manfaat dan biaya dari penggunaan
hutang. Struktur modal yang optimal akan tercapai
pada saat tercapai perimbangan antara keduanya.
Hal inilah yang disebut sebagai trade off theory.
Di samping teori trade off juga terdapat
model lain mengenai struktur modal yaitu teori
Pecking Order. Teori ini menjelaskan urutan prioritas
para manajer dalam menentukan sumber
pendanaannya. Preferensi manajer tersebut
dinyatakan dalam urutan sumber pendanaan yang
dimulai dari pendanaan internal sebagai sumber
utama. Pilihan prioritas berikutnya adalah hutang
kemudian terakhir berupa penerbitan saham.
Motivasi umum yang menyebabkan para manajer
berperilaku sesuai dengan teori Pecking Order
adalah asimetri informasi antara pemilik-manajer
yang mengetahui nilai dan kesempatan bertumbuh
perusahaan yang sebenarnya dengan investor luar
yang hanya bisa memperkirakan nilai-nilai tersebut
(Frank dan Goyal, 2005).
Wiwattanakantang (1999) menggunakan
variabel-variabel Non-Debt Tax shield, tangibility,
profitabilitas, risiko bisnis, ukuran dan beberapa
variabel keagenan sebagai proksi untuk teori tradeoff, signaling, Pecking Order dan keagenan.
Profitabilitas ditemukan berhubungan negatif dengan
utang sehingga sesuai dengan hipotesis Pecking Order.
Hasil ini didukung oleh Mutamimah (2003).
Fama dan French (2002) menguji variabelvariabel profitabilitas, kesempatan investasi serta
volatilitas arus kas bersih untuk diteliti pengaruhnya
terhadap hutang dan dividen. Hubungan negatif
antara profitabilitas dan kesempatan investasi
terhadap hutang dan hubungan positif antara

ukuran perusahaan sebagai proksi volatilitas
dengan hutang sesuai dengan teori Pecking Order.
Hasil ini diperkuat oleh Benito (2003).
Djakman dan Halomoan (2001) menemukan
bahwa terdapat hubungan positif antara defisit kas
dengan perubahan hutang jangka panjang
perusahaan. Hasil ini dikonfirmasi oleh Mutamimah
(2003).
Nasruddin (2004) menggunakan variabelvariabel yang mewakili teori trade-off dan Pecking
Order dimana ditemukan hasil yang berbeda untuk
rasio-rasio hutang yang digunakan. Tidak terdapat
kesimpulan umum yang diambil mengenai
dukungan atau penolakan terhadap terhadap teori
trade-off dan atau Pecking Order.
Penelitian ini bermaksud menguji kembali
berlakunya teori Pecking Order di pasar modal
Indonesia dengan studi kasus pada emiten syariah
yang terdaftar di bursa efek Jakarta. Pasar modal
Indonesia mengalami perkembangan yang menarik
pada tahun 2003 yang ditandai dengan
diluncurkannya pasar modal syariah. Produk-produk
yang ditawarkan diantaranya reksadana syariah,
obligasi syariah dan Jakarta Islamic Index. Emiten
yang kegiatan operasionalnya tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dapat dikategorikan emiten
syariah dan sahamnya disebut saham syariah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji
apakah perilaku pendanaan emiten syariah di Bursa
Efek Jakarta dapat dijelaskan melalui model
penjelas teori Pecking Order.

PENDEKATAN MODIGLIANI MILLER
Struktur modal adalah perimbangan jumlah
hutang jangka pendek yang bersifat permanen,
hutang jangka panjang, saham preferen dan saham
biasa dalam suatu perusahaan (Sartono, 1998). Teori
struktur modal menjelaskan bagaimana pengaruh
keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan
atau biaya modal (Husnan, 1993).
PENGUJIAN PECKING ORDER THEORY PADA EMITEN SYARIAH
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Pendekatan Modigliani dan Miller dengan
asumsi pasar yang sempurna dan tidak ada pajak
menyatakan bahwa struktur modal tidak
mempengaruhi nilai perusahaan atau dengan kata
lain struktur modal tidak relevan. Setelah
memasukkan unsur pajak, struktur modal menjadi
relevan karena perusahaan yang menggunakan
hutang dalam struktur modalnya akan mendapatkan
penghematan pajak. Penghematan ini didapatkan
karena penghasilan kena pajak akan berkurang
akibat penggunaan hutang sehingga jumlah pajak
yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan
perusahaan yang tidak memiliki hutang.
Pendekatan ini akan membawa pada
kesimpulan semakin banyak penggunaan hutang
pada struktur modal maka semakin besar
penghematan yang diraih sehingga semakin baik
bagi nilai perusahaan. Namun nilai perusahaan
justru tidak akan maksimal dengan penggunaan
hutang 100%. Ketidaksempurnaan pasar modallah
yang menyebabkan timbulnya biaya kebangkrutan
serta tingginya biaya modal baik disebabkan rating
kredit yang rendah atau bila hutang telah mencapai
titik tertentu. Dengan adanya biaya-biaya tersebut
perusahaan dihadapkan pada pilihan untuk
menyeimbangkan (trade off) manfaat dan biaya
penggunaan hutang.
Modigliani dan Miller berpendapat bahwa
perusahaan perlu bekerja pada target debt ratio
atau rasio hutang yang ditargetkan karena
penggunaan hutang sebanyak-banyaknya tidak
menghasilkan struktur modal yang optimal. Dengan
rasio hutang yang ditargetkan akan dijumpai
adanya struktur modal yang optimal yaitu yang
memaksimumkan nilai perusahaan atau
meminimumkan biaya modal.

yang ditargetkan, Myers (Ghos dan Cai, 1999)
menyatakan bahwa tidak ada ketentuan target
rasio hutang. Perusahaan mendasarkan keputusan
pendanaannya pada preferensi menurut urutan
pendanaan internal (pertama), pendanaan
eksternal berupa hutang (kedua) dan pendanaan
eksternal berupa ekuitas (ketiga). Inilah yang
disebut Pecking Order Theory.
Jika terjadi asimetri informasi antara investor
eksternal dengan pihak dalam perusahaan (insider)
dimana pihak luar kurang mendapatkan informasi
mengenai prospek dan risiko perusahaan
dibandingkan pihak dalam maka pihak luar akan
berusaha menafsirkan perilaku manajer termasuk
dalam keputusan struktur modal. Sinyal berupa
penerbitan saham ditafsirkan harga saham sudah
terlalu tinggi sehingga akan terjadi underpricing
pada saham baru yang diterbitkan perusahaan. Jadi
dari sudut pandang perusahaan mendapatkan dana
dengan cara menerbitkan saham baru akan lebih
mahal dibandingkan menggunakan dana sendiri.
Mamduh (2004) menyatakan bahwa penggunaan
utang yang tinggi dapat juga ditafsirkan sebagai
sinyal dari manajer mengenai keyakinan akan
prospek perusahaan

HIPOTESIS
Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian
terdahulu dapat diturunkan sejumlah hipotesis
sebagai berikut:
H1 :

Sesuai dengan hipotesis Pecking Order,
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
struktur modal

H2 :

Sesuai dengan hipotesis Pecking Order,
kesempatan investasi berpengaruh positif
terhadap struktur modal

H3 :

Sesuai dengan hipotesis Pecking Order,
ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap struktur modal

PECKING ORDER HYPOTHESIS
Berkebalikan dengan teori struktur modal
optimal yang menyatakan perlunya rasio hutang
24

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 12, No. 1, Januari 2008: 22 – 28

KEUANGAN
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS
Berdasarkan landasan teori dan hipotesis
maka dapat dibuat suatu kerangka mikiran teoritis
dalam bentuk model sebagai berikut:
Profitabilitas

dana sendiri untuk keperluan investasi. Tingkat
hutang perusahaan yang profitable dengan
demikian akan semakin rendah. Jadi tingkat hutang
dan tingkat profitabilitas, yang sama-sama diukur
dengan aktiva, dianggap berhubungan negatif.
Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan rasio
ROA.
Kesempatan Investasi

Kesempatan
Investasi

Leverage

Ukuran
Perusahaan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Variabel Penelitian

Bagi perusahaan, kesempatan untuk
bertumbuh atau melakukan investasi akan
meningkatkan kebutuhan akan dana. Ini berarti,
di samping dana internal yang tersedia, diperlukan
juga tambahan dana yang berasal dari luar
perusahaan termasuk hutang.
Hubungan positif antara kesempatan
investasi dengan hutang dapat diharapkan terjadi
dalam model Pecking Order khususnya jika rasio
hutang diukur dengan nilai buku, bukan nilai pasar
(Benito, 2003). Kesempatan investasi diukur dengan
pertumbuhan aktiva yang dirumuskan:
dAt/At = (At - At-1)/At.

Leverage

Ukuran Perusahaan

Istilah leverage menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana
yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar
tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan.
Tingkat leverage dapat diukur dari besarnya sumber
dana hutang yang digunakan perusahaan dalam
struktur modalnya Rumus yang digunakan adalah
Total Debt to Total Assets (TDTA).

Model Pecking Order memprediksi
perusahaan dengan volatilitas arus kas bersih
memiliki tingkat leverage yang lebih kecil.
Sebagaimana dalam Fama and French (2002),
volatilitas dapat dilihat dari ukuran perusahaan
dimana semakin besar perusahaan maka semakin
kecil volatilitas arus kasnya. Perusahaan besar
cenderung terdiversifikasi sehingga menurunkan
risiko kebangkrutan dan pada gilirannya akan
meningkatkan kapasitas hutang.

TDTA = Hutang total / Aktiva total
Profitabilitas
Karena adanya biaya-biaya seperti biaya
asimetri informasi dan biaya kebangkrutan pada
penggunaan dana eksternal maka penggunaan
dana milik sendiri (laba ditahan) oleh perusahaan
dianggap lebih murah. Karena itu perusahaan yang
mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi
(profitable) akan cenderung banyak memanfaatkan

Hubungan antara ukuran perusahaan dan
tingkat leverage secara teoritis tidak jelas,
tergantung untuk proksi apa ukuran perusahaan
tersebut (Wiwattanakantang, 1999). Ukuran
perusahaan sebagai proksi dari volatilitas arus kas
diukur dengan logaritma natural dari nilai buku
aktiva. Ukuran perusahaan diprediksi berhubungan
positif dengan tingkat leverage.
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Obyek Penelitian
Obyek penelitian dilakukan pada saham
emiten syariah yang terdaftar pada Jakarta Islamic
Index selama periode 2001 sampai dengan 2004.
Pengambilan sampel menggunakan teknik
purposive sampling. Perusahaan yang dijadikan
sampel merupakan perusahaan yang memenuhi
kriteria berikut (Hamzah, 2005): (1) Saham emiten
yang halal berdasarkan ketentuan syariah,
kehalalan suatu saham disahkan oleh Dewan
Pengawas Syariah. (2) Saham-saham tersebut
terdaftar di Jakarta Islamic Index. (3) Perusahaan
masuk 30 besar dalam Jakarta Islamic Indeks
minimal 3 kali dari periode Januari 2001 sampai
Desember 2004. (4) Perusahaan emiten menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode
Januari 2001 sampai Desember 2004.
Data variabel-variabel keuangan perusahaan
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory
(ICMD) dan JSX Watch. Dengan kriteria tersebut
didapatkan 29 perusahaan
Analisis Data
F-test dan t-test digunakan untuk menguji
pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen secara bersama-sama dan secara parsial.
Model pengujian variabel-variabel profitabilitas,

kesempatan investasi dan ukuran perusahaan dapat
ditunjukkan sebagai berikut:
Y = Do+ D1X1 + D2X2 + D3X3 + e
Notasi:
Y
Do
Di, D2, D3
X1
X2
X3
e

= leverage
= konstanta
= koefisien variabel independen
= variabel profitabilitas
= variabel kesempatan investasi
= variabel ukuran perusahaan
= kesalahan penganggu

HASIL
Uji Asumsi Klasik
Dalam analisis regresi berganda terdapat
beberapa asumsi klasik yang melandasinya.
Pengujian dilakukan untuk memastikan
terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut. Model regresi
mengasumsikan normalitas distribusi data residual.
Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji
Kolmogorof-Smirnov. Hasil uji yang dilakukan
menunjukkan bahwa data residual berdistribusi
normal. Untuk pengujian multikolineritas
menunjukkan bahwa model tidak terjadi

Tabel 1. Hasil Regresi

Variabel

Koef. Regresi (b)

Standar Error (Seb)

t hitung

Keterangan

(Constant)

-0.571

-0.169

-3.378

PROF

-0.004

0.002

-2.260

Signifikan

INV

-0.128

0.085

-1.498

Tidak signifikan

LNASSET

0.074

0.011

6.514

Signifikan

R

0,550

Adjusted R Square

0,320

F hitung
Probabilitas
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16.150
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multikolinearitas, hal ini tampak dari nilai VIF yang
di bawah 10.
Gujarati (2003) menyatakan bahwa tidak
semua asumsi klasik berlaku untuk setiap tipe data
Masalah autokorelasi yakni korelasi antar anggota
dapat terjadi pada data runtut waktu (time series)
atau pada data cross section. Penelitian ini
menggunakan tipe data kombinasi cross section dan
time series atau disebut pooled data sehingga tidak
dilakukan uji autokorelasi. Masalah heteroskedastisitas dapat terjadi bila variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama.
Uji Glejser yang digunakan untuk menguji
heteroskedastisitas dilakukan dengan cara
meregresikan absolute residual terhadap variabel
independen. Hasil regresi menunjukkan tidak ada
variabel independen yang signifikan mempengaruhi
variabel dependen maka disimpulkan bahwa model
regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas.
Pengujian secara simultan sebagaimana
terdapat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pada
taraf signifikansi 5% variabel-variabel yang
digunakan bersama-sama mempengaruhi struktur
modal secara signifikan atau dengan kata lain model
regresi dapat digunakan untuk memprediksi
struktur modal. Persamaan regresi yang terbentuk
adalah sebagai berikut:
LEVERAGE = -0,571 – 0,004 PROFITABILITY – 0,128
INVESTMENT OPPORTUNITY + 0,074
LnASSETS

PEMBAHASAN
Variabel profitabilitas ditemukan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal
dengan arah hubungan negatif. Hal ini sesuai
dengan prediksi teori Pecking Order. Temuan ini
merupakan dukungan atas temuan Fama dan
French (2002), Benito (2003), Wiwattanakantang
(1999) dan Mutamimah (2003).

Variabel kesempatan investasi yang diwakili
dengan ukuran pertumbuhan aktiva ditemukan
tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur
modal. Hasil ini tidak mendukung teori Pecking
Order. Temuan ini juga tidak konsisten dengan Fama
dan French (2002), Benito (2003). Perbedaan ini
kemungkinan disebabkan karena jumlah sampel
yang relatif kecil dan periode penelitian yang
pendek. Fama dan French (2002) menggunakan
sampel perusahaan Amerika Serikat dari tahun 1965
sampai 1997. Sedangkan Benito (2003)
menggunakan sampel sejumlah 366 perusahaan
dengan 3561 pengamatan.
Variabel logaritma natural total aktiva
ditemukan berpengaruh positif terhadap struktur
modal. Arah hubungan yang didapatkan diantara
keduanya adalah positif, sesuai dengan prediksi
teori Pecking Order bahwa semakin besar ukuran
perusahaan (yang menunjukkan semakin kecilnya
fluktuasi pendapatan dan arus kas) maka akan
semakin besar pula kemampuan perusahaan
mendapatkan hutang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
berlakunya teori Pecking Order di Indonesia dengan
studi kasus pada emiten syariah tahun 2001 hingga
2004. Variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini sebagian besar memberikan hasil yang
konsisten dengan prediksi teori Pecking Order.
Variabel-variabel tersebut adalah profitabilitas dan
ukuran perusahaan. Dengan semakin tingginya
tingkat keuntungan perusahaan-perusahaan yang
terdaftar pada Jakarta Islamic Index semakin rendah
tingkat hutang yang dimiliki perusahaan. Ukuran
perusahaan yang besar yang ditunjukkan dengan
nilai aktiva memberikan akses yang lebih besar bagi
perusahaan-perusahaan pada Jakarta Islamic Index
PENGUJIAN PECKING ORDER THEORY PADA EMITEN SYARIAH
DI BURSA EFEK JAKARTA
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untuk mendapatkan hutang. Sementara untuk
variabel kesempatan investasi tidak ditemukan
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
(leverage). Secara umum hasil penelitian ini memberikan dukungan atas berlakunya Pecking Order
Theory di Indonesia.
Saran
Keterbatasan penelitian ini antara lain pada
sedikitnya sampel dan jumlah observasi yang
digunakan. Metodologi serta variabel yang dipakai
masih terbatas dan sedikit. Penelitian berikutnya
dapat mengembangkan metodologi yang lebih
sesuai untuk karakteristik pasar modal Indonesia.
Variabel-variabel yang dipakai dapat ditambah
termasuk ukuran-ukuran yang digunakan sebagai
proksi variabel tersebut.
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PENGUJIAN PECKING ORDER HYPOTHESIS
MELALUI KETERKAITAN DIVIDEND PAYOUT
RATIO, FINANCIAL LEVERAGE
DAN INVESTMENT OPPORTUNITY
Yuharningsih
Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta
Jl. Lingkar Utara (SWK) No. 104, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta – 55283

Abstract: This study is aimed to examine the prediction of Pecking Order hypothesis in
Indonesia by relationship between dividend payout ratio, financial leverage and investment
opportunity. The Pecking Order hypothesis indicates there is negative relationship between
dividend payout ratio and investment opportunity. The dividend payout ratio determinants
are financial leverage, investment opportunity, cashflow, earnings and growth of sale. The
financial leverage determinants are dividend payout ratio, investment opportunity, earnings,
size and growth of sale. The investment opportunity determinants are dividend payout ratio,
financialo leverage, earnings, assets structure and Q ratio. The data is collected from 28
manufacturing is listed in Jakarta Stock Exchange for the period 2000 – 2004. Analize of The
simultaneous equation model is used computer statistic program; Generall Method of Moment
(GMM) technics. These result imply that the have relationship simultans of dividend payout
ratio, financial leverage and investment opportunity but no significant evidence that
manufacturing companies in Indonesia tend to follow the Pecking Order hypothesis. In addition
that dividend payout ratio and investment opportunity gives positif and significant influence,
financial leverage and investment opportunity gives negative and significant influence, financial
leverage gives positif and significant influence on dividend payout ratio but divedend payout
ratio no significant influence on financial leverage.
Keywords: Pecking Order, dividend payout ratio, fihnancial leverage, investment opportunity

“You can make a lot more money by smart
investment decision than by smart financing
decision” dilontarkan oleh Myers (1984). Tentu ia
tidak mengatakan bahwa investment decision lebih
penting dari financing decision, hanya saja dari
pernyataan tersebut tersirat bahwa keputusan
financing harus dibuat untuk mendukung adanya
keputusan investasi perusahaan.
Korespondensi dengan penulis:
Yuharningsih: Telp. +62 274 486 255, Fax. +62 274 486 255
E-mail: januar_72@yahoo.com

Tujuan apa yang hendak dicapai perusahaan
dengan keputusan pendanaannya? Jawaban
standar atas pertanyaan tersebut adalah; dengan
rencana investasi yang dibuat oleh perusahaan akan
dapat membentuk suatu struktur modal yang dapat
meminimalkan biaya modal sehingga dapat
memaksimalkan usaha dalam mencapai salah satu
tujuan perusahaan yaitu kemakmuran dan
kesejahteraan pemegang saham. Namun dengan
adanya perbedaan karakteristik antara satu
perusahaan dengan perusahaan lainnya

PENGUJIAN PECKING ORDER HYPOTHESIS MELALUI KETERKAITAN DIVIDEND
PAYOUT RATIO, FINANCIAL LEVERAGE DAN INVESTMENT OPPORTUNITY
Yuharningsih

29

KEU
AN
GAN
KEUAN
ANG
menyulitkan untuk menetapkan struktur modal
yang bagaimanakah yang ideal bagi suatu
perusahaan.
Salah satu teori struktur modal adalah
Pecking Order Theory yang diajukan oleh Myers
dan Majluf (1984) serta Myers (1984): bahwa para
manajer memilih tingkat pengeluaran modal yang
mampu memaksimalkan kekayaan para pemegang
saham saat ini, tanpa mempertimbangkan
kepentingannya dalam perusahaan yang
bersangkutan. Menurut teori ini struktur
pendanaan mengikuti suatu hirarki yang dimulai
dari sumber dana termurah yaitu dana internal
hingga saham sebagai sumber terakhir. Jika struktur
modal perusahaan dapat mempengaruhi biaya
modalnya maka manajemen struktur modal
merupakan hal yang penting dalam manajemen
keuangan.
Penelitian empiris tentang Pecking Order
telah banyak dilakukan di Indonesia seperti
penelitian Pangeran (2000) dalam Masyhuri (2001)
yang meneliti periode 1991–1996 mengemukakan
bahwa Pecking Order Theory berlaku di Indonesia,
hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan
yang memiliki kemampuan memperoleh laba akan
semakin bergantung pada dana yang diperoleh
secara internal. Penelitian Sartono (2001) pada
perusahaan di luar sektor keuangan yang terdaftar
di BEJ periode 1994 – 1998 dan juga Migunda (2001)
periode 1994–1999; keduanya menemukan bahwa
manajer perusahaan di Indonesia cenderung
mengikuti hirarki pendanaan Pecking Order Theory.
Sedang pengujian hipotesis Pecking Order
yang dilakukan Allen (1993) belum menyeluruh,
hanya mempelajari pengaruh dividen dan investasi
terhadap financial leverage dan melihat pengaruh
dividen, financial leverage pada investasi. Pengaruh
financial leverage dan investasi pada dividen belum
diteliti.
Mengingat bahwa manajemen struktur
modal merupakan hal penting dalam manajemen
keuangan, maka penelitian yang akan dilakukan
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disini adalah untuk menguji secara empiris perilaku
pendanaan pada perusahaan Manufaktur yang
terdaftar di BEJ setelah krisis moneter periode 2000–
2004 (periode 5 tahun) melalui analisis keterkaitan
antara Dividend Payout Ratio, Financial Leverage
dan Investment Opportunity apakah menganut
hirarki sesuai Pecking Order Theory. Dengan
mengetahui keterkaitan ketiga hal tersebut akan
membantu perusahaan dalam menentukan
alternatif pendanaan dan investasi.

PECKING ORDER THEORY
Myers (1984) berpendapat bahwa keputusan
pendanaan berdasarkan Pecking Order Theory
mengikuti urutan pendanaan sebagai berikut: (1)
perusahaan lebih menyukai pendanaan dari sumber
internal, (2) perusahaan menyesuaikan target
pembayaran dividen terhadap peluang investasi, (3)
kebijakan dividen bersifat sticky, fluktuasi
profitabilitas dan peluang investasi berdampak
pada aliran kas internal bisa lebih besar atau lebih
kecil dari pengeluaran investasi, (4) bila dana
eksternal dibutuhkan, perusahaan akan memilih
sumber dana dari hutang karena dipandang lebih
aman, dan penerbitan ekuitas baru merupakan
pilihan terakhir sebagai sumber untuk memenuhi
kebutuhan investasi.
Pecking order Theory adalah salah satu teori
yang mendasarkan pada asimetri informasi.
Asimetri informasi akan mempengaruhi struktur
modal perusahaan dengan cara membatasi akses
pada sumber pendanaan dari luar. Myers dan Majluf
(1984) menyatakan tentang Pecking Order
Hypothesis bahwa para manajer cenderung untuk
membuat keputusan pendanaan dengan
mengandalkan internal cashflow karena adanya
informasi yang asimetrik antara mereka sendiri dan
calon pemegang saham yang potensial.
Ditunjukkan pula bahwa dengan adanya asimetri
informasi, investor biasanya akan menginter-
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pretasikan sebagai berita buruk apabila perusahaan
mendanai investasinya dengan menerbitkan ekuitas
baru. Investor beranggapan bahwa penerbitan
ekuitas baru dilakukan oleh para manajer apabila
saham perusahaan dinilai lebih tinggi. Myers (1984)
juga mengemukakan bahwa pemberitahuan
penerbitan ekuitas-ekuitas baru menyebabkan nilai
perusahaan yang tercermin dalam harga saham,
turun. Dengan demikian perusahaan akan lebih
memilih mendanai investasinya berdasarkan suatu
urutan risiko. Perilaku Pecking Order selain
dipengaruhi oleh asimetri informasi juga cenderung
didorong oleh adanya pajak dan biaya transaksi.
Secara ringkas Pecking Order Theory menurut
Brealey dan Myers (1991) yang dikutip oleh Husnan
(1996 ) menyatakan: (1) Perusahaan lebih menyukai
internal financing. (2) Perusahaan akan berusaha
menyesuaikan rasio pembagian dividen yang
ditargetkan dan menghindari perubahan
pembayaran dividen secara drastis. (3) Pembayaran
dividen yang cenderung konstan dengan fluktuasi
profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak
bisa diduga mengakibatkan dana internal kadang
berlebih ataupun kurang untuk investasi. (4)
Apabila external financing diperlukan maka lebih
dulu perusahaan menerbitkan sekuritas paling
aman, penerbitan obligasi yang dikonversi menjadi
modal sendiri, setelah itu baru akhirnya
menerbitkan saham.
Keterkaitan Dividen Payout Ratio dengan
Financial Leverage
Bahwa perilaku Pecking Order Theory dapat
disebabkan oleh kebijakan dividen perusahaan yang
akan mempengaruhi penggunaan retained
earnings. Besar dividen masa lalu akan mempengaruhi besar pembayaran dividen untuk saat
ini dan juga untuk masa yang akan datang. Para
manajer dan shareholder akan mengharapkan
pembayaran dividen, yang sebagian besar
ditentukan melalui proses pertimbangan atas
keuntungan yang telah diperoleh di masa lalu. Jika
pembayaran sebelumnya besar maka para manajer

dan shareholder mungkin akan mengharapkan
dividen yang lebih besar untuk masa yang akan
datang sehingga kebutuhan kas yang meningkat
mendorong peningkatan pinjaman, berarti rasio
leverage akan meningkat pula. Jadi perusahaan
dengan dividend payout ratio tinggi, akan
melakukan peminjaman lebih besar diban-dingkan
dengan perusahaan dengan dividend payout ratio
kecil.
Keterkaitan DPR dengan FL dapat
ditunjukkan : jika DPR tinggi dengan internal fund
yang terbatas perusahaan harus memenuhi
kebutuhan dananya dengan leverage. Dan jika
kebutuhan dana terus berlanjut maka kondisi ini
akan mempengaruhi dalam kebijakan dividen atau
dividen disesuaikan dengan earnings yang baru.
Sebaliknya jika dana dari leverage tinggi dan
digunakan untuk pertumbuhan perusahaan, maka
peningkatan earnings diharapkan akan
meningkatkan kebijakan dividen.
Keterkaitan Dividen Payout Ratio dengan
Investment Opportunity
Bahwa pembayaran dividen masa lalu akan
mempengaruhi besarnya retained earnings dan besar
dana yang dapat digunakan untuk investasi di masa
yang akan datang. Adanya asimetri informasi
menyebabkan perilaku perusahaan dalam
menentukan kebijakan dividen dijadikan sebagai
sinyal bagi prospek perusahaan di masa yang akan
datang. Easterbrook (dalam Wibowo dan
Erkaningrum, 2002) menyatakan: dividen merupakan
alat bagi shareholder untuk mendorong manajemen
agar mendapatkan modal di pasar yang kompetitif.
Pembayaran dividen akan mempengaruhi internal
equity yang ada dalam perusahaan dan
mempengaruhi keputusan perusahaan untuk
melakukan investasi atau reinvestasi. Dapat diartikan
bahwa DPR yang semakin tinggi menyebabkan
peluang untuk investasi kecil.
Tingginya kesempatan investasi yang dimiliki
perusahaan akan mempengaruhi besarnya dividen
yang akan dibagikan. Perusahaan dengan
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investment opportunity tinggi, perlu internal equity
yang memadai sehingga mendorong perusahaan
melakukan pembagian dividen dalam jumlah kecil
Sebaliknya perusahaan yang investment
opportunity kecil, akan mendorong perusahaan
untuk melakukan pembayaran dividen yang tinggi.
Maka dapat disimpulkan bahwa peluang
investasi yang tinggi akan berpeluang menggunakan internal equity yang tinggi sehingga
bagian laba yang dibagikan sebagai dividen
menurun. Sebaliknya jika dividend payout ratio nya
tinggi berimbas pada internal equity yang terbatas
sehingga peluang investasi turun.
Keterkaitan Financial Leverage
Investment Opportunity

dengan

Allen (1993) menemukan bahwa financial
leverage berhubungan positif dengan investasi dan
juga Adedeji (1998) menemukan bahwa investasi
berhubungan positif dengan financial leverage.
Masyuri (2001) menyatakan bahwa investment
opportunity dalam Pecking Order memiliki
pengaruh dalam menentukan pengeluaran
pendanaan. Apabila investment opportunity di
masa yang akan datang berpeluang lebih baik dan
menguntungkan maka manajer berusaha untuk
mengambil
peluang
tersebut
demi
mensejahterakan dan memakmurkan para
pemegang saham, sehingga pendanaan akan
meningkat sesuai peningkatan investment
opportunity. Kesempatan investasi akan
mempengaruhi financial leverage jika internal
equity untuk mendanai investasi tidak mencukupi.
Seberapa besar leverage harus dilakukan
tergantung seberapa besar kesempatan investasi
yang dimiliki.
Maka hubungan keduanya dapat diartikan
bahwa financial leverage yang tinggi akan
berpeluang pertumbuhan investasi yang tinggi.
Sebaliknya dengan adanya kesempatan investasi
yang tinggi sementara internal equity untuk
mendanai terbatas maka investment opportunity
32
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tersebut akan berpengaruh terhadap leverage.
Dengan demikian maka terdapat keterkaitan antara
financial leverage dengan investment opportunity.

DPR
+

-

+

FL

IO

+
+

Gambar 1. Keterkaitan DPR, FL dan IOp Pada
Pengujian Pecking Order Theory

HIPOTESIS

Keterkaitan Dividen Payout ratio, Financial
leverage dan Investment Opportunity
Kebijakan dividen yang besar di masa lalu
akan meningkatkan kebutuhan kas dimasa yang
akan datang, sehingga mendorong peningkatan
pinjaman yang lebih besar. Kebijakan dividen akan
mempengaruhi retained earnings sebagai internal
equity yang akan mempengaruhi keputusan
investasi. Besar kecilnya investment opportunity
atau kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan
akan berpengaruh terhadap dividen yang akan
dibagikan. Jika kesempatan investasi yang dimiliki
tinggi maka akan mendorong perusahaan untuk
membagikan dividen dalam jumlah kecil dan
demikian sebaliknya. Tingginya kesempatan
investasi yang dimiliki menyebabkan pendanaan
yang dibutuhkan juga meningkat, yang berarti
financial leverage meningkat. Sebaliknya besarnya
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financial leverage yang ditarik akan mempengaruhi
investasi yang harus dilakukan untuk waktu yang
akan datang.
Maka hipotesisis1 dapat dirumuskan sbb.:
H1 :

Bahwa ada keterkaitan antara Dividen Payout
Ratio, Financial Leverage dan Investment
Opportunity

Faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend
Payout Ratio:
Abimbola Adedeji (1998) pada penelitiannya
“Does The Pecking Order Hypothesis Explain The
Dividend Payout Ratios of Firms in The UK”
menemukan bahwa financial leverage mempunyai
pengaruh positif terhadap dividend payout ratio.
Perusahaan dengan prospek baik cenderung
memenuhi pembayaran dividen dengan debt
dalam jangka pendek. Tetapi jika prospek
perusahaan kurang baik, maka kebutuhan yang
terus menerus akan diatasi dengan menyesuaikan
dividend payout ratio dengan tingkat earning yang
baru . Ditemukan juga bahwa investasi
berpengaruh negatif terhadap dividend payout
ratio. Jika prospek perusahaan baik akan tercermin
dengan banyaknya peluang investasi; sehingga
mempengaruhi besarnya pembayaran dividen.
Perusahaan akan cenderung melakukan
pembayaran dividen dalam jumlah kecil karena
untuk meningkatkan internal equity yang akan
digunakan untuk mendanai investasi. Demikian
juga sebaliknya jika perusahaan kurang
mempunyai kesempatan investasi maka akan
menaikkan dividen rasio dan menurunkan proporsi
return earning nya.
Gill dan Green (1993) dalam Adedeji (1998)
menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif
pada pembayaran dividen. Karena likuiditas
merupakan kemampuan untuk membayar semua
kewajiban yang harus segera dipenuhi, maka dalam
kaitan kemampuan membayar dividen akan lebih
jelas kalau dicerminkan oleh arus kas (cashflow).

Semakin tinggi cash ratio akan semakin besar
kemampuan perusahaan dalam membayar dividen
(Riyanto, 1998). Dividend payout ratio selain
dipengaruhi oleh financial leverage dan investasi,
juga dipengaruhi oleh earnings atau profitabilitas
(Brigham, 1999). Menurut Lintner (1985) semakin
besar earnings semakin besar kemampuan
perusahaan untuk membayar dividen.
Akses perusahaan di pasar modal dapat
tercermin oleh kemampuan mengembangkan nilai
penjualannya, hal ini dapat menunjukkan prospek
yang baik atas kinerja perusahaan. Pengembangan
nilai penjualan atau Growth of sale yang meningkat
umumnya akan didanai dengan internal funds,
sehingga akan berpengaruh negatif terhadap
dividen (Brittain, 1964). Berdasar hasil temuan
tersebut, maka hipotesis 2 dapat dirumuskan
sebagai berikut :
H2a = Financial leverage berpengaruh positif pada
dividend payout ratio
H2b = Investment opportunity berpengaruh negatif
terhadap dividend payout ratio
H2c = Cashflow berpengaruh positif terhadap
dividend payout ratio
H2d = Earnings berpengaruh positif terhadap
dividend payout ratio
H2e = Growth of sale berpengaruh negatif terhadap
dividend payout ratio
Faktor-faktor yang mempengaruhi Financial
Leverage
Besarnya pembayaran dividen mempengaruhi besarnya internal equity yang tersedia
untuk memenuhi kebutuhan dana, karena retained
earning yang rendah maka akan mendorong rasio
leverage yang lebih tinggi. Penelitian Baskin (1989)
dan Adedeji (1998) menemukan bahwa dividen
mempunyai pengaruh positif terhadap financial
leverage. Sedang Allen (1993) meyimpulkan bahwa
dividen berpengaruh negatif terhadap financial
leverage.
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Kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan
akan mempengaruhi leverage jika internal equity
untuk mendanai investasi tidak mencukupi. Maka
perusahaan yang mempunyai investment
opportunity yang tinggi dan profitable akan
mendanai investasi tersebut dengan melakukan
peminjaman dalam jumlah besar. Wibowo dan
Erkaningrum menyimpulkan bahwa investasi
mempunyai pengaruh positif terhadap leverage
keuangan. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian
Baskin (1989) dan Adedeji (1998).
Tingkat earnings berpengaruh negatif
terhadap financial leverage; perusahaan dengan
earnings tinggi cenderung menggunakan retained
earning sebagai internal equity untuk memenuhi
kebutuhan dana sehingga penggunaan utang
berkurang atau tingkat leverage menjadi rendah.
Penelitian Wibowo dan Erkaningrum (2002)
menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh
negatif terhadap leverage.
Akses perusahaan ke pasar modal dicerminkan oleh size. Perusahaan dengan size besar
akan mempunyai kemampuan menghimpun dana
dalam waktu singkat dan mempunyai kesempatan
peminjaman yang lebih besar dibanding
perusahaan dengan size kecil. Penelitian Wibowo
dan Erkaningrum menunjukkan hubungan yang
positif antara size dengan leverage. Sedang
menurut hasil penelitian Adedeji (1998) size tidak
berpengaruh terhadap leverage.
Pertumbuhan penjualan hubungannya
dengan leverage dikemukakan oleh Brigham (1998):
bahwa makin cepat pertumbuhan tingkat
penjualan (Growth of Sale) akan makin besar
kebutuhannya akan pembiayaan tambahan.
Artinya dengan dana internal tidak mencukupi
sehingga perlu tambahan dana eksternal yang
berarti financial leverage naik.
Hipotesis 3 dapat dirumuskan berdasarkan
kajian teori dan hasil-hasil penelitian tersebut adalah:
H3a = Dividend payout ratio berpengaruh positif
terhadap financial leverage
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H3b = Investment opportunity berpengaruh positif
terhadap financial leverage
H3c = Earnings berpengaruh negatif terhadap
financial leverage
H3d = Size berpengaruh positif terhadap financial
leverage
H3e = Growth of sale berpengaruh positif terhadap
leverage.
Faktor-faktor
yang
Investment Opportunity

mempengaruhi

Investment opportunity merupakan variabel
yang tidak dapat diobservasi, oleh karena itu
diperlukan proksi (Hartono, 1998). Dalam penelitian
ini akan digunakan proksi berbasis pada investasi
yaitu menunjukkan tingkat aktivitas investasi yang
tinggi secara positif berhubungan dengan
investment opportunity perusahaan. Perusahaan
dengan investment opportunity yang tinggi juga
akan mempunyai tingkat investasi yang sama tinggi,
yang dikonversi menjadi asset yang dimiliki
(Kallapur dan Trombley, 2001).
Besarnya pembayaran dividen akan
mempengaruhi investasi; dividen yang tinggi
menyebabkan retained earning rendah sehingga
akan mengurangi dana yang tersedia untuk
investasi dalam periode selanjutnya. Maka dividen
berpengaruh negatif terhadap peluang investasi.
Perusahaan dengan prospek yang baik akan
mengatasi masalah kebutuhan dana dengan
melakukan peminjaman untuk memanfaatkan
kesempatan investasi, artinya dengan investment
opportunity yang tinggi berpengaruh terhadap
leverage yang tinggi. Hasil penelitian Allen (1993)
menemukan bahwa financial leverage berhubungan positif dengan investasi.
Earnings yang tinggi mampu digunakan
untuk mendanai kesempatan investasi, oleh karena
itu terdapat hubungan positif antara earnings
dengan kesempatan investasi. (Baskin, 1989) dalam
Wibowo dan Erkaningrum menemukan bahwa
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profitability atau earnings mempunyai pengaruh
yang positif dengan Investasi di Amerika Serikat.
Bagi perusahaan dengan skala atau size yang
diukur dengan Struktur aktiva yang dimiliki, jika
mempunyai nilai kolateral yang tinggi dapat
mengurangi financial distress dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan yang memiliki assets
dengan nilai kolateral yang rendah. Perusahaan
yang memiliki assets dengan nilai kolateral tinggi
akan dapat membayar sebagian kewajibannya
dengan menggunakan assets tersebut apabila
mengalami kebangkrutan.
Perusahaan dengan struktur aset yang
didominasi oleh aset tetap, adanya peluang atau
kesempatan investasi umumnya tidak dimanfaatkan. Hal ini dapat diartikan bahwa struktur aset
(assets structure) berpengaruh negatif pada
investment opportunity. Sebaliknya perusahaan
dengan nilai aktiva yang masih rendah berpeluang
untuk meningkatkan perkembangan melalui
kesempatan investasi. Maka struktur aktiva dalam
penelitian ini diduga berpengaruh negatif terhadap
investasi.
Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah
menggunakan Tobin’s Q atau sering disebut Q ratio.
Namun beberapa penelitian menggunakan
Variabel Q ratio sebagai proksi investasi, hal ini
karena variabel Q diperkirakan berpengaruh
terhadap investasi. Lang dan Litzenberger (1989)
dalam Wilopo dan Sekar menggunakan Q ratio
untuk analisis investasi; dan hasilnya menunjukkan
bahwa perusahaan yang overinvestment memiliki
Q < 1 sedang untuk perusahaan yang memiliki Q >
1 menunjukkan adanya kesempatan investasi yang
menguntungkan. Adedeji (1998) menemukan

bahwa Q ratio mempunyai pengaruh positif pada
investasi, sedang hasil dari penelitian Wibowo dan
Erkaningrum menemukan bahwa Q ratio tidak
berpengaruh terhadap investasi. Atas perbedaan
hasil tersebut maka variabel ini perlu dimasukkan
dalam penelitian untuk diuji kembali.
Berdasar hasil-hasil penelitian dan kajian teori
tersebut maka hipotesis 4 dapat dirumuskan:
H4a = Dividend payout ratio berpengaruh negatif
terhadap Investment opportunity
H4b = Financial leverage berpengaruh positif
terhadap Investment opportunity
H4c = Earnings berpengaruh positif terhadap
Investment opportunity
H4d = Assets Structure berpengaruh negatif
terhadap investment opportunity
H4e = Q ratio berpengaruh positif terhadap
Investment opportunity
Kerangka Pikir Pengujian Pecking Order
Hipotesis
Pengaruh berbagai variabel dalam
pengujian penerapan Pecking order teori,dengan
cara melihat bagaimana secara simultan hubungan
antara Dividend payout ratio (DPR), Financial
leverage (FL) dan Investment opportunity (IOp)
sebagai variabel endogen dan Cashflow, Growth of
Sale (GoS), Size, Earnings, Assets Structure (AStruc)
dan Tobin’s Q atau Q ratio (Q) sebagai variabel
instrumen atau variabel eksogen.
Analisis keterkaitan atau hubungan simultan
tersebut dapat dilihat pada kerangka pikir seperti
pada Gambar 2 berikut.
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Gambar 2
Kerangka Pikir Analisis Hubungan Simultan Variabel DPR, FL dan IOp

METODE

Populasi dan Sampel.
Populasi penelitian adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEJ periode pasca krisis
yaitu tahun 2000 - 2004. Pemilihan obyek penelitian
hanya pada industri manufaktur, dengan alasan ingin
mengetahui relevansi dan konsistensi hasil penelitian
ini dengan peneliti-peneliti terdahulu serta ingin
mengetahui apakah Pecking Order Theory dapat
digeneralisir berlaku bagi perusahaan manufaktur.
Sampel penelitian ini adalah data perusahaan tahun
2000 – 2004, yang melaporkan laporan keuangan
secara lengkap, terus menerus dan dipublikasikan
dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Jumlah sampel sebanyak 28 perusahaan dengan
jangka waktu 5 tahun.
Pengukuran Variabel
x

Dividend payout ratio (DPR) = (Dividend Cash
/ Earnings Pershare) x 100%

x

Financial Leverage (FL) = Total Debt / Total
Assets
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x

Investment Opportunity (IOp) diproksikan
dengan Earning / Price ratio (EP) EP = Primary
EPS before extraordinary items / Share Closing
Price

x

Cashflow = Operating Income – Change in
net Operating Assets Change in net Operating
Assets = (Total Assets – Total Liabilities)

x

Earnings diproksikan dengan ROA =
Operating Income / Total Assets

x

Size of firm (Sz) = ln Total Assets

x

Growth of Sale (GoS) = ( St – St-1 ) / St-1

x

Assets Structure (Astruc) = Total Fixed Assets
net / Market Value of The Firm Market Value
of The Firm = Total Debt + Market Value of
Equity Market Value of Equity = Jumlah
lembar saham x closing price

x

Q ratio diproksikan dengan Expected Growth,
Adedeji (1998), direpresentasikan dengan
Price to Book Value Ratio (PBV ratio).

Model dan Teknik Pengujian Hipotesis
Dengan sampel 28 perusahaan periode 20002004 maka total panel observasi adalah 140; akan diuji
dengan estimasi Generalized Method of Moment

KEUANGAN
(GMM). Teknik GMM diharapkan menghasilkan
penaksir yang robust, daripada menggunakan OLS,
TSLS, maupun 3SLS pada data panel (Pyndick,
1998).Teknik GMM dapat menghasilkan penaksir yang
robust terhadap heteroskedasticity dan/atau
autocorrelation dari form yang tidak diketahui.

HASIL
Hasil pengujian model dengan program komputer statistik metode GMM terlihat dalam Tabel 1

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel Dependen:
Dividend Payout ratio
Var.
Prediksi
Koefisien
Independ
Konstan33,80342
***
ta
(4,758)
FL

Positif
(H1,H2a)
Iop
Negatif
(H1,H2b)
Cashflow
Positif
(H2c)
Earnings
Positif
(H2d)
GoS
Negatif
(H2e)
2
Equation R = 0,9468
Keterangan :
* : Sig. 0,10

5,95985
**
(2,287)
4,18405
*
(1,713)
-0,00003
***
(-4,45)
6,46704
(0,209)
-1,58317
***
(-2,78)

** : Sig. 0,05

Variabel Dependen:
Financial Leverage
Var.
Prediksi
Koefisien
Independ
Konstan17,36134
***
ta
(11,764)
DPR

Positif
(H1,H3a)
IOp
Positif
(H1,H3b)
Earnings
Negatif
(H3c)
Size
Positif
(H3d)
GoS
Positif
(H3e)
2
Equation R = 0,7213
***

Keseluruhan hubungan fungsional dapat
dirumuskan dalam persamaan:
DPR = f (FL, IOp, Cashflow, Earnings, GoS)
= f (DPR, IOp, Earnings, Sz, GoS )

IOp

= f (DPR, FL, Earnings, AStruc, Q)

DPR

Negatif
(H1,H4a)
FL
Positif
(H1,H4b)
Earnings
Positif
(H4c)
Astruc
Negatif
(H4d)
Q
Positif
(H4e)
2
Equation R = 0,3456

0,006242
*
(1,9230)
-0,0602 (**
2,103)
0,001314
(0,0024)
-1,6651` (**
2,553)
-0,02778 (*
1,657)

: Sig. 0,01

Jika variabel DPR, FL dan IOp adalah variabel
yang saling terkait satu sama lainnya maka variabel
DPR haruslah merupakan fungsi dari FL dan IOp,
setelah dilakukan pengontrolan atas faktor – faktor
lain (variabel instrumen). Demikian juga FL haruslah
merupakan fungsi dari DPR dan IOp, setelah
dilakukan pengontrolan atas faktor – faktor lain.
Dan variabel IOp haruslah merupakan fungsi dari
DPR dan FL setelah dilakukan pengontrolan
terhadap faktor– faktor lain.

FL

0,00145
(0,138))
-0,33537 (*
1,687)
-3,95724
***
(-4,134)
-0,58543 (***
8,723)
0,006615
(0,3915)

Variabel Dependen:
Investment Opportunity
Var.
Prediksi
Koefisien
Independ
Konstan0,68714
***
ta
(3,588)

Dari Tabel 1, hubungan Simultansi variabel
endogen DPR, FL dan IOp :


DPR = 33,803 + 5,960 FL + 4,184 IOp –
0,00003 Cashflow + 6,467 Earnings –
1,583 GoS
Variabel FL dan IOp positif signifikan terhadap
DPR, ini berarti Variabel FL dan IOp sebagai
variabel determinan penting dalam
mempengaruhi DPR.



FL = 17,361 + 0,0014 DPR – 0,335 IOp – 3,957
Earnings – 0,585 Size + 0,007 GoS

Variabel DPR tidak signifikan, sedang IOp
negatif signifikan; berarti IOp merupakan
variabel penting yang mempengaruhi FL
sedang DPR tidak.

PENGUJIAN PECKING ORDER HYPOTHESIS MELALUI KETERKAITAN DIVIDEND
PAYOUT RATIO, FINANCIAL LEVERAGE DAN INVESTMENT OPPORTUNITY

Yuharningsih

37

KEU
AN
GAN
KEUAN
ANG
n

simultan negatif signifikan, antara FL dan IOp dapat
dijelaskan: Leverage yang tinggi karena
mempertahankan DPR menyebabkan IOp turun.
Demikian juga jika kesempatan investasi kecil
sementara DPR stabil harus dipertahankan maka
menyebabkan harus menarik dana dari luar yang
akhirnya FL akan naik.

IOp = 0,687 + 0,006 DPR – 0,060 FL +
0,0013Earnings – 1,665 Astruc – 0,028 Q

Variabel DPR positif signifikan dan FL negatif
signifikan. Menunjukkan bahwa variabel DPR
dan FL adalah sebagai variabel penting dalam
mempengaruhi IOp.
Adanya hubungan searah dan signifikan
antar ketiga variabel, menyimpulkan bahwa ada
keterkaitan secara simultan antara DPR, FL dan IOp,

Perbandingan Hipotesis dengan hasil Uji
GMM terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Hipotesis dengan Hasil Estimasi GMM
Var.Depend
DPR

Hipotesa

Hasil
Est
GMM

FL
IOp
Cashflow
Earnings
GoS

+
(-)
+
+
(-)

+
*
+
***
(-)
+
***
(-)

**

Var.Depend
FL

Hipotesa

Hasil
Est
GMM

Var.Depend
IOp

Hipotesa

Hasil
Est
GMM

DPR
IOp
Earnings
Size
GoS

+
+
(-)
+
+

+
*
(-)
***
(-)
***
(-)
+

DPR
FL
Earnings
AStruc
Q

(-)
+
+
(-)
+

+
**
(-)
+
**
(-)
*
(-)

*

Keterangan :
+/ - mennjukkan arah hubugan
*
signifikansi pada taraf 0,10
** signifikansi pada taraf 0,05
*** signifikansi pada taaf 0,01

maka (H1) terbukti. meskipun variabel DPR terhadap
FL kurang kuat.
Pengaruh simultan Variabel FL dan DPR
dengan arah positif dapat disimpulkan bahwa,
dengan DPR tinggi yang tidak tercukupi dengan
internal funds akan digunakan dana pinjaman
sehingga meningkatkan FL. Peningkatan FL
sekaligus untuk pertumbuhan maka laba meningkat
yang akhirnya akan meningkatkan DPR. Pengaruh
simultan signifikan antara DPR dan IOp, dengan
arah hubungan positif, menun-jukkan bahwa
kesempatan investasi yang tinggi (dengan NPV
positif) berakibat return tinggi sehingga laba yang
dibagikan sebagai dividen maupun retained
earnings juga tinggi. Adanya internal funds tinggi,
peluang investasi tinggi. Adanya pengaruh
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Hipotesis yang terbukti berdasar Tabel 2 adalah:
Financial Leverage (FL) berpengaruh positif
terhadap Dividen Payout Ratio (DPR), Growth of
Sale (GoS) berpengaruh negatif terhadap Dividen
Payout Ratio (DPR), Earnings berpengaruh negatif
terhadap Financial Leverage (FL), dan Assets
Structure (AStruc) berpengaruh negatif terhadap
Investment Opportunity (IOp)
Efek Variabel Eksogen terhadap Variabel
Endogen
(1) Variabel Cashflow dan GoS, memiliki efek
penting pada variabel DPR, ditunjukkan dengan
koefisien Cashflow dan GoS yang signifikan. Sedang
variabel Earnings tidak signifikan.(2) Variabel
Earnings dan Size pada persamaan FL menunjukkan
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negatif signifikan, sedang GoS tidak signifikan
tehadap perubahan FL. (3) Variabel Astruc dan Q
ratio menunjukkan koefisien yang signifikan,
artinya bahwa Astruc dan Q ratio memiliki efek
penting dalam perubahan IOp. Sedang variabel
Earnings tidak signifikan

penelitian yang sejalan dengan Wibowo, Erkaningrum
adalahProfitability atau Earnings berpengaruh negatif
terhadap Financial Leverage; variabel yang lain
memberikan kesimpulan yang berbeda.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan
manufaktur di Indonesia cenderung urutan

Tabel 3. Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian ini
Var.Independen
DIV/DPR
FL
INV/IOp
Pro/Earnings
Var.Independen
DIV/DPR
FL
INV/IOp
Pro/Earnings
Var.Independen
DIV/DPR
FL
INV/IOp
Pro/Earnings

Pengaruh terhadap Dividen Payout Ratio
Abimbola Adedeji
Wibowo,Erkaningrum
Na
Na
Positif
Negatif
Negatif
TB
TB
Negatif
Pengaruh terhadap Financial Leverage
Abimbola Adedeji
Wibowo,Erkaningrum
Positif
Negatif
Na
Na
Positif
Positif
TB
Negatif
Pengaruh terhadap Investment Opportunity
Abimbola Adedeji
Wibowo,Erkaningrum
Negatif
TB
TB
TB
Na
Na
TB
TB

Penelitian ini
Na
Positif
Positif
TB
Penelitian ini
Positif
Na
Negatif
Negatif
Penelitian ini
Positif
Negatif
Na
TB

Keterangan :
Na : not applicable
TB : tidak berpengaruh signifikan

PEMBAHASAN
Dari tabel 3 bisa dijelaskan bahwa: persamaan
hasil penelitian ini dengan penelitian Abimbola
Adedeji terletak pada pengaruh Financial Leverage
terhadap Dividen Payout Ratio; Variabel Pro/Earnings
tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen Payout
Ratio; Dividen Payout Ratio berpengaruh positif
terhadap Financial Leverage; dan kesamaan yang lain
adalah Pro/Earnings sama-sama tidak berpengaruh
terhadap Investment Opportunity. Sedang Variabel
lain memberikan hasil yang berbeda dengan hasil
penelitian dari Abimbola Adedeji. Sedang hasil

pendanaannya tidak mengikuti hirarki sesuai
Pecking Order theory; hasil penelitian menunjukkan
bahwa Dividend Payout Ratio berpengaruh positif
terhadap Investment Opportunity, sebaliknya
Investment Opportunity juga menunjukkan
berpengaruh positif terhadap Dividend Payout
Ratio. Sementara Hipotesis Pecking Order terbukti
jika Dividend Payout Ratio dan Investment
Opportunity mempuyai pengaruh simultan negatif
sesuai hasil penelitian Adedeji (1998) maupun
penelitian Allen (1993). Juga Financial Leverage dan
Investment Opportunity secara simultan
berpengaruh negatif. Sedang Pecking Order
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terbukti jika Financial Leverage dan Investment
Opportunity secara simultan berpengaruh positif
(Adedeji, 1998).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara
empiris perilaku pendanaan pada perusahaan
manufaktur. Menurut hipotesis Pecking Order
bahwa (a) Para manajer bergantung pada internal
funds dalam usaha mereka untuk melakukan capital
expenditure atau melaksanakan Investment
Opportunity; dengan kata lain bahwa internal funds
naik versus Dividend Payout Ratio turun
menyebabkan Investasi naik. Jadi Dividend Payout
Ratio berpengaruh negatif terhadap Investment
Opportunity. (b) Jika dana internal tidak mencukupi
untuk pendanaan maka hiraki berikutnya adalah
Utang sehingga Financial Leverage naik akan diikuti
dengan Investasi yang naik. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Dividend Payout Ratio
berpengaruh positif terhadap Investment
Opportunity dan juga Financial Leverage
berpengaruh negatif terhadap Investment
Opportunity; maka tidak sesuai dengan Pecking
Order Theory sehingga dapat disimpulkan bahwa
perusahaan-perusahaan manufaktur tidak
menganut hirarki sesuai Pecking Order Theory.
Dalam pengujian Pecking Order Hypothesis
ditunjukkan oleh hubungan searah (+) antara
Dividend Payout Ratio dengan Financial Leverage,
hubungan searah (-) antara Dividend Payout Ratio
dengan Investment Opportunity dan hubungan
searah (+) Financial Leverage dengan Investment
Opportunity. Hasil penelitian menunjukkan terjadi
hubungan searah (+) antara Dividend Payout Ratio
dengan Financial Leverage, hubungan searah (+)
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antara Dividend Payout Ratio dengan Investment
Opportunity dan hubungan searah (-) antara
Financial Leverage dengan Investment Opportunity.
Maka hasil penelian yang menunjukkan terjadinya
hubungan searah membuktikan ada keterkaitan
simultansi antara Dividend Payout Ratio, Financial
Leverage dan Investment Opportunity, meskipun
hipotesis Pecking Order tidak terbukti. Hipotesis
yang terbukti berdasar Hasil uji GMM adalah
:Financial Leverage berpengaruh positif terhadap
Dividend Payout Ratio, Growth of Sale berpengaruh
negatif terhadapDividend Payout Ratio, Earnings
berpengaruh negatif terhadap Financial Leverage
dan Astruc berpengaruh negatif terhadap
Investment Opportunity. Sedang hipotesis yang tidak
terbukti tetapi bepengaruh nyata adalah: variabel
yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio yaitu
Investment Opportunity (+) dan Cashflow (-); variabel
yang mempengaruhi Financial Leverage yaitu
Investment Opportunity (-) dan Size (-) dan variabel
yang mempengaruhi Investment Opportunity yaitu
Dividend Payout Ratio (+), Financial Leverage (-),
Asset Structure (-) dan Q ratio (-)
Saran
Penelitian ini memiliki keterbatasanketerbatasan yaitu sampel yang digunakan hanya
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta periode 2000 – 2004 dan terus menerus
membagikan dividen, maka hasil penelitian ini tidak
dapat mencerminkan keadaan seluruh perusahaan
di Indonesia; juga teknik pengujian yang digunakan
adalah dengan program GMM (Generalized Method
of Moment). Untuk itu disarankan kepada peneliti
sejenis berikutnya untuk mengembangkan
penelitian ini pada perusahaan-perusahaan lain dan
dengan methode pengujian yang berbeda (3 SLS,
OLS dsb);untuk memperoleh hasil yang dapat
diperbandingkan dengan penelitian-penelitian
terdahulu.
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BENARKAH PASAR MODAL KITA EFISIEN?
BUKTI DARI JAKARTA STOCK EXCHANGE
Dwiarso Utomo
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Abstract: This study tested efficiency of market hypothesis to stock prices in Indonesia by
using two unit root tests. First, we implemented a test that could account for two structural
breaks because of financial crisis in the underlying series. Second, we employed variance ratio
test to test the null hypothesis of random walk after adjusting for heterocedasticity. The results
indicated that there were breaks, particularly in the intercept of the trend function. We also
found that our heterocedastic-consistent variance ratio test documents rejected random walk
hypothesis. The results somehow revealed the ambiguous results which were perhaps due to
heterocedasticity in the data.
Keywords: Random Walk Hypothesis, structural breaks, Augmented Dickey Fuller Test, Variance
Ratio Test

Hipotesis efisiensi pasar merupakan salah satu
proposisi yang paling kontroversial dalam keuangan
dan sangat mempengaruhi literatur akuntansi.
Efisiensi pasar menyatakan bahwa harga pada pasar
yang kompetitif merefleksikan seluruh informasi
yang tersedia dan sehingga tidak mungkin
menghasilkan laba abnormal dengan menggunakan informasi sebelumnya. Secara
ekonometrika, efisiensi pasar menyatakan bahwa
harga periode berikutnya merupakan variabel
random yang terdistribusi secara independen dan
identik (independent, indentically distributed, iid).
Sejauh ini, uji efisiensi pasar pada pasar yang
berkembang tidak konklusif. Misalnya, meskipun
banyak sekali penelitian menyatakan bahwa harga

saham berpola random walk, Lo dan MacKinlay
(1988) dan Uruttia (1995) membuktikan bahwa
harga saham tidak acak.
Penelitian ini menguji properti random walk
pada pasar modal Indonesia, yaitu pada Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) dan LQ-45 Jakarta
Stock Exchange (JSX). Penelitian ini dilakukan pada
JSX karena pasar modal JSX sangat rapuh terhadap
adanya “tekanan” terutama karena krisis keuangan
yang melanda Asia selama periode 1997-1998. JSX
masih mengalami trauma tersebut paling tidak
sampai awal 2000. Dampak dari krisis moneter yang
menyebabkan adanya structural breaks dapat
dilihat dari plot time series IHSG periode harian,
sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Plot Time Series IHSG JSX Periode Harian

Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur
akuntansi dalam beberapa hal. Pertama, uji ini akan
sangat berguna untuk menjawab suatu pertanyaan
yang paling fundamental dalam akuntansi: kenapa
relevansi earning dari waktu ke waktu semakin
menurun (Ryan dan Zarowin, 2003). Jika pasar tidak
efisien, maka hilangnya relevansi earning hanya
akan dapat dijawab dengan suatu perubahan
pendekatan penelitian menjadi riset akuntansi
keuangan keperilakuan. Beberapa penelitian telah
membuktikan bahwa investor mengevaluasi harga
berdasarkan pada bagaimana investor tersebut
melakukan framing berdasarkan pada losses dan
gains, sebagaimana yang dibuktikan oleh Prospect
Theory (Kahneman dan Tversky, 1979; Alles, 2004;
DeGeorge et al., 1999; Caylor et al. 2007). Kedua,
sebagian besar penelitian yang menguji efisiensi
pasar berfokus kepada pasar maju daripada pasar
berkembang (kecuali penelitian yang dilakukan
oleh Narayan dan Smyth, 2004; Chaudury dan Wu
2003). Ketiga, penelitian ini menguji adanya mean
reversion yang memungkinkan beberapa structural
breaks pada property time series dengan
menggunakan two breaks augmented Dickey Fuller
Test dan Variance Ratio Test. Hal ini penting untuk
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dilakukan karena beberapa penelitian sebelumnya
gagal untuk membuktikan ketidakefisiensian pasar
atau sering kali menolak kemungkinan hipotesis
adanya unit root karena tidak adanya break dalam
property time series.
Artikel ini disusun dalam beberapa bagian.
Bagian kedua menjelaskan secara terperinci
metodologi yang digunakan. Bagian ketiga menguji
data dan membahas hasil penelitian. Bagian
terakhir menyimpulkan secara ringkas artikel ini.

METODE
Harga penutupan mingguan dan harian yang
diperoleh dari Indeks Harga Saham Gabungan dan
LQ-45 selama periode 1 Januari 1990 sampai 31
Desember 2004 digunakan sebagai data dalam
penelitian ini. Indeks Harga Saham Gabungan
Jakarta Stock Exchange merupakan indeks
gabungan harga saham yang listing di Bursa Efek
Jakarta yang merefleksikan perubahan-perubahan
harga seluruh saham. LQ-45 merupakan indeks
berbobot yang terdiri dari 45 saham yang memiliki
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volatilitas harga paling tinggi. Untuk mengeliminasi
adanya thin trading dan non-synchronous trading,
LQ 45 digunakan yang juga untuk merefleksikan
basis industri yang luas (Hartono, 2005). Kedua data
tersebut diperoleh dari Indonesian Securities Market
Database Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Return mingguan masing-masing sekuritas
dihitung sebagai return dari harga penutupan hari
Rabu sampai harga penutupan hari Rabu minggu
berikutnya. Jika harga pada hari Rabu tersebut tidak
tersedia, karena libur misalnya, maka harga hari
Kamis atau Selasa digunakan. Jika harga penutupan
hari Selasa juga tidak tersedia, maka harga
penutupan hari Kamis digunakan. Namun, jika baik
hari Selasa, Rabu dan Kamis juga tidak tersedia,
maka return mingguan untuk periode tersebut
dianggap sebagai missing value.
Augmented Dickey Fuller Test (ADF)
Hipotesis null sederhana yang menyatakan
bahwa logaritma natural indeks harga saham (p)
random walk dinyatakan sebagai berikut:

pt

c  D . p t 1  H t

(1)

Dimana c adalah parameter konstanta dan

H t merupakan proses stationary yang memung-

kinkan untuk berkorelasi secara serial. Uji ADF, yang
merupakan uji random walk hypothesis yang paling
populer, dapat dinyatakan sebagai berikut:
k

' pt c  D pt 1  ¦ d j ' p t  j  H t

(2)

j 1

j 1

Salah satu keterbatasan dari uji ADF adalah
uji tersebut memiliki kekuatan yang lemah dalam
menguji hipotesis mean reversion (Chaudury dan
Wu, 2003). Perron (1989) menyatakan bahwa uji
tersebut terbukti sangat lemah ketika terdapat
break pada deterministic trend function, padahal
uji tersebut didasarkan pada distribusi asymptotic
yang mempertimbangkan adanya broken trend.
Treatment yang dilakukan oleh Perron (1989)
tentang structural break bersifat endogen dan
merupakan subyek dari masalah “data snooping”
(Chaudury dan Wu, 2003). Zivot dan Andrews (1992)
mengkritisi model Perron dan mereka memperlakukan break sebagai endogen untuk menghindari
adanya hasil yang spurious mengenai tanggal break.
Prosedur yang disarankan oleh Zivot dan Andrew
dimulai dengan mengestimasi tiga persamaan
berikut:
Model A:

k

' pt c  D p t 1  E t  ¦ d j ' p t  j  H t

gangguan terhadap dependensi parameter pada
distribusi asymptotic yang disebabkan oleh adanya
korelasi serial pada error. Dalam hal ini, jika
parameter D tidak berbeda secara signifikan dari
nol, maka hipotesis null mengenai random walk
tidak dapat ditolak. Di samping itu, jika ditemukan
bahwa D < 0, maka hipotesis alternatif tentang
mean reversion diterima. Peneliti juga menguji unit
root test dengan menggunakan uji Phillips dan
Perron (PP) yang juga menguji persamaan (2) dan
(3). Namun, nilai kritis untuk menerima atau
menolak hipotesis diturunkan berdasarkan asumsi
non-parametrik.

(3)

Persamaan (2) menguji hipotesis null
mengenai random walk dan hipotesis alternatifnya
menguji adanya mean reversion, sedangkan
persamaan (3), hampir sama dengan persamaan (2),
menguji hipotesis null mengenai random walk dan
hipotesis alternatif adanya trend stationary. Pada
kedua persamaan, parameter tambahan k,
' pt  j ditambahkan untuk mengeliminasi adanya

k

' p t c  D p t 1  Et  T DU t  ¦ d j ' p t  j  H t (4)
j 1

Model B:

k

' p t c  D p t 1  E t  JDTt  ¦ d j ' p t  j  H t
j 1

(5)

Model C:
k
' p t c  D pt 1  E t  T DU t  J D Tt  ¦ d j ' pt  j  H t (6)
j 1

Hipotesis null dalam persamaan (4), (5) dan
(6) adalah D= 0, yang berarti bahwa terdapat unit
root dalam p. Hipotesis alternatif adalah D< 0, yang
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berarti bahwa p adalah breakpoint stationary. DUt
merupakan indikator variabel dummy untuk
perubahan intersep yang terjadi pada waktu TB,
sedangkan DT adalah perubahan slope pada fungsi
trend, yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1 if t ! T B1
DU 1t ®
¯0 otherwise
D T1t

t  TB1
®
¯0

if t ! T B1
otherwise

Variance Ratio Test

Narayan dan Smyth (2004) telah memperingatkan kemungkinan bahayanya uji Zivot dan
Andrew ketika terdapat dua structural breaks dalam
suatu series. Pendekatan yang dilakukan oleh
Lumsdaine dan Pappel (1997) memungkinkan dua
structural breaks yang dapat dinyatakan sebagai
berikut:

' pt c  D pt 1  E t  T D U 1t \ DU 2t
k

 ¦ d j ' pt  j  H t

(7)

j 1

' pt c  D p t 1  E t  JDT1 t  ZDT 2 t


k

¦d

j

' pt  j  H t

j 1

Dimana DU1 dan DU2 adalah structural
breaks pada intersep dan DT1 dan DT2 adalah break
yang terdapat pada fungsi trend persamaan (7), (8)
dan (9). Sehingga, persamaan (7) menguji unit root
yang memungkinkan dua structural breaks pada
intersep, persamaan (8) menguji random walk yang
memungkinkan pengujian 2 break pada slope.
Sedangkan persamaan (9) menguji hipotesis null
mengenai random walk yang meliputi break pada
slope dan juga pada slope.

(8)

' p t c  D p t 1  Et  T DU 1t  J D T 1t  \ D U 2 t

Variance ratio test yang dikembangkan oleh
Lo dan MacKinlay (1988) juga digunakan secara luas
untuk menguji hipotesis mengenai random walk.
Meskipun variance ratio test ini sensitif terhadap
adanya perubahan harga yang berkorelasi, uji ini
robust terhadap berbagai bentuk heterocedasticity
dan non-normality pada stochastic error. Variance
ratio dikembangkan berdasarkan pada suatu fakta
bahwa variance mengenai perbedaan-q pada suatu
series yang tidak berkorelasi merupakan q-kali
variance perbedaan pertamanya. Sehingga, jika
diperoleh observasi n+1, p0 , p1, p2 . . . ; pn pada
suatu jarak interval yang sama, 1/q dari variance Pt,
Pt-q, diharapkan sama dengan variance pt - pt-1,
untuk suatu time series yang berkarakteristik
random walk. Secara lebih mudahnya variance ratio,
VR(q) didefinisikan sebagai:

k

 Z DT 2 t  ¦ d j ' p t  j  H t
j 1

DU 1t

1 if t ! T B1
®
¯0 otherwise

1 if t ! T B 2
DU 2t ®
¯0 otherwise
t  TB1
D T 1t ®
¯0
D T 2t
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VR (q)

(9)

V q2
V 12

(10)

Dimana merupakan estimator yang tidak bias
mengenai 1/q dari varians perbedaan ke-q logaritma
return saham (pt – pt-q) dan merupakan estimator
yang tidak bias mengenai variance logaritma return
(p t – p t-1 ). Lo dan MacKinlay lebih lanjut
menunjukkan bahwa estimator and dapat dihitung
dengan:

V q2

1 n
( p t  pt  q  qu ) 2
¦
mt q

(11)

KEUANGAN
V 12

1 n
¦ ( pt  pt 1  u) 2
n 1 t 1

(12)

Dimana

§
q·
m q(nq  q  1)¨¨1  ¸¸, u
© nq ¹

1
( pnq  p0 ) (13)
nq

pnq adalah observasi terkhir dan p 0
merupakan observasi pertama dan n adalah jumlah
observasi pada data runtun waktu.
Uji statistik pertama, z(q) dihitung
berdasarkan pada asumsi homocedasticity, dengan
asymptotic variance dari VR statistikyang
didefinisikan sebagai:

2(2q  1) (q  1)
3q ( nq)

I (q)

Variance ratio pada teori samplingnya
mengasumsikan bahwa pengujian yang
berdasarkan pada perkiraan asymptotic sehingga
memerlukan jumlah sampel yang besar. Dengan
memperhatikan jumlah ukuran sampel sebagai
pertimbangan dalam melakukan pengujian
variance ratio, maka sampel harian juga digunakan.
Meskipun demikian Lo dan MacKinlay (1988) telah
memperingatkan kemungkinan bahaya yang
mungkin disebabkan oleh penggunaan data harian.
Mereka menyatakan bahwa data harian akan
menghasilkan bias yang berhubungan dengan nontrading, bid-ask spread, non-synchronous trading,
dan lain sebagainya yang mungkin akan
menyebabkan hasilnya agak bias.

(14)

HASIL

Dan z statistik definisikan sebagai:

VR(q )  1

Z (q )

>I (q)@

1

a

o
N (0 ,1)

(15)

2

Sedangkan VR statistik yang bebas heterocedasticity
diperoleh dengan:
2

ª 2(q  j ) º ^
I (q ) ¦ «
G ( j)
q »¼
j 1¬
q

(16)

Dimana,
q 1

^

G ( j)

¦ (p

^

t

t

^

 pt 1  P ) 2 ( pt  j  pt  j 1  P )2

j 1̂

^ 2 º
ª nq
«¦ ( pt  pt 1  P )»
¬t 1
¼

2

(17)

Statistic variance ratio dapat distandarisasikan
secara asymptotic menjadi statistik normal standar
Z*(q), yang dihitung sebagai:

Z (q )

VR (q)  1

>I

Tabel 1. Ringkasan Statistik Deskriptif Tentang
Return

(q )@

1

2

a

o
N (0 ,1)

(18)

Mean
Std.Dev
Skewness
Jarque Bera
Autocorrelation
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
Ljung-Box Q15
Jumlah
observasi

JSX-composite
index
Daily
Weekly

Daily

Weekly

488.732
137.938
0.625
272.483

489.006
138.427
0.654
63.028

114.474
31.188
1.004
1506.62

114.502
31.376
0.785
53.672

0.203
0.039
-0.003
-0.009
-0.009
-0.020
-0.006
0.022
0.034
0.052
0.068
0.057
0.052
0.018

0.091
0.166
0.084
0.069
0.075
0.061
-0.001
0.020
-0.035
-0.014
-0.035
-0.005
-0.015
-0.006

-0.453
-0.003
0.002
-0.005
-0.005
0.003
-0.014
0.000
0.010
-0.002
0.006
0.000
0.006
-0.005

-0.293
0.018
0.028
-0.002
0.045
-0.011
-0.009
-0.039
-0.007
0.011
-0.026
-0.006
-0.081
0.171

214.78
3427

47.164
764

451.93
2198

62.461
458

LQ-45
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Ringkasan statistik tentang series return
disajikan pada Tabel 1. IHSG dan LQ-45 memiliki
jumlah observasi yang berbeda karena berbedanya
periode sampling baik harian maupun mingguan.
Nilai rata-rata untuk IHSG berkisar pada 490 baik
untuk harian maupun mingguan, sedangkan LQ45 berkisar pada 115. Korelasi lag pertama untuk
IHSG seluruhnya positif, namun untuk LQ-45
sebagian besar negatif. Ljung-Box Q Statistic pada
lag ke 15 merupakan suatu tes untuk menguji
hipotesis null bahwa tidak ada autokorelasi sampai
lag ke 15. Hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis
null tentang random walk dapat ditolak untuk IHSG
dan LQ-45.
Augmented Dickey Fuller test
Hasil uji ADF dan PP pada persamaan (2) dan
(3) disajikan pada Tabel 2. Panjangnya lag yang
optimal, k, ditentukan dengan menggunakan
prosedur yang ditentukan oleh Campbell dan
Perron (1991). Dalam ini peneliti melakukan
auxiliary regression dengan kmax-n, kemudian
mengestimasi persamaan (2) dan (3) dengan terus
melakukan iterasi sampai D pada kmax-n signifikan.

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa terdapat
random walk pada level yang cukup moderat, 10%.
Namun hasil tersebut harus diinterpretasikan secara
berhati-hati karena kemungkinan terdapat
structural breaks pada intersep atau slope atau
kedua pada fungsi trend.
Data IHSG Harian dengan Satu dan Dua
Structural Breaks
Untuk kedua jenis uji, dapat diketahui pada
hipotesis null random walk tidak dapat ditolak pada
level yang cukup moderat. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa hasil tersebut membuktikan
tidak terdapat mean reversion pada pasar modal
Indonesia. Salah satu alasan yang cukup logis atas
penerimaan random walk hypothesis adalah
kemungkinan adanya mis-spesifikasi tentang
deterministic components yang dimasukkan sebagai
regressors. Sangat mungkin bahwa series yang
diteliti is characterized oleh perubahan struktural
yang fundamental. Gagal dalam mengantisipasi hal
tersebut akan dapat membiaskan pengujian dimana
akan sering menerima hipotesis null tentang
random walk (Chaudury dan Wu, 2003).

Tabel 2: Hasil Uji ADF dan PP
k

' p t c  D pt 1  ¦ d j ' pt  j  H t

(2)

j 1

k

' p t c  D pt 1  E t  ¦ d j ' pt  j  H t

(3)

j 1

ADF test
PP test
kmax-n
No trend
With trend
No trend
With trend
JSXCI-daily
1
-1.219
-1.7585
-1.191
-1.729
JSXCI-weekly
3
-1.928
-2.502
-1.778
-2.282
LQ45 daily
4
-1.691
-1.783
-2.241
-2.318
LQ45-weekly
3
-1.847
-1.917
-1.850
-1.887
Note: Nilai kritis MacKinnon (1996) digunakan untuk menguji adanya unit root
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Sehingga, penelitian ini mempertimbangkan
suatu asumsi fundamental dimana kemungkinan
terdapat structural breaks, sebagaimana yang
terdapat pada Gambar 1. Sedangkan hasil uji Zivot
dan Andrews (1992) disajikan pada Tabel 3. Terdapat
dua penemuan yang: pertama, peneliti gagal dalam
menolak hipotesis null tentang random walk pada
model A, B, dan C pada level signifikansi
konvensional, dan konsisten dengan hasil uji ADF
dan PP. Kedua, pada model A dan C, terdapat break
yang cukup signifikan yang pada level 1%, tetapi
hal tersebut tidak merubah atau menimbulkan
break pada slope.

Juga menarik untuk diketahui bahwa setelah
mempertimbangkan dua structural breaks yang
disebabkan oleh krisis finansial, masih tidak
mungkin untuk menolak hipotesis tentang random
walk. Lebih lanjut, berdasarkan pada model AA,
hanya break pertama pada intersep yang signifikan
pada level 5%. Menariknya, break pertama dan
kedua baik pada intersep ataupun slope signifikan
pada level 1%. Namun, berdasarkan pada model
BB, tidak satu pun break pertama dan kedua pada
slope signifikan.

Table 3: Uji Random Walk dengan Satu Structural Break pada Data Harian IHSG
k

Model A:

' p t c  D p t 1  E t  T DU t  ¦ d j ' p t  j  H t

(4)

j 1

k

Model B:

' pt c  D pt 1  E t  JDTt  ¦ d j ' p t  j  H t

(5)

j 1

Model C:

' pt

k

c  D p t 1  E t  T DU t  J D Tt  ¦ d j ' p t  j  H t

(6)

j 1

J

Model A
30 June 1997
-0.002
-2.538
1.13E-06
3.1025
-0.002
-2.687
-

K

1

DT

D

E

T

Model B

Model C

-0.001
-1.667
3.74E-07
0.039
7.53E-07
0.784
1

-0.002
-2.447
8.62E-07
1.763
-0.002
-2.695
7.81E-07
0.813
1
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Tabel 4: Uji Random Walk dengan Dua Structural Break pada Data Harian IHSG
k

' pt c  D p t 1  E t  T D U 1 t \ DU 2 t  ¦ d j ' p t  j  H t

(7)

j 1

' p t c  D pt 1  Et  JDT1 t  ZDT 2 t 

k

¦d

j

' pt  j  H t

(8)

j 1

k

' pt c  D p t 1  E t  T DU 1t  J D T 1t  \ D U 2 t  Z DT 2 t  ¦ d j ' p t  j  H t

(9)

j 1

TB1
TB2

D

E

T
\
J

Model AA
30 June 1997
1 July 1999
-0.002
-2.626
1.34E-06
3.181
-0.002
-2.533
-9.73E-04
-1.006
-

Z

-

k

1

Data IHSG Mingguan dengan Satu dan Dua
Structural Breaks
Tabel 5 dan 6 melaporkan uji random walk
dengan satu dan dua structural breaks untuk data
IHSG mingguan. Hasilnya sekali lagi mengindikasikan bahwa random walk hypothesis tidak
dapat ditolak. Lebih lanjut, berdasarkan pada model
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Model BB

Model CC

-0.002
-1.984
3.23E-07
0.725
-

-0.002
-2.203
8.11E-07
1.659
-0.006
3.718

-

-0.005
3.380
1.72E-05
3.253
1.54E-05
-2.885
1

2.29E-06
-0.890
3.66E-06
1.276
1

A-C, nampaknya krisis moneter tidak merubah
intersep dan slope fungsi trend. Meskipun setelah
mempertimbangkan dua break (sebelum dan
setelah krisis moneter) pada fungsi, dimana
diestimasi dengan model AA, BB, dan CC, dapat
diindikasikan bahwa tidak ada break yan signifikan
pada level yang konvensional.

KEUANGAN
Tabel 5: Uji Random Walk dengan Satu Structural Break pada Data Mingguan IHSG
Model A: ' p t

k

c  D p t 1  E t  T DU t  ¦ d j ' p t  j  H t

(4)

j 1

Model B: ' p t

k

c  D p t 1  E t  J D T t  ¦ d j ' p t  j  H t

(5)

j 1

Model C: ' p t

k

c  D p t 1  E t  T DU t  J D T t  ¦ d j ' p t  j  H t

(6)

j 1

DT

D

E

T
J

M odel A
30 June 1997
-0.015
-2.907
4.37-06
2.301
-0.008
-1.634

k

M odel B

Model C
-0.012
-2.440
8.71E-07
0.458

-0.015
-2.846
3.59E-06
1.422
-0.008
-1.635
1.10E-05
0.471
3

1.09E-05
0.464
3

3

Secara keseluruhan hasil uji ADF setelah
mengendalikan dampak structural breaks
mengindikasikan bahwa pasar efisien secara
keputusan. Meskipun demikian, adanya volatilitas

dan heterocedasticity pada pasar modal mungkin
akan mempengaruhi validitas hasil penelitian. Oleh
karena itu, Variance Ratio Test digunakan untuk
menghasilkan suatu kesimpulan yang kuat.

Table 6: Uji Random Walk dengan Dua Structural Breaks pada Data Mingguan IHSG

' pt

k

c  D p t 1  E t  T D U 1 t  \ DU 2 t  ¦ d j ' p t  j  H t

(7)

j 1

' pt

c  D p t 1  E t  JDT 1 t  Z DT 2 t 

k

¦d

j

' pt j  H t

(8)

j 1

' pt

k

c  D p t 1  E t  T DU 1t  J D T 1t  \ D U 2 t  Z D T 2 t  ¦ d j ' p t  j  H t

(9)

j 1

TB1
TB2

D

E

T
\
J

Model AA
30 June 1997
1 July 1999
-0.016
-2.984
5.26E-06
2.342
-0.008
-1.579
-0.003
-0.745
-

Z

-

K

3

Model BB

Model CC

-0.014
-2.757
2.56E-06
1.149
-6.92E-05
-1.139
9.87E-05
1.427
3

-0.015
-2.966
3.76E-06
1.488
-0.011
-1.408
-0.011
-1.451
9.90E-05
0.857
-6.14E-05
-0.523
3
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Variance Ratio Test
Tabel 7 menampilkan hasil uji variance ratio
mengenai random walk hypothesis untuk data
harian IHSG. Variance ratio, VR(q), nilai z berasumsi
homocedasticity, Z(q), dan nilai z yang mengeliminasi
adanya heterocedasticity Z*(q) disajikan pada tabel
tersebut. Hasil yang cukup mengejutkan dapat
diketahui di sini bahwa peneliti dapat menolak
hipotesis null tentang random walk untuk seluruh
interval q pada 5% bahkan setelah mengendalikan
dampak adanya heterocedasticity pada data.
Untuk membuktikan robustness hasil variance
ratio test, test statistics dihitung untuk dua sub

periode, sebelum krisis moneter (3 januari 1990
sampai 30 Juni 1997) dan setelah krisis moneter (1
Juli 1999 sampai 31 Desember 2004). Peneliti
menggunakan cut-off tersebut karena peneliti
berargumen, berdasarkan hasil sebelumnya (lihat
hasil ADF dengan dua structural breaks) bahwa krisis
moneter mungkin menyebabkan perubahan
struktural pada data. Demikian juga, hasil penelitian
secara konsisten menolak hipotesis null mengenai
random walk pada seluruh interval q pada data
harian sebelum dan setelah krisis moneter. Hasil
penelitian tidak dipengaruhi oleh adanya volatilitas
pada data karena Z*(q) seluruhnya signifikan pada
level 1%.

Tabel 7: Uji Variance Ratio pada Data Harian dan Mingguan IHSG
q=2

q=4

Harian (Seluruh sampel)
VR
1.2031
1.3121
Z(q)
11.892*
9.765*
Z*(q)
6.778*
5.682*

q=6
1.3379
8.0020*
4.7380*

q=8

q=12

Q=24

1.3332
6.5949*
3.9547*

1.3782
5.9057*
3.5934*

1.6410
6.8474*
4.3028*

Harian (Sebelum krisis moneter 3 Jan 90 until 30 Juni 97)
VR
1.2445
1.4632
1.5466
1.6314
Z(q)
10.4865*
10.6187*
9.4813*
9.1530*
Z*(q)
4.1899*
4.7863*
4.7185*
4.9161*

1.8422
9.6337*
5.7655*

2.5010
11.7468*
8.2906*

Harian (Setelah Krisis Moneter 1 Juli 1999 31 Desember 2004)
VR
Z(q)
Z*(q)

1.2008
3.9241*
2.8721*

1.2615
3.8686*
2.8314*

1.2848
3.5200*
2.5980*

1.3079
3.0031*
2.2647**

1.4107
2.7408*
2.1630**

Mingguan (seluruh sampel)
VR
1.0080
1.3431
Z(q)
2.4312**
5.0691*
Z*(q)
1.8283
3.8320*

1.5362
5.9956*
4.5138*

1.6765
6.3217*
4.7444*

1.7676
5.6590*
4.2702*

1.6903
3.4819*
2.7140*

Mingguan (setelah krisis moneter)
VR
1.1207
1.1941
Z(q)
1.9804**
1.7013
Z*(q)
1.1814
1.1548

1.2688
1.7834
1.6271

1.3459
1.9181
1.7533

1.4662
2.0397**
1.8778

1.4080
2.1192**
1.9818**

Mingguan (sebelum krisis moneter)
VR
1.1940
1.2159
Z(q)
3.8312*
5.4457*
Z*(q)
2.3430**
3.6734*

1.2695
6.1470*
4.3118*

1.2508
6.3479*
4.5300*

1.2652
6.1378*
4.5441*

1.3504
4.5065*
3.6815*
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Dengan menggunakan data mingguan IHSG,
terdapat bukti yang lebih lanjut yang semakin
mendorong terhadap penolakan hipotesis null
berdasarkan pada uji baik sebelum ataupun setelah
mengeliminasi adanya heterocedasticity pada data.
Namun, pada data setelah krisis moneter, hanya 3
dari 6 yang signifikan ada level 5%. Sedangkan pada
data sebelum krisis moneter, dapat dibuktikan
bahwa hipotesis random walk dapat ditolak pada
seluruh interval q.

harga saham merefleksikan seluruh informasi yang
tersedia di pasar, terutama merefleksikan harga masa
lampau. Meskipun demikian, penelitian ini belum
dapat membuktikan tentang efisiensi pasar modal
ini, meskipun dalam bentuk yang lemah sekalipun.
Hasil penelitian yang masih belum dapat
membuktikan efisiensi pasar dalam bentuk lemah
ini lebih mungkin dikarenakan anomali pada pasar
modal Indonesia. Anomali pasar ini telah dapat

Tabel 8: uji Variance ratio pada data harian dan mingguan LQ45

Harian LQ45 (setelah krisis moneter)
Q=2
Q=4
VR
1.1300
1.1665
Z(q)
4.7533*
3.2551*
Z*(q)
3.6915*
2.4148*

Q=6
1.2079
3.0746*
2.2876*

Mingguan Lq45 (setelah krisis moneter)
VR
1.0564
1.0941
1.1213
Z(q)
0.9348
0.8341
0.8135
Z*(q)
0.9022
0.8063
0.7747

Untuk data LQ-45, hasil penelitian tidak dapat
disimpulkan secara konklusif. Pada data harian,
hipotesis null mengenai random walk tidak dapat
ditolak pada q=2 sampai q=8. Untuk dapat
mingguan, hipotesis null random walk diterima
untuk seluruh nilai q pada level signifikansi 5%.
Secara keseluruhan, variance ratio test memberikan
hasil yang cukup mengejutkan, yang mungkin akan
merubah paradigma riset akuntansi keuangan,
dimana efisiensi pasar modal Indonesia patut
dipertanyakan.

PEMBAHASAN
Penelitian ini menemukan bahwa terdapat
hasil yang ambigu mengenai random-walk
hypothesis di pasar modal Indonesia. Random walk
hypothesis secara garis besar menyatakan bahwa

Q=8
1.2192
2.7090*
2.0393**

Q=12
1.2276
2.2194
1.7136

Q=24
1.300
2.0015
1.6261

1.1631
0.9145
0.8645

1.2168
0.9590
0.9046

1.3963
1.1994
1.1417

ditemukan oleh beberapa penelitian yang juga
inkonklusif sejak tahun 1950an. Kendall (1953) dan
Roberts (1959) misalnya, menyatakan bahwa sama
sekali tidak ada pola khusus pada harga saham,
meskipun demikian Lo and MacKinlay (1988) dan
Conrad dan Kaul (1988) menemukan adanya
autokorelasi positif pada return saham di New York
Stock Exchange (NYSE). Meskipun demikian,
sebagaimana yang mereka laporkan, adanya
korelasi tersebut tidak cukup besar untuk
digunakan meraih keuntungan dalam bertransaksi.
Selain anomali tersebut, beberapa spekulasi
yang lain digunakan untuk menjelaskan adanya
ambiguitas random-walk hypothesis ini. Pertama,
sejalan dengan yang diungkapkan oleh Lo dan
KacKinlay (2002) random walk tidak pernah ada.
Sehingga, kinerja saham masa lampau tidak dapat
digunakan atau tidak dapat dijadikan indikasi untuk
kinerja saham masa mendatang. Kedua,
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Augmented Dickey Fuller (ADF) yang sebagian
membuktikan terhadap tidak ditolaknya random
walk hypothesis bukan merupakan teknik
ekonometrik yang sesuai. Meskipun ADF sangat
populer, tetapi dibandingkan dengan teknik yang
lain, sebagaimana diungkapkan oleh Pantula et al.
(1994), tidak lebih baik dibandingkan dengan
variance ratio test ataupun uji unit-root yang lain.
Ketiga, behavioral finance mungkin lebih
dapat menjelaskan lemahnya random walk
hypothesis ini. Kahneman dan Tversky (1979)
membuktikan bahwa individual (termasuk investor)
akan berperilaku dan bertindak sesuai dengan
perubahan pada harga saham berdasarkan pada
“rugi” ataupun “untung” transaksi tersebut.
Berdasarkan Prospect Theory Kahneman dan
Tversky (1979) tersebut, karena investor
“kelihatannya” cenderung tidak rasional (meskipun
terbukti secara empiris hal itu rasional) dan dapat
diprediksi, hal tersebut akan berimplikasi terhadap
validitas random walk hypothesis. Prospect Theory,
sebagai bagian dari behavioral finance, dapat
digunakan untuk menjelaskan tentang lemahnya
random walk hypothesis.
Keempat, sejalan dengan pernyataan
tersebut, tidak ada garis pembatas yang jelas antara
diterima ataupun ditolaknya random walk
hypothesis. Namun, penjelasan yang lebih logis dan
moderat adalah seberapa kuat random walk
hypothesis tersebut berlaku. Misalnya, random walk
hypothesis yang lemah akan dengan mudah
diindikasikan dengan ditolaknya random walk
hypothesis, sebagaimana yang terdapat pada
penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk
menguji efficient market hypothesis dengan
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menggunakan data harian dan mingguan IHSG di
Jakarta Stock Exchange dan LQ-45. Penelitian ini
mengunakan uji ADF dengan satu dan dua
structural breaks dan juga variance ratio test.
Bagaimanapun juga, hasil penelitian ini sedikit
ambigu. Meskipun setelah mengendalikan
kemungkinan adanya break pada slope maupun
parameter persamaan ADF, hipotesis null tentang
random walk tidak dapat ditolak. Meskipun
demikian variance ratio test menghasilkan suatu
bukti yang kuat yang menolak random walk
hypothesis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan suatu penelitian lebih lanjut yang lebih
komprehensif tentang properti-properti random
walk di pasar modal Indonesia ataupun negaranegara berkembang lainnya.
Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan suatu penelitian lebih lanjut yang lebih
komprehensif tentang properti-properti random
walk di pasar modal Indonesia ataupun negaranegara berkembang lainnya. Penelitian lebih lanjut
dapat menggunakan Artificial Neural Network
sebagai teknik baru dalam menjelaskan fenomena
random walk hypothesis. Behavioral finance dapat
juga digunakan sebagai landasan teoritis untuk uji
unit-root ataupun random walk.
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PENGUJIAN EFISIENSI PASAR BENTUK
SETENGAH KUAT TERHADAP PERISTIWA
PENGUMUMAN DIVIDEN TUNAI MENURUN
DI BEJ
N. Agus Sunarjanto
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Fakultas Ekonomi UNIKA Widya Mandala Surabaya
Jl. Dinoyo 42 – 44 Surabaya
Abstract: The Objective of this study was to examine the market efficiency of Jakarta Stock
Exchange (JSX). Analyses of stock price and IHSG were gathered from 14 companies listed at
JSX period 2004–2005 which shared lower dividend. Market model with t- test was used to
test the hypothesis. The result of this study revealed that there was a significant abnormal
return in t +1. It meant that lower cash dividend had information content which was shown
by the quick responds of market, so the Jakarta Stock Exchange categorized it as half strength
market
Keywords : abnormal return, event study, and efficient market

Suatu pasar modal akan berperan secara optimal
apabila dapat memenuhi dua syarat utama yaitu
pasar harus efisien dan adanya perlindungan
investor yang memadai sehingga sebagian besar
dunia usaha dapat memanfaatkan pasar modal
untuk memperoleh sumber pembiayaan dan salah
satu media investasi yang menguntungkan dalam
rangka pengembangan usaha. Kunci utama untuk
mengetahui apakah suatu pasar efisien atau tidak
adalah hubungan antara informasi dengan
sekuritas tersebut. Dalam teori keuangan, efisiensi
pasar merupakan salah satu tema sentral yang
sering dibahas. Ada tiga bentuk efisiensi pasar, yaitu
efisiensi pasar bentuk lemah, efisiensi pasar bentuk
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setengah kuat, dan efisiensi pasar bentuk kuat.
Bentuk efisiensi pasar yang diuji dalam penelitian
ini adalah efisiensi pasar bentuk setengah kuat.
Pengujian bentuk setengah kuat di Bursa Efek
Jakarta dilakukan untuk melihat apakah pada saat
terjadi pengumuman pembagian dividen tunai
menurun, peristiwa tersebut masih memiliki
kandungan informasi atau tidak.
Bagi investor peristiwa pembagian dividen
tunai sangatlah penting artinya, karena
pengumuman dividen tunai dianggap sebagai suatu
sinyal positif, dengan melakukan pembagian
dividen, manajer perusahaan ingin menyam-paikan
bahwa perusahaan masih memiliki prospek di masa
yang akan datang. Tapi bagaimana bila dividen
yang dibagikan tersebut ternyata nilainya
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
nilai dividen yang dibagikan periode sebelumnya.

KEUANGAN
Pengujian tentang dividen selama ini, lebih
banyak untuk mengetahui apakah ada kandungan
informasi dalam harga suatu sekuritas ketika terjadi
suatu peristiwa tertentu. Sujoko (1999) dalam
Setiawan dan Jogiyanto (2003) menemukan bahwa
ada kandungan informasi dalam peristiwa
pengumuman dividen. Apabila pengumuman
dividen tersebut menurun (meningkat) berarti
manajer perusahaan memiliki keyakinan bahwa
laba akan mengalami penurunan (peningkatan).
Investor sebagai pihak yang memiliki informasi,
akan menggunakan informasi pengumuman
dividen tersebut untuk mengeliminasi asimetri
informasi. Apabila pengumuman dividen tersebut
merupakan kabar buruk (baik), yaitu; pengumuman
dividen menurun (meningkat), maka investor akan
bereaksi negatif (positif). Jadi, dividen memiliki
kandungan informasi yang berguna bagi investor.
Penelitian tentang kandungan informasi
dividen menghasilkan bukti yang tidak konsisten.
Gonedes (1978) dalam Setiawan dan Jogiyanto (2003)
melakukan pengujian terhadap dividen, laba, dan
extraordinary item, yang berasal dari 258
perusahaan, selama periode April 1952 sampai
dengan Maret 1972. Hasilnya menunjukkan
pengumuman dividen tidak memiliki kandungan
informasi yang berguna bagi investor. Penelitian Petit
(1972) dalam Setiawan dan Jogiyanto (2003)
bertentangan dengan Gonedes (1978), Petit (1972)
mendukung teori kandungan informasi yang ada
dalam pengumuman dividen. Petit (1972) meneliti
sampel yang terdiri dari 625 perusahaan yang berasal
dari periode Januari 1964 sampai Juni 1968.
Penelitian mengenai kandungan informasi
dividen di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak
konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bentuk efisiensi pasar modal Indonesia
pada saat sebelum dan sesudah peristiwa
pengumuman pembagian dividen tunai menurun
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta.

EFISIENSI PASAR MODAL
Miller (1999) dan beberapa ahli keuangan
perusahaan dengan tegas mengatakan bahwa salah
satu temuan penting dalam sejarah perkembangan
teori keuangan adalah teori pasar efisien dan dari
sekian banyak teori keuangan, teori pasar efisien
adalah yang paling banyak mendapat perhatian dan
diuji secara empiris di hampir semua pasar modal
di dunia.
Menurut Tandelilin (2001) efisiensi dalam
konteks investasi juga bisa diartikan dalam kalimat
“tidak seorang investor pun bisa mengambil untung
dari pasar” atau diistilahkan sebagai “no one can
beat the market”. Artinya jika pasar efisien dan
semua informasi bisa diakses secara mudah dan
dengan biaya yang murah oleh semua pihak di
pasar, maka harga yang terbentuk adalah harga
keseimbangan, sehingga tidak seorang investor pun
bisa memperoleh abnormal return dengan
memanfaatkan informasi yang dimilikinya.
Jogiyanto (2003) bentuk pasar dapat ditinjau
dari segi ketersediaan informasinya saja atau dapat
dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi,
tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar
dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis
dari informasi yang tersedia. Pasar efisien yang
ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan
efisiensi pasar secara informasi (informationally
efficient market). Sedang pasar efisien yang ditinjau
dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam
mengambil keputusan berdasarkan informasi yang
tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara
keputusan. (decisionally efficient market).
Kunci utama untuk mengukur pasar yang
efisien adalah hubungan antara harga sekuritas
dengan informasi. Fama (1970) dalam Jogiyanto
(2003) menyajikan tiga macam bentuk utama dari
efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk
dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi
sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi
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privat sebagai berikut:1) Efisiensi pasar bentuk
lemah (weak form); 2) Efisiensi pasar bentuk
setengah kuat (semi-strong form); 3) Efisiensi dalam
bentuk kuat (Strong form)
Sunarto dan Kartika (2003) menyatakan
bahwa dividen merupakan nilai pendapatan bersih
perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba
ditahan, yang ditahan perusahaan sebagai cadangan
bagi perusahaan. Dividen dibagikan kepada para
pemegang saham sebagai keuntungan dari laba
perusahaan. Cadangan yang diambil dari EAT
dilakukan sampai cadangan mencapai minimum dua
puluh persen dari modal yang ditempatkan. Modal
yang ditempatkan adalah modal yang disetor penuh
ditambah dengan modal yang belum disetor
sehubungan dengan penerbitan saham baru seperti
rights dan warrant. Keputusan mengenai jumlah laba
yang ditahan dan dividen yang akan dibagikan
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). (Sunarto dan Kartika, 2003)
Menurut Brigham dan Houston (2001) Ketika
perusahaan memutuskan berapa banyak uang kas
yang harus dibagikan kepada pemegang saham,
manajer keuangan harus mengingat bahwa tujuan
perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang
saham. Sehingga, rasio pembayaran yang
ditargetkan (target payout ratio) yang didefinisikan
sebagai persentase dari laba bersih yang harus
dibayarkan sebagai dividen tunai-sebagian besar
harus didasarkan pada preferensi investor atas
dividen lawan keuntungan modal: apakah investor
lebih suka (1) perusahaan membagikan laba sebagai
dividen tunai atau (2) perusahaan membeli kembali
saham atau menggunakan kembali laba itu dalam
operasi perusahaan, yang keduanya akan
menghasilkan keuntungan modal? Jadi, setiap
perubahan dalam kebijakan pembagian akan
mempunyai pengaruh yang saling bertentangan.
Dengan demikian, kebijakan dividen yang optimal
(optimal dividend policy) perusahaan adalah
kebijakan yang menciptakan keseimbangan
diantara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa
mendatang yang memaksimumkan harga saham.
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EVENT STUDY
Menurut Jogiyanto (2003) studi peristiwa
menganalisis abnormal return dari sekuritas yang
mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu
peristiwa. Abnormal return merupakan kelebihan
dari return sesungguhnya terjadi terhadap return
normal. Return normal merupakan return
ekspektasi (return yang diharapkan investor).
Dengan demikian abnormal return adalah selisih
antara return sesungguhnya yang terjadi dengan
return ekspektasi.
RTNi,t = Ri,t – E[Ri,t]
Keterangan:
RTNi,t = Return tidak normal sekuritas ke-i pada
periode peristiwa ke-t
Ri,t

= Return sesungguhnya yang terjadi untuk
sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t

E[Ri,t] = Return ekspektasi sekuritas ke-i untuk
periode peristiwa ke-t
Ada 3 model yang dapat digunakan dalam
melakukan penelitian ini, yaitu:
Mean-adjusted Model
Model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted
model) ini menganggap bahwa return ekspektasi
bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return
realisasi sebelumnya selama periode estimasi
(estimation period).
E[Ri,t] =
Keterangan:

¦R

i, j

T

E[Ri,t] = Return ekspektasi sekuritas ke-i untuk
periode peristiwa ke-t

¦ Ri,j

= Return realisasi sekuritas ke-i pada periode
estimasi ke-j

T

= lamanya periode estimasi, yaitu dari t1
sampai denagn t2

Periode estimasi umumnya merupakan
periode sebelum periode peristiwa. Periode

KEUANGAN
peristiwa (event period) disebut juga dengan
periode pengamatan atau jendela peristiwa (event
window).

H1 :

Terdapat perbedaan abnormal return pada
saat terjadi pengumuman pembagian dividen
tunai menurun pada perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Market Model
Perhitungan return ekspektasi dengan model
pasar (market model) ini dilakukan dengan dua
tahap, yaitu (1) membentuk model ekspektasi
dengan menggunakan data realisasi selama periode
estimasi dan (2) menggunakan model ekspektasi ini
untuk mengestimasi return ekspektasi di periode
jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk
menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least
Square) dengan persamaan.
E[Ri,t] = Įi + ǃi . RMi +İi.t
Keterangan:
E[Ri,t] = return realisasi sekuritas ke-i pada periode
estimasi ke-j

Įi

= intercept untuk sekuritas ke-i

ǃi

= koefisien slope yang merupakan Beta dari
sekuritas ke-i

RMi

= return pasar pada periode estimasi ke-j

İi.j

= kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode
ke-j

Market-adjusted Model
Model disesuaikan-pasar (market-adjusted
model) mengganggap bahwa penduga yang
terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas
adalah return indeks pasar pada saat tersebut.
Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu
menggunakan periode estimasi untuk membentuk
model estimasi, karena return sekuritas yang
diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar.

METODE
Dalam penelitian ini metode yang digunakan
adalah event study (study peristiwa). Peristiwa yang
dipilih dalam penelitian ini adalah pengumuman
pembagian dividen tunai menurun bagi perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2005.
Dalam penelitian ini variabel penelitian yang
digunakan adalah sebagai berikut: (1) Dividen tunai
menurun adalah besarnya jumlah dividen yang
dibayarkan secara tunai kepada para pemegang
saham tetapi jumlah yang dibayarkan saat ini lebih
rendah daripada jumlah yang dibayarkan pada
periode sebelumnya. (2) Abnormal retun adalah
kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi
terhadap return normal yang diharapkan oleh
investor. Pengukuran abnormal return dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
RTNi,t = Ri,t – E[Ri,t]
Populasi dari penelitian ini adalah semua
perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta dan yang membayarkan dividen tunai
menurun dalam periode 2005. Sampel dari populasi
tersebut diambil dengan menggunakan metode
purposive sampling dengan kriteria bahwa
perusahaan tersebut aktif dalam perdagangan, dan
memiliki nilai beta yang signifikan.

HASIL
HIPOTESIS
Berdasarkan beberapa studi penelitian
terdahulu maka dapat digunakan hipotesis sebagai
berikut:

Hasil perhitungan actual return sampel
penelitian dalam periode jendela yang ditentukan
selama tujuh hari (3 hari sebelum hari peristiwa, 1
hari peristiwa (t0), 3 hari setelah hari peristiwa)
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Tabel 1. Actual Return Perusahaan Yang Mengumumkan Pembagian Dividen Tunai Menurun Selama
Periode Jendela

Shortname
AKRA
BBCA
BFIN
DYNA
FISH
INCO
INDF
PUDP
RALS
RIGS
SHDA
TBLA
TLKM
TRST

t-3
0.0000
-0.0137
-0.0500
0.0000
0.0000
-0.0280
0.0000
-0.1563
-0.0122
0.0000
0.0000
-0.0222
-0.0100
0.0000

t-2
0.0169
0.0069
0.0105
0.0000
0.0000
-0.0432
-0.0085
0.1111
0.0000
0.0000
0.0405
0.0227
0.0051
0.0556

t-1
-0.0083
-0.0207
0.0417
0.0000
0.0204
0.0226
-0.0427
0.0333
0.0123
0.0111
0.0909
-0.0222
-0.0151
-0.0263

t0
0.0084
0.0000
-0.0500
0.0000
-0.0200
0.0441
-0.0179
-0.0645
0.0000
0.0220
0.0476
0.0455
0.0204
0.0000

t+1
0.0583
0.0000
0.1368
0.0000
0.0204
0.0035
-0.0364
0.1724
0.0122
-0.0108
0.0114
0.0000
0.0100
0.0000

t+2
-0.0079
0.0141
-0.0278
0.0000
-0.0200
-0.0035
0.0377
0.0000
0.0120
0.0000
-0.0449
0.0217
-0.0099
0.0000

t+3
0.0000
0.0139
-0.0762
0.0000
0.0204
0.0176
0.0091
-0.1471
0.0476
0.0109
-0.0118
0.0000
0.0500
0.0270

Sumber: data diolah

Nilai expected return E(Ri) untuk masing-masing perusahaan selama periode jendela adalah sebagai
berikut:
Tabel 2. Expected Return Perusahaan yang Mengumumkan Dividen Tunai Menurun Selama Periode
Jendela

Shortname
AKRA
BBCA
BFIN
DYNA
FISH
INCO
INDF
PUDP
RALS
RIGS
SHDA
TBLA
TLKM
TRST

60

t-3
0.0026
0.0036
-0.0158
-0.0035
0.0013
-0.0117
0.0047
-0.0255
0.0038
0.0044
0.0064
-0.0029
-0.0001
0.0048

t-2
0.0009
-0.0007
-0.0067
-0.0079
-0.0011
-0.0004
-0.0014
-0.0010
0.0099
0.0103
0.0082
-0.0185
-0.0016
0.0064

t-1
0.0001
-0.0140
-0.0098
-0.0005
0.0136
0.0091
-0.0202
0.0025
0.0036
0.0052
0.0025
0.0079
-0.0067
0.0013
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t0
0.0019
0.0086
0.0035
-0.0033
0.0019
0.0090
0.0118
-0.0133
-0.0087
0.0118
0.0263
-0.0021
0.0019
0.0223

t+1
0.0021
0.0001
0.0003
-0.0044
-0.0033
0.0044
-0.0003
0.0172
0.0008
0.0049
-0.0041
-0.006
-0.0014
-0.0045

t+2
-0.0005
-0.0033
-0.0067
0.0023
-0.0073
0.0003
-0.0051
-0.0039
0.0017
-0.0085
0.0094
0.0176
-0.0026
0.0074

t+3
-0.0012
0.0170
0.0019
-0.0030
-0.0046
0.0051
0.0236
-0.0285
-0.0011
0.0019
0.0020
-0.0011
0.0051
0.0009

KEUANGAN
Pergerakan expected return pada saat hari
pengumuman pembagian dividen tunai menurun
dan tiga hari setelahnya, ternyata tidak sesuai
dengan apa yang diterima oleh investor. Jika
melihat pergerakan rata-rata actual return yang
diterima oleh investor, pada saat t0 nilai rata-rata
actual return masih sesuai dengan rata-rata nilai
expected return walaupun pada grafik rata-rata
actual return terjadi penurunan dibandingkan hari
sebelumnya, sedangkan pada grafik rata-rata
expected return terjadi sebaliknya dimana pada saat

Pada grafik rata-rata actual return investor
menerima actual return yang sangat besar, tetapi
ekspektasi return yang diharapkan oleh investor
pada saat itu jauh lebih rendah dari apa yang terjadi.
Sedangkan pada saat t+2 dan t+3 apa yang terjadi
juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh
investor. Nilai rata-rata ekspektasi yang diperkirakan
bernilai positif oleh investor, ternyata malah bernilai
negatif pada kenyataannya.
Besarnya abnormal return selalam periode
jendela (event period) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Abnormal Return Perusahaan yang Mengumumkan Dividen Tunai Menurun Selama Periode
Jendela

Shortname
AKRA
BBCA
BFIN
DYNA
FISH
INCO
INDF
PUDP
RALS
RIGS
SHDA
TBLA
TLKM
TRST

t-3

t-2

t-1

t0

t+1

t+2

T+3

-0.0026

0.0160

-0.0084

0.0065

0.0562

-0.0074

0.0012

-0.0173

0.0076

-0.0067

-0.0086

-0.0001

0.0174

-0.0031

-0.0342

0.0172

0.0515

-0.0535

0.1365

-0.0211

-0.0781

0.0035

0.0079

0.0005

0.0033

0.0044

-0.0023

0.0030

-0.0013

0.0011

0.0068

-0.0219

0.0237

-0.0127

0.0250

-0.0163

-0.0428

0.0135

0.0351

-0.0009

-0.0038

0.0125

-0.0047

-0.0071

-0.0225

-0.0297

-0.0361

0.0428

-0.0145

-0.1308

0.1121

0.0308

-0.0512

0.1552

0.0039

-0.1186

-0.0160

-0.0099

0.0087

0.0087

0.0114

0.0103

0.0487

-0.0044

-0.0103

0.0059

0.0102

-0.0157

0.0085

0.0090

-0.0064

0.0323

0.0884

0.0213

0.0155

-0.0543

-0.0138

-0.0193

0.0412

-0.0301

0.0476

0.0060

0.0041

0.0011

-0.0099

0.0067

-0.0084

0.0185

0.0114

-0.0073

0.0449

-0.0048

0.0492

-0.0276

-0.0223

0.0045

-0.0074

0.0261

Sumber: data diolah

t0 merupakan rata-rata expected return yang paling
tinggi dibandingkan hari-hari lainnya dalam
periode jendela. Pada saat t+1 terjadi perbedaaan
yang sangat besar antara rata-rata actual return
yang diterima oleh investor dengan rata-rata
ekspektasi return yang diharapkan oleh investor.

Dari hasil perhitungan Tabel 3 maka dilihat ratarata abnormal return untuk perusahaan yang
mengumumkan pembagian dividen menurun
selama periode jendela dengan menggunakan
tampilan grafik seperti berikut ini:
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Rata-rata Abnormal Return perusahaan yang
mengumumkan pembagian dividen tunai menurun selama
periode jendela
0.0300

average ARi

0.0200
0.0100
0.0000
-0.0100
-0.0200
-0.0300

t-3

t-2

t-1

t0

t+1

t+2

t+3

average -0.0189 0.0158 0.0073 -0.0026 0.0266 -0.0021 -0.0040
periode jendela

Grafik 1. Rata-rata Abnormal Return Perusahaan yang Mengumumkan Pembagian
Dividen Tunai Menurun Selama Periode Jendela.

Nilai rata-rata abnormal return selama
periode jendela dapat diliaht pada tabel 4.
Tabel 4. Perhitungan Uji t Selama Periode
Jendela

Hari ke-j

Average RTN

t-hitung

t-3

-0,0189

-1,9749

t-2

0,0158

1,5052

t-1

0,0073

0,20392

t0

-0,0026

0,53719

t+1

0,0266

3,11121*

t+2

-0,0021

-0,1042

t+3

-0,004

1,25248

Keterangan:
*signifikansi 5%
Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji t (Tabel 4.), maka pasar
hanya bereaksi secara signifikan pada saat t+1
dengan t-hitung sebesar 3,11121. Pada prosedur
pengujian hipotesis yang telah dikemukakan
62
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sebelumnya bahwa H0 diterima jika - t-tabel d” thitung d” t-tabel, dan hipotesis alternatif (H1)
diterima jika t-hitung > t-tabel atau t-hitung < ttabel, dan rumusan pengujian hipotesis dijabarkan
sebagai berikut:
H0 : µ = 0 (tidak terdapat pengaruh pengumuman
dividen menurun terhadap abnormal return
pada saat terjadi peristiwa pengumuman
pembagian dividen tunai menurun).
H1 : µ z 0 (terdapat pengaruh pengumuman dividen
menurun terhadap abnormal return pada
saat terjadi peristiwa pengumuman
pembagian dividen tunai menurun).
Maka pada saat terjadi pengumuman dividen
tunai menurun hipotesa alternatif (H1) diterima
karena dengan df sebesar 13 dan dengan tingkat
signifikansi 5% diperoleh t-tabel sebesar 2,160,
sedangkan pada saat t+1 t-hitung sebesar 3,11121.
Maka t-hitung > t-tabel yaitu 3,11121 > 2,160
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat
abnormal return pada saat t+1 memenuhi tingkat
signifikansi 5%.

KEUANGAN
PEMBAHASAN
Berdasarkan t-hitung yang didapatkan dari
hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa
pasar bereaksi secara signifikan pada saat t+1. Hal
ini terjadi karena pada tingkat signifikansi 5%
dengan t-tabel sebesar 2,160, hipotesa alternatif (H1)
diterima karena t-hitung > t-tabel yaitu 3,11121 >
2,160. Pasar bereaksi secara signifikan terhadap
pengumuman pembagian dividen menurun pada
saat t+1 yaitu satu hari setelah hari pengumuman
dengan t-hitung 3,11121. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Sularso (2003).
Sedangkan pada hari-hari lainnya selama periode
jendela rata-rata abnormal return tidak signifikan
secara statistik. Pada saat t+1 pasar bereaksi positif
terhadap informasi yang ada sehingga
menghasilkan abnormal return positif sebesar
0,0266. Maka dapat disimpulkan bahwa
pengumuman pembagian dividen tunai menurun
yang dilakukan oleh perusahaan masih memiliki
kandungan informasi bagi para investor.
Reaksi pasar yang efisien untuk peristiwa
pengumuman dividen akan terjadi dengan cepat,
yaitu satu hari setelah hari pengumuman (t+1). Pada
kasus ini rata-rata abnormal return yang signifikan
terjadi ada saat t+1. Setelah hari itu tidak ada lagi
abnormal return yang terjadi secara signifikan.
Begitu juga dengan hari-hari sebelum hari
pengumuman, abnormal return yang terjadi
ternyata tidak signifikan secara statistik walaupun
pada saat t-2 dan t-1 rata-rata abnormal return
berada dalam posisi positif, tetapi nilai t-hitungnya
lebih kecil dari nilai t-tabel pada tingkat signifikansi
5% sebesar 2,160. Reaksi pasar sebelum hari
pengumuman yang ditandai dengan nilai rata-rata
abnormal return yang tidak signifikan dapat
diartikan bahwa tidak terjadi kebocoran informasi
yang terjadi sebelum pengumuman tersebut
dipublikasikan. Sedangkan reaksi pasar setelah hari
pengumuman dapat memberikan keuntungan
jangka pendek kepada investor karena pada saat

t+1 investor berhasil mendapatkan abnormal return
yang cukup tinggi dan signifikan secara statistik.
Tetapi investor tidak dapat mendapatkan
keuntungan jangka panjang karena tidak ada reaksi
susulan setelah t+1. Ini terbukti karena setelah t+1
tidak ada rata-rata abnormal return yang signifikan
secara statistik, menandakan investor tidak dapat
memaksimalkan informasi yang ada untuk
mendapatkan keuntungan yang berkepanjangan.
Jika kejadian turunnya rata-rata abnormal
return setelah t+1 dilihat dari sisi signaling theory,
maka dapat disimpulkan bahwa setelah
mengetahui jumlah dividen yang dibagikan oleh
perusahaan ternyata menurun jika dibandingkan
dengan periode sebelumnya, investor mulai tidak
memanfaatkan informasi yang ada. Hal ini
disebabkan karena investor mengunakan signaling
theory sebagai dasar acuannya ketika melakukan
investasi di pasar modal. Menurut Signaling theory
yang mengatakan bahwa suatu kenaikan dividen
yang di atas biasanya merupakan suatu sinyal kepada
para investor bahwa manajemen perusahaan
meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa
yang akan datang. Sebaliknya suatu penurunan
dividen atau kenaikan dividen yang di bawah
kenaikan normal, biasanya diyakini investor sebagai
suatu sinyal bahwa perusahaan akan mengalami
masa sulit di masa yang akan datang. Jika
berdasarkan akan teori ini maka tentu saja investor
akan merasa takut untuk menginvestasikan dananya
ke perusahaan-perusahaan yang membagikan
dividen menurun karena adanya sinyal negatif akan
prospek perusahaan kedepannya.
Pengujian ini juga merupakan pengujian
efisiensi pasar secara informasi. Setelah melihat
apakah ada kandungan informasi yang terdapat dari
peristiwa pengumuman dividen tersebut dan telah
digunakan dengan baik oleh investor, yang ditandai
dengan adanya abnormal return yang diterima oleh
investor. Maka langkah selanjutnya ialah menguji
apakah pasar merupakan pasar yang efisien.
Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan bentuk pengujian pasar efisiensi bentuk
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setengah kuat secara informasi. Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah harga dari
sekuritas telah mencerminkan informasi yang telah
dipublikasikan ke publik di sekitar hari pengumuman
atau dalam periode jendela. Pada peristiwa
pengumuman dividen menurun ini dapat dilihat
pengaruh dari adanya informasi pengumuman
dividen yang ditandai dengan adanya abnormal
return yang signifikan pada tingkat signifikansi 5%
pada saat t+1. Dari pengujian terhadap abnormal
return, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh
pengumuman dividen terhadap abnormal return
terutama pada saat t+1, sehingga dapat dikatakan
bahwa pasar modal berada dalam keadaan yang
efisien karena harga sekuritas sudah mencerminkan
informasi yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bentuk pasar modal Indonesia pada saat sebelum
dan sesudah peristiwa pengumuman pembagian
dividen tunai. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa, terdapat abnormal return
dalam periode jendela yang signifikan pada saat
t+1, sehingga terdapat pengaruh antara peristiwa
pengumuman dividen tunai menurun terhadap
abnormal return.
Peristiwa pengumuman dividen tunai
menurun memiliki kandungan informasi yang
ditandai dengan adanya nilai rata-rata abnormal
return yang memenuhi tingkat signifikansi 5% pada
saat t+1. Pasar modal Indonesia sudah efisien
setengah kuat secara informasi yang ditandai
dengan adanya informasi dalam peristiwa
pengumuman dividen tunai menurun dan pasar
bereaksi cepat terhadap informasi, sehingga hargaharga sekuritasnya secara penuh mencerminkan
semua informasi yang dipublikasikan.
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Saran
Penelitian ini mempunyai beberapa
kelemahan diantara lain menggunakan sampel
penelitian yang kurang, sehingga tidak dapat
menggambarkan keadaan populasi secara
menyeluruh. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian
lebih ditingkatkan. Dengan menggunakan jumlah
sampel yang semakin besar sehingga mendekati
jumlah populasi yang ada akan semakin
meningkatkan gambaran mengenai keadaan
populasi tersebut. Selain itu untuk penelitian
berikutnya sebaiknya jumlah periode estimasi
semakin diperpanjang sehingga dapat memberikan
hasil beta yang lebih baik.
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Abstract: Timeliness represented a very important matter in determining financial statement
value. This research was purposed to investigate the influence of audit delay factors, namely
company size, company that announced loss, level of company profitability, auditor’s opinion
and industrial sector. Audit delay could affect the timeliness of accounting information releases,
and it would be known that timeliness was associated with the market reaction to the
information released. Sampels were selected by method of purposive sampling. Regression
analysis was used to investigate audit delay factors. The results could be interpreted that
audit delays tended to be longer for the company that announced loss in non-manufacture’s
sampel, auditor’s opinion in overall sampel and auditor’s opinion in non-manufacture’s sampel.
Keywords: audit delay, timeliness, influencing factors

Perusahaan-perusahaan go public di indonesia
mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Perkembangan ini mengakibatkan permintaan
akan laporan keuangan semakin meningkat.
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari
proses akuntansi yang menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan oleh
berbagai pihak. Laporan keuangan berguna bagi
pengambilan keputusan adalah laporan keuangan
yang berkualitas. Laporan keuangan yang
berkualitas bila memenuhi kriteria relevansi dan
reliabilitas.
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Banyak pihak yang percaya bahwa
ketepatan waktu laporan (timeliness) merupakan
karakteristik penting bagi laporan keuangan,
pihak-pihak tersebut misalnya akuntan, manajer
dan analis keuangan. Bahkan Asosiasi profesi
akuntansi pada tahun 1954 telah melakukan
penelitian, penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan
keuangan yang memadai yang dikemukakan
oleh Dyer dan McHugh . Informasi yang disajikan
tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan
menghilangkan kemampuannya sebagai alat bantu
prediksi bagi pemakainya. Informasi yang tidak
disajikan secara tepat pada saat dibutuhkan, tidak
akan mempunyai nilai untuk dasar penentuan
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tindakan pada masa yang akan datang. Seperti
disebutkan dalam Generally Accepted Auditing
Standarts khususnya standar umum ketiga yang
menyatakan: “Dalam pelaksanaan audit dan
penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan
cermat dan seksama”

dengan penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ratarata audit delay yang terjadi dan juga faktor-faktor
penyebabnya pada perusahaan-perusahaan go
pulic di Bursa Efek Jakarta periode 2001-2005.

Lamanya waktu penyelesaian audit dapat
mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut
dipublikasikan sehingga berdampak pada reaksi
pasar terhadap keterlambatan informasi tersebut
dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian
keputusan yang dilaksanakan pada informasi yang
dipublikasikan. Penelitian Chambers dan Penman
(1996), menunjukkan bahwa pengumuman laba
yang terlambat menyebabkan abnormal returns
sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat
menyebabkan hal sebaliknya. Mengingat begitu
pentingnya ketepatan waktu pelaporan tersebut,
menjadikan audit delay serta faktor-faktor yang
mempengaruhinya sebagai salah satu obyek
penelitian yang signifikan untuk diinvestivigasi.

FUNGSI AUDITING

Penelitian ini merupakan replikasi dari
penelitian Liana (2004), yang mengambil sampel
35 perusahaan manufaktur di BEJ selama tiga tahun
dengan menggunakan empat variabel independen
yaitu total revenue (TOTREV), rugi/laba (LOSS),
tingkat profitabilitas (NILOTA), pendapat akuntan
publik (OPIN). Berbeda dengan penelitian
sebelumnya, Dalam penelitian ini penulis
menambahkan jumlah sampel perusahaan menjadi
50 perusahaan dengan tidak hanya perusahaan
manufaktur saja namun juga dengan perusahaan
non manufaktur, dan juga menambah periode
tahun menjadi 5 tahun, selain itu penulis dalam
penelitian ini menambahkan variabel independennya yaitu jenis industri (INDUS) tujuannya
adalah apakah jenis perusahaan juga
mempengaruhi audit delay, begitu juga dengan
penambahan periode waktu yang lebih panjang
dan jumlah perusahaan yang lebih banyak
kemungkinan memberikan hasil yang berbeda

Berdasarkan sifatnya yang analitis, auditing
mempunyai sifat memecah-mecah/ menguraikan
informasi yang ada pada laporan keuangan untuk
mencari bukti yang dapat mendukung pendapat
auditor mengenai kewajaran penyajian informasi
tersebut. Audit yang dilakukan oleh auditor
adalah suatu fungsi untuk menentukan apakah
laporan keuangan yang disusun manajemen telah
memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah
digariskan dalam Prinsip Akuntansi Berlaku
Umum.
Alasan utama adanya profesi auditor adalah
untuk melakukan fungsi pengesahan atau
menyakinkan akan kewajaran laporan keuangan.
Auditor memberikan sumbangan berupa
kepercayaan terhadap laporan keuangan untuk
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan oleh pihak-pihak pemakai laporan.
Dengan kata lain, laporan keuangan yang telah
diaudit oleh auditor independen lebih dapat
dipercaya dibandingkan dengan dengan yang tidak
diaudit.
Perusahaan publik harus memenuhi statue
(ketentuan hukum) persyaratan audit terlebih
dahulu, agar dapat mencatatkan sahamnya
sebelum diperdagangkan di pasar modal. Selain itu,
pasar modal dapat menambahkan persyaratan
sendiri tentang pencatatan saham di pasar modal,
selain ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian
perusahaan akan ditolak untuk mencatatkan
sahamnya di pasar modal, tanpa auditnya yang
terdahulu.
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AUDIT DELAY
Definisi dari audit delay adalah lamanya
waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal
penutupan tahun buku hingga tanggal
diterbitkannya laporan audit. Jangka waktu
tersebutlah yang pembahasan selanjutnya disebut
sebagai audit delay (Halim,2000). Menurut Newton
and Ashton,1989; Carslaw and Kaplan,1991;
Bamber, 1993; Lawrence and Glover,1998; Ahmad
dan Kamarudin,2000, audit delay adalah jumlah hari
antara tanggal laporan keuangan dan tanggal
laporan audit.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit
Delay
Profitabilitas
Rasio profitabilitas menunjukan keberhasilan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Perusahaan yang melaporkan laba cenderung
memiliki waktu publikasi laporan keuangan lebih
cepat, sebaliknya, perusahaan yang melaporkan rugi
cenderung memiliki waktu publikasi laporan
keuangan yang lebih lambat. Manajemen
berorientasi pada laba. Mereka mempunyai persepsi
jika laporan laba merupakan gambaran utama untuk
pengukuran kinerja manajemen. Persepsi para
manajemen ini didukung juga dengan sistem
pemberian reward bagi manajemen puncak yang
ditentukan oleh aktivitas laba, karena hal ini maka
pihak manajemen akan menunda publikasi berita
buruk karena pihak manajemen ingin melanjutkan
atau menyelesaikan berbagai kesepakatan atau
kontrak dengan pemegang saham. Penundaan
publikasi berita buruk berakibat pada kepatuhan
perusahaan untuk penyampaikan laporan keuangan.
Ukuran Perusahaan
Berdasar literatur Boyton dan Kell (1996),
audit delay akan semakin lama apabila ukurun
perusahaan yang akan diaudit semakin besar. Hal
ini berkaitan dengan semakin luas prosedur audit
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yang harus ditempuh. Namun demikian, logika yang
mendasari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan
oleh Dyer dan Mchugh (1975). Manajemen
perusahaan berskala besar cenderung diberikan
insentif untuk mempengaruhi audit delay
dikarenakan peusahaan-perusahaan tersebut
dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas
permodalan dan pemerintah. Oleh karena itu,
perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung
menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi
untuk mengumumkan laporan audit lebih awal.
Jenis industri
Courtis (1976) dan Ashton (1987) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan finansial
mengalami audit delay yang lebih pendek
dibandingkan perusahaan-perusahaan dengan jenis
industri lain. Hal ini dikarenakan karena
perusahaan-perusahaan finansial tidak memiliki
saldo persediaan yang signifikan sehingga audit
yang dilakukan cenderung tidak membutuhkan
waktu yang lama. Selain itu kebanyakan aset yang
dimilikinya dalam bentuk nilai moneter, sehingga
lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan aset
yang berbentuk fisik seperti persediaan, aktiva tetap
dan aktiva tidak berwujud.
Pendapat Auditor
Hasil penelitian Whittred (1980) membuktikan bahwa audit delay yang lebih panjang dialami
oleh perusahaan yang menerima pendapat
qualified opinion. Fenomena ini terjadi karena
proses pemberian pendapat qualified tersebut
melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi
dengan partner audit yang lebih senior atau staf
teknis lainnya dan perluasan lingkup audit
(Elliott,1982).
Rugi/laba usaha
Ashton et.al(1987) menemukan bahwa
perusahaan publik yang mengumumkan rugi
perusahaan atau tingkat profitabilitas yang rendah
cenderung mengalami audit delay yang lebih
panjang daripada perusahaan non pulik. Ini
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berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh
pasar terhadap pengumuman rugi tersebut bagi
perusahaan. Penelitian Na’im (1998) memperoleh
bukti bahwa tingkat profitabilitas yang lebih rendah
memacu kemunduran publikasi laporan keuangan,
begitu juga sebaliknya.
Beberapa penelitian telah dilakukan
sebelumnya guna mendapatkan persamaan
pengertian tentang faktor-faktor apa sajakah yang
mempengaruhi panjang pendeknya waktu audit.
Berikut ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang
menjadi pertimbangan dan acuan penulis, seperti
dikutip dari Kamarudin dan Ahmad (2000): Dyer dan
Mchugh (1975) yang menguji faktor-faktor ukuran
perusahaan, tahun tutup buku, dan laba/rugi yang
dihasilkan perusahaan sebagai faktor yang
mempengaruhi audit delay. Hasil penelitian mereka
menyimpulkan bahwa hanya faktor ukuran
perusahaan saja yang berpengaruh terhadap
lamanya proses audit. Carslaw dan Kaplan (1991)
yang menggunakan faktor uji ukuran perusahaan,
jenis industri, sign of income, extra ordinary item.
Kemudian mereka menemukan bahwa yang paling
signifikan menentukan audit delay adalah faktor
ukuran perusahaan dan laba/rugi yang dihasilkan
perusahaan. Ashton, Willingham dan Elliott (1987)
meneliti 14 faktor yang diduga menjadi proses
penentu lamanya proses audit, dan kemudian
mereka menemukan bahwa audit delay akan
semakin panjang bila: diantaranya dikarenakan
menerima pendapat wajar tanpa pengecualian.
Rahmanda (2004), yang mengambil sampel 35
perusahaan manufaktur di BEJ selama tiga tahun
dengan menggunakan empat variabel independen
yaitu total revenue, rugi/laba, tingkat profitabilitas,
pendapat akuntan publik, dan yang mempunyai
pengaruh positif adalah pendapat akuntan publik.

HIPOTESIS
Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian
terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai

berikut:
H1 :

Variabel ukuran perusahaan secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
audit delay.

H2 :

Variabel rugi/laba secara parsial memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap audit delay.

H3 :

Variabel tingkat profitabilitas secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
audit delay.

H4 :

Variabel jenis pendapat akuntan publik
secara parsial memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap audit delay.

H5 :

Variabel jenis industri secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
audit delay.

H6 :

Variabel ukuran perusahaan, rugi/laba,
tingkat profitabilitas, jenis pendapat akuntan
publik dan jenis industri secara serentak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
audit delay

METODE

Populasi dan Pengambilan Sampel
Populasi yang terdapat dalam penelitian ini
adalah perusahaan yang terdaftar di BEJ dan
menerbitkan laporan keuangannya pada tahun
2001-2005 dalam penelitian ini jumlah populasi
adalah 50 perusahaan yang terdiri dari perusahaan
manufaktur dan perusahaan non-manufaktur.
Pemilihan sampel pada penelitian ini
menggunakan purposive sampling method, yaitu
pemilihan sampel yang dipilih dengan kriteria
pemilihan yang telah ditentukan. Kriteria tersebut
adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan dalam
sampel adalah perusahaan go public yang terdaftar
di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 2001-2005.
(2) Perusahaan mengeluarkan laporan Audit yang
memuat pemberian pendapat akuntan publik yang
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dipublikasikan. (3) Perusahaan mempunyai tahun
tutup buku 31 Desember.
Sumber Data
Data yang digunakan adalah data sekunder
yang berupa laporan keuangan dan laporan audit
masing-masing emiten tahun 2001-2005. Data pada
penelitian diperoleh dari pojok BEJ Fakultas
Ekonomi UII Yogyakarta.
Variabel yang Digunakan
Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen yang digunakan adalah
audit delay (AUDELAY). Audit delay yang dimaksud
adalah lamanya penyelesaian audit yang diukur dari
tanggal penutupan buku hingga tanggal
diterbitkanya laporan audit.
Variabel Independen (X)
Variabel-variabel independen ini terdiri dari
faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit pada
perusahaan publik, antara lain: (a) Ukuran
Perusahaan (x1) (TOTREV), dalam penelitian ini
ukuran perusahaan diprok-sikan dengan besarnya
total revenue. (b) Rugi/laba (x2) (LOSS), dalam
penelitian ini rugi/laba merupakan variabel dummy,
nilai 1 untuk perusahaan yang mengumumkan rugi
dan diberi nilai 0 untuk perusahaan yang
mengumumkan laba. (c) Tingkat Profitabilitas (x3)
(NILOTA), dalam penelitian ini dengan net income
dibagi dengan total aset. (d) Jenis pendapat akuntan
publik (x4) (OPIN), dalam penelitian ini pendapat
auditor merupakan variabel dummy, nilai 1 jika jenis
pendapat auditor adalah qualified opinion dan diberi
nilai 0 jika jenis pendapat auditor adalah unqualified
opinion. (e) Jenis Industri (x5) (INDUS), dalam
penelitian ini pendapat auditor merupakan variabel
dummy, nilai 1 untuk perusahaan manufaktur dan
diberi nilai 0 untuk perusahaan non-manufaktur.

umum regresi yang terbentuk adalah sebagai
berikut :
Y

= ǃ0 + ǃ1x1 + ǃ2x2 + ǃ3x3 + ǃ4x4 + ǃ5x5 + e

Keterangan :
Y
ǃ x1
ǃ x2
ǃ x3
ǃx4
ǃ x5
ǃ0
e

= Audit Delay (AUDELAY)
= Ukuran Perusahaan (TOTREV)
= Rugi/laba (LOSS)
= Tingkat Profitabilitas (NILOTA)
= Jenis pendapat akuntan publik (OPIN)
= Jenis Industri (INDUS)
= Konstanta
= error term

Metode Analisis Data
Statistik Deskriptif
Dalam penelitian ini statistik deskriptif
dilakukan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau memberikan gambaran
tentang data sampel yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum
Prosedur Pengujian Hipotesis
Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang
diajukan tentang pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat dapat digunakan alat analisa
statistik yaitu uji T dan uji F. Uji F digunakan untuk
mengetahui apakah semua variabel independen
secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh
terhadap variabel dependen. Uji T digunakan untuk
mengetahui apakah masing-masing variabel
independen secara individu berpengaruh terhadap
nilai variabel independen.

HASIL

Populasi dan Sampel
Berdasarkan pembahasan mengenai variabel
dependen dan independen tersebut, maka model
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Populasi yang diambil dalam penelitian ini
adalah seluruh perusahaan baik manufaktur
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maupun non-manufaktur yang terdaftar di BEJ
tahun 2005 sebesar 380 perusahaan, kriteria yang
dijadikan sebagai sampel adalah perusahaan
tersebut harus terdaftar di BEJ tahun 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, mengeluarkan laporan keuangan
dan laporan auditor, mempunyai tahun tutup buku
pada tanggal 31 Desember. Tehnik yang dilakukan
untuk mengambil sampel adalah menggunakan
tehnik purposive sampling yaitu sampel sengaja
dipilih untuk dapat mewakili populasinya. Karena
penelitian ini mengambil penelitian selama 5 tahun
maka minimal sampel yang harus diteliti adalah 38
perusahaan.
Analisis Deskriptif

dengan penelitian Halim (2000) yang rata-rata audit
delay yang terjadi 84,14 hari. Dan untuk perusahaan
jenis non-manufaktur rata-rata audit delay temuan
hasil penelitian ini adalah 73,55 hari, rata-rata audit
delay ini lebih pendek dibandingkan dengan
penelitian Halim (2000) yang rata-rata audit delay
yang terjadi 84.867 hari.
Rata-rata total revenue untuk 50 sampel
perusahaan yang diteliti adalah 4,9 trilyun Rupiah,
standar deviasi untuk total revenue adalah 10,5
trilyun Rupiah. Untuk perusahaan jenis manufaktur
rata-rata total revenue dari 22 sampel perusahaan
yang diteliti adalah 5,9 trilyun Rupiah, standar
deviasi untuk total revenue tersebut adalah 10,02
trilyun Rupiah. Sedangkan perusahaan jenis non-

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable
AUDELAY (Y)
TOTREV (x1)
( juta Rupiah)
LOSS (x2)

4980868

10499205

5905262

10024131

4254559

10838111

Na*

Na*

Na*

Na*

Na*

Na*

0,5367

0,2087

0,4665

0,2475

0,5918

0,1729

OPIN (x4)

Na*

Na*

Na*

Na*

Na*

Na*

INDUS (x5)

Na*

Na*

-

-

-

-

NILOTA (x3)

*

Overall Sample
Mean
SD
76,66
33,607

Manufacture and Non-manufacture subsample
Manufacture
Non-manufacture
Mean
SD
Mean
SD
80,62
42,777
73,55
23,794

Variabel Dummy

Temuan dari hasil penelitian deskriptif ini
menunjukkan bahwa rata-rata audit delay yang
terjadi di Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan
tahun 2005 adalah 76,66 hari. Rata-rata audit delay
ini lebih pendek dibandingkan penelitian-penelitian
sebelumnya di Indonesia, seperti penelitian yang
dilakukan Halim (2000) rata-rata audit delay yang
terjadi 84,45 hari, penelitian Hanipah (1999) ratarata audit delay 89,96 hari. Sedangkan untuk
perusahaan jenis manufaktur rata-rata audit delay
temuan hasil penelitian ini adalah 80,62 hari, ratarata audit delay ini lebih pendek dibandingkan

manufaktur rata-rata total revenue dari 28
perusahaan yang diteliti adalah 4,2 trilyun Rupiah,
standar deviasi rata-rata total revenue tersebut
adalah 10,8 trilyun Rupiah.
Dari 50 sampel yang diteliti, 44 % merupakan
perusahaan manufaktur dan sisanya 56 %
merupakan perusahaan non-manufaktur
Pengujian Hipotesis
Setelah lolos uji asumsi klasik, maka dilakukan
pengujian hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis
pada Tabel 2.
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Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variable
TOTREV (x1)
LOSS (x2)
NILOTA (x3)

-0,074

0,941

-0,410

0,683

0,419

0,676

OPIN (x4)

-2,462

0,015*

-0,500

0,618

-2,193

0,030*

1,637

0,103

-

-

-

-

INDUS (x5)
F
Sig.
*

Overall Sample
T
Sig.
-0,917
0,360
0,839
0,402

Manufacture and Non-manufacture subsample
Manufacture
Non-manufacture
T
Sig.
T
Sig.
-0,800
0,426
-0,539
0,591
-0,261
0,795
2,273
0,025*

2.379
0,039

0,300
0,877

2,973
0,022

Signifikan dengan D= 0.05

Pengujian Serentak (Uji F)
Hasil pengujian secara serentak dimaksudkan
untuk mengetahui apakah semua variabel
dependen (TOTREV, LOSS, NILOTA, OPIN, dan
INDUS) berpengaruh secara serentak terhadap
variabel independen (AUDELAY).
Dengan hasil pengujian hipotesis seperti Tabel
2 dapat dilihat bahwa untuk seluruh sampel
perusahaan (overall sampel) nilai F-hitung yang
dihasilkan adalah 2,379 dan Sig, F 0,039. Ternyata
Sig-F tersebut < 5% sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel independen secara serentak
berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen, dengan demikian H6 diterima.
Hasil pengujian hipotesis di atas (Tabel 6) juga
berlaku untuk sampel perusahaan non-manufaktur
dimana Sig. F adalah sebesar 0,022, namun tak
terjadi pada perusahaan manufaktur yang memiliki
Sig. F sebesar 0,877, sehingga sampel untuk
perusahaan manufaktur H6 ditolak.

PEMBAHASAN
Adapun analisis terhadap hasil regresi pada
tabel 2 untuk Ukuran Perusahaan (TOTREV) untuk
perusahaan manufaktur dan non-manufaktur
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variabel TOTREV secara individu juga tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
AUDELAY namun pengaruhnya positif. Itu
ditunjukkan dengan sig-t untuk sampel perusahaan
manufaktur adalah 0,0426 sehingga sig-t > 5%, dan
untuk sampel perusahaan non-manufaktur sig-t
sebesar 0,591. Keduanya pun arah hubungannya
positif terhadap variabel AUDELAY.
Variabel TOTREV baik keseluruhan sampel
perusahaan maupun subsampel (manufaktur dan
non-manufaktur), sejalan dengan penelitian Na’im
(1998) di Indonesia membuktikan TOTREV atau
ukuran perusahaan tidak berpengaruh kuat
terhadap audit delay, namun demikian arah
hubungannya adalah positif yaitu audit delay akan
semakin panjang untuk perusahaan yang berskala
besar karena dibutuhkan waktu yang lebih panjang
untuk mengumpulkan data.
Sedangkan Rugi/laba (LOSS) secara individu
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel AUDELAY, namun pengaruhnya positif.
Untuk sampel keseluruhan perusahaan sig-t sebesar
0,402, sehingga sig-t > 5 %. Sedangkan untuk
sampel perusahaan manufaktur sig-t sebesar 0,795,
sig-t juga > 5%, maka untuk keseluruhan sampel
dan sampel perusahaan manufaktur H2 ditolak,
namun arah hubungannya positif. Berbeda dengan
sampel seluruh perusahaan dan sampel perusahaan
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manufaktur, untuk sampel perusahaan nonmanufaktur variabel LOSS secara individu
berpengaruh signifikan dan arah hubungannya
positif, itu ditunjukkan dengan sig-t sebesar 0,025,
sehingga sig-t < 5% maka, H2 diterima.
Untuk sampel seluruh perusahaan dan
subsampel (manufaktur dan non-manufaktur)
pelaporan kerugian menghasilkan bukti yang
mendukung penelitian Ashton (1987), yaitu audit
delay cenderung panjang bagi perusahaan yang
mengumumkan kerugian, karena ini berkaitan
dengan akibat yang dapat ditimbulkan pada
perusahaan, maka dari itu akuntan akan lebih
berhati-hati dalam mengambil prosedur-prosedur
audit yang dapat memastikan nilai kerugian. Hal
ini dikuatkan oleh penelitian Carslaw and Kaplan
(1991) perusahaan yang melaporkan kerugian
mungkin akan meminta auditor untuk mengatur
waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya.
Sebaliknya jika perusahaan melaporkan laba yang
tinggi maka perusahaan berharap laporan
keuangan auditan dapat diselesaikan secepatnya,
sehingga good news tersebut segera dapat
disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak
yang berkepentingan lainnya.
Namun untuk sampel perusahaan jenis nonmanufaktur memiliki pengaruh yang signifikan
karena perusahaan non-manufaktur adalah
perusahaan yang berada di sektor primer (pertanian
dan pertambangan) dan di sektor tersier atau jasa
(properti dan Real Estate, transportasi dan
infrastruktur, lembaga keuangan, perdagangan,
jasa dan investasi), atau pada perusahaan nonmanufaktur lebih banyak investor dan pihak-paihak
yang berkepentingan pada laporan keuangan
tersebut yang berharap perusahaan tersebut
mengumumkan laba atau good news
Variabel Profitabilitas (NILOTA) tidak
berpengaruh signifikan namun arah hubungannya

positif, ditunjukan dengan sig-t untuk seluruh
sampel perusahaan sebesar 0,941, sehingga sig-t >
5 % maka H3 ditolak. Untuk sampel perusahaan
manufaktur, sig-t sebesar 0,683, dan untuk sampel
perusahaan non-manufaktur sig-t adalah sebesar
0,676. Keduanya memiliki sig-t > 5%, sehingga H3
untuk keduanya pun ditolak. Jadi variabel NILOTA
ini tidak cukup menjelaskan pengaruh kuat
terhadap audit delay. Sedangkan arah hubungan
yang positif ditunjukkan bila perusahaan memiliki
tingkat profitabilitas yang rendah cenderung
memperpanjang audit delay.
Jenis Pendapat Akuntan Publik (OPIN)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variabel AUDELAY dan arah hubungannya positif,
sedangkan untuk sampel perusahaan manufaktur
variabel OPIN secara individu tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel
AUDELAY, namun arah hubungannya positif.
Hasil penelitian yang arah hubungannya
positif membuktikan bahwa audit delay akan lebih
panjang dialami oleh perusahaan yang mendapat
pendapat wajar tanpa pengecualian, karena
pemberian pendapat ini melibatkan negosiasi
dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang
senior dan perluasan lingkup audit, ini dikuatkan
oleh penelitian yang dilakukan Whittred (1980).
Jenis Industri (INDUS) secara individu tidak
berpengaruh signifikan. Penelitian Courtis (1976)
dan Ashton (1987) menemukan bahwa perusahaan
non-manufaktur terutama perusahaan finansial
mengalami audit delay yang lebih pendek
dibandingkan dengan perusahaan jenis industri
(manufaktur). Hal ini dikarenakan perusahaan
finansial kebanyakan aset yang dimiliki dalam
bentuk nilai moneter sehingga lebih mudah diukur
dibandingkan dengan aset yang berbentuk fisik
seperti persediaan, aktiva tetap dan aktiva yang
tidak berwujud.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis rata-rata audit delay yang terjadi
dan faktor-faktor penyebabnya pada perusahaan
go public di BEJ. Berdasarkan hasil analisis terhadap
data tentang audit delay di Indonesia dapat
disimpulkan bahwa: 1) Rata-rata audit delay yang
terjadi pada keseluruhan sampel perusahaan yang
diteliti, yaitu sebanyak 50 perusahaan adalah 76,66
hari. Rata-rata ini tidak berbeda jauh dengan ratarata audit delay pada perusahaan manufaktur,
sedangkan untuk perusahaan non-manufaktur ratarata audit delay yang terjadi adalah 73,55 hari atau
lebih cepat 3,11 hari dari rata-rata audit delay
keseluruhan sampel. 2) Secara keseluruhan kelima
variabel yang terdiri dari ukuran perusahaan, Rugi/
Laba, tingkat profitabilitas, jenis pendapat akuntan
publik, dan jenis industri secara serentak
berpengaruh terhadap audit delay. Namun
demikian secara parsial hanya variabel jenis
pendapat akuntan publik yang berpengaruh secara
signifikan, sedangkan apabila difokuskan ke
perusahaan jenis non-manufaktur ada dua variabel
yang berpengaruh signifikan yaitu variabel jenis
pendapat akuntan publik dan variabel Rugi/Laba.
Saran

akuntan publik yang tidak dipublikasikan seperti
luas audit uang dilakukan, kompleksitas EDP tidak
dimasukkan dalam penelitian ini.
Penelitian di masa yang akan datang
hendaknya memperluas faktor-faktor lain yang
diperkirakan memiliki pengaruh pada audit delay.
Faktor-faktor tersebut dapat dipilih dengan
mengacu pada sumber data primer selain sumber
data sekunder seperti tingkat pengendalian internal
perusahaan, kategori perusahaan tersebut apakah
perusahaan publik atau non publik. Selain itu
kategori lamanya menjadi menjadi klien KAP
diperkirakan mempengaruhi audit delay.
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Abstract: This paper reviewed the theoretical and empirical literature on the relationship
between ownership structure and dividends. Agency theory suggested that dividend was served
to reduce agency problems between owners (or large controlling shareholders) and managers
(or minority shareholders) by reducing the amount of free cash flow and increasing monitoring
by external parties. It also proposed that ownership concentration and composition might
mitigate or exacerbate agency problems. We might expect substitutability or complementary
relationship existed between dividend and ownership concentration/composition. Empirical
evidence showed that the relationship between dividend and managerial or large shareholdings
could be negative (i.e., consistent with substitute argument), positive (i.e., consistent with
complementary argument) or non-linear (i.e., consistent with entrenchment hypothesis). In
addition, the literature suggested that family controlled firms might expropriate minority
shareholders by paying lower dividends or mitigate moral hazard conflicts by distributing
more cash. Empirical research on this issue, however, provided mixed findings.
Keywords: dividends, corporate governance, ownership structure, monitoring

There are numerous definitions of corporate
governance proposed by financial economists. These
definitions generally refer to the existence of
conflicts of interest between insiders (e.g., managers
or controlling shareholder) and outsiders (e.g.,
dispersed shareholders or minority shareholders)
arising from the separation of ownership and
control in modern corporations. Such corporate
governance problems cannot be effectively resolved
by complete contracting due to the significant
uncertainties, information asymmetries and
contracting costs in the relationship between capital
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providers and insiders. Therefore, some mechanisms
are needed to control moral hazard problems, such
as the threat of takeover, the managerial labour
market, large shareholders (i.e., external
mechanisms), boards of directors, insider ownership,
compensation packages, debt and dividends (i.e.,
internal mechanisms).
There is a growing interest in understanding
the interaction between dividend decisions and the
governance of corporations. The important role that
dividend policy can play in corporate governance is
derived basically from agency theory. In particular,
dividends can assist dispersed (or minority)
shareholders in monitoring managers (or large
controlling shareholders). Dividends serve to reduce
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agency problems between owners (or large
controlling shareholders) and managers (or minority
shareholders) by reducing the amount of free cash
flow (Jensen, 1986; La Porta et al., 2000) and forcing
insiders to raise funds in the capital markets more
frequently, thus subjecting insiders to outside
scrutiny (Easterbrook, 1984; Rozeff, 1982).

THE MONITORING ROLE
OF DIVIDENDS

Insider Ownership and Dividend Policy
The finance literature suggests that dividends
may help reduce agency problems. The seminal
studies of Rozeff (1982) and Easterbrook (1984)
provide agency cost explanations of why firms pay
dividends. In particular, Rozeff suggests that
dividend payments are part of the firm’s optimal
monitoring mechanism and these payments help
to reduce agency costs. In his model, firms choose a
dividend payout ratio that minimises their total costs
(i.e., agency costs and transaction costs of financing).
Agency costs decrease with dividends, while
transaction costs increase with dividends. The
minimisation of total costs results in a unique
optimal dividend payout for a given firm.
Meanwhile, Easterbrook argues that dividend
payments force managers to raise funds in the
capital markets more frequently than they would
without dividend payments. Therefore dividends
cause managers to be frequently scrutinised by
external professionals such as investment bankers,
lawyers and public accountants. This in turn forces
managers to act in line with shareholders’ interests,
thereby reducing agency costs of equity.
Easterbrook also suggests that substitution exists
among agency-cost control mechanisms. In
particular, Easterbrook states “Because all forms of
controlling agency costs are themselves costly, we
would expect to see substitution among agencycost control devices” (p.657).

Another argument based on agency costs
explanation for dividends is suggested by Jensen
(1986). Like Easterbrook (1984), Jensen argues that
managers cannot be perfectly monitored and may
choose to maximise their utility rather than
maximise shareholders’ interests. Jensen also
suggests that cash is the asset that managers can
misuse most easily. Therefore, any funds remaining
after financing all positive net present value (NPV)
projects (i.e., “free cash flows”) may cause a conflict
of interest between managers and shareholders.
Jensen’s analysis implies that dividend payments
benefit outside shareholders because they serve to
reduce free cash flows from manager control.
Another way to reduce the amount of free cash
flows under management control is by increasing
debt, which requires an increase in routine interest
payments. Dividend and debt interest payments
thus may control agency costs by decreasing the
free cash flow available to managers to invest in
marginal or negative NPV projects and manager
perquisite consumption.
There has been a substantial number of
empirical studies that lend support for the agency
costs explanation of dividends. For example, Rozeff
(1982), Crutchley and Hansen (1989), Moh’d, Perry
and Rimbey (1995); Crutchley et al. (1999), Chen and
Steiner (1999) and Short et al. (2002) examine the
relationship between dividends and managerial or
insider ownership. They find that firms establish a
higher (lower) dividend payout ratio when
managers or insiders hold a lower (higher) fraction
of the equity, which is consistent with the agency
costs explanation for dividends. That is, dividends
are less important in reducing agency problems
when managers have large equity holdings, aligning
their interests better with outside shareholders. In
addition, Rozeff (1982) also finds that firms with
higher firm-specific risks and high growth firms pay
smaller dividends, which is consistent with his model.
Rozeff’s model also receives support from Dempsey
and Laber (1992) who replicated Rozeff’s analysis
using samples from different periods of time and
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from Crutchley and Hansen (1989) who find that
dividends are negatively related to the firm’s
flotation costs. Meanwhile, Jensen et al. (1992) and
Noronha et al. (1996) find that insider ownership,
dividends and debt financing are substitute
mechanisms in controlling agency costs which is
consistent with Easterbrook’s (1984) argument.
Finally, Agrawal and Jayaraman (1984) report that
dividend payout ratios of all-equity firms are
significantly higher than those of leveraged firms,
which suggests that dividends reduce free cash flow
problems and thus supports Jensen’s (1986)
hypothesis.
There is, however, evidence that insider
shareholdings are positively related to dividends.
Specifically, Fenn and Liang (2001) suggest that
when the interests of managers and shareholders
are less aligned, managers will tend to over invest
rather than return free cash flows to shareholders.
Thus, insider shareholdings are positively related to
dividends, and Fenn and Liang’ results support this
hypothesis for the subset of firms with the highest
degree of agency costs.
Moreover, a few studies (e.g., Farinha, 2003;
Schooley and Barney, 1994) attempt to examine
whether the relationship between dividends and
managerial shareholdings is non-monotonic.
Schooley and Barney extend Rozeff’s (1982) model,
and suggest a non-monotonic relation between
dividend payout ratio and managerial
shareholdings. The authors argue that this nonmonotonic relationship is consistent with the
monitoring rationale for dividends and the
managerial entrenchment hypothesis (Morck et al.,
1988; Short and Keasey, 1999). In particular, when
managerial shareholdings are low, an increase in
ownership equity tends to reduce agency costs. As
agency costs decrease, dividends tend to decrease
because dividends become less important as a tool
used for mitigating agency costs. At higher levels
of managerial shareholdings (where managers are
entrenched), agency costs tend to increase with an
increase in the ownership percentage. As a result,
78
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increased monitoring via higher dividends becomes
more necessary. A U-shaped relationship between
dividends and managerial ownership is also
reported by Farinha (2003) who examine a sample
of U.K. firms.
Large Shareholders and Dividend Policy
The relationship between large shareholders
and dividends stems from Easterbrook’s (1984)
argument, which suggests that a negative
relationship exists between large shareholders and
dividends. In particular, firms that have large
shareholders, especially when these shareholders
participate in the management of their firms, have
less need for monitoring by outside professionals.
As suggested by Jensen and Meckling (1976) and
Fama and Jensen (1983), when ownership and
control are separated, firm’s decisions are the result
of the relative power of investors and corporate
insiders, whose interests may not coincide. When
ownership is concentrated, large shareholders have
powerful incentives to monitor and control
managers. Accordingly, closely-held firms tend to
have lower dividend payouts than identical firms
that are more prone to manager-owner agency
conflicts.
Concentrated voting power, however, gives
large shareholders the ability to influence the
strategic decisions of the firm, including dividend
policy. As large shareholders’ preferences for
dividends may be affected by several factors such
as tax and monitoring motive, this may cause the
relationship between dividends and large
shareholders to be less predictable. For example,
large shareholders may choose a policy to pay higher
dividends so that managers can be monitored by
appropriate parties or a policy to pay lower
dividends if this is consistent with their tax
preferences. Eckbo and Verma (1994) suggest that
due to different shareholder tax rates, information
asymmetries and agency costs, shareholders may
have disagreement over dividend policy.
Accordingly, dividend policies reflect a compromise
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solution where the interests of various
heterogenous shareholder groups are represented
by the group’s voting power.
Alternatively, a positive relationship between
large shareholders and dividends is suggested by
Shleifer and Vishny (1986). In their model, dividends
serve as a side payment to large shareholders, such
as institutional or corporate investors (who, in the
U.S., have a tax preference for higher dividends),
to entice them to hold their shares and to monitor
managers.
Mixed findings, however, are prevalent in
research into the impact of large shareholders on
dividend policy. In particular, Zeckhauser and Pound
(1990) examine the dividend payout ratio for firms
with and without large shareholders (i.e., a single
outside shareholder owning more than 15 per cent
of equity) using a sample of 286 U.S. firms. They
find that the presence or absence of large
shareholders seems to make no significant
difference in payout ratios across opaque industries
(those that are difficult to monitor such as
aerospace, computers, drugs, etc.) or transparent
industries (those that are easy to monitor such as
apparel, petroleum, publishing, etc.). The result does
not support the notion that large shareholders and
dividend payouts are alternative forms of
monitoring. Short et al. (2002) investigated the
impact of institutional ownership and managerial
shareholdings on dividend policy on a sample of
UK firms. They found that high institutional
ownership leads to dividend increases, while high
managerial ownership reduces dividend payouts.
The authors argue that institutional investors
control agency problems not directly by monitoring
managers, but by forcing management to raise
external funds more frequently which subjects them
to the scrutiny of capital markets.
Despite the obvious benefit of monitoring,
the presence of large shareholders can have a
negative impact. Large shareholders who own
sufficient voting rights to control firms (i.e.,
controlling shareholders) may represent their own

interests, which need not coincide with the interests
of other shareholders (i.e., minority shareholders).
La Porta et al. (2000) suggest that dividend payments
are an ideal device for limiting minority shareholder
wealth expropriation because they guarantee a prorata payout for all shareholders and remove
corporate wealth from controlling shareholders. The
authors hypothesis a relationship between dividend
policies and the level of legal investor protection in
one of the following two ways: dividends are the
outcome of an effective system of legal protection
where minority shareholders use their legal powers
to force controlling shareholders to pay dividends
(the outcome model), or dividends are a substitute
for legal protection that relies on the firm’s need to
raise external financing. In other words, firms that
need to raise external financing are not able to sell
securities without providing routine dividend
payments (the substitute model).
Under a strong legal protection system,
minority shareholders use their legal power to force
controlling blockholders to distribute more cash,
thus preventing insiders from expropriating
company earnings. For example, shareholders might
vote for directors who offer better dividend policies
and sell shares to potential hostile raiders who then
obtain control over non-dividend paying companies
(La Porta et al., 2000). The system also makes rent
extraction such as asset diversion legally riskier and
more expensive for insiders, thus raising the relative
attraction of dividends. The outcome model thereby
predicts that dividend payout ratios are higher in
countries with good shareholder protection. On the
other hand, the substitute model predicts the
opposite. In addition, the outcome model further
predicts that in countries with good shareholder
protection, companies with better investment
opportunities should have lower dividend payout
ratios, whereas the substitute model does not make
this prediction. The authors empirically examine a
sample of 33 countries with different levels of
minority shareholder rights and found supporting
evidence for the outcome model.
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Family Control and Dividend Policy
Agency theory provides mixed predictions
about the dividend behaviour of family controlled
firms. Families potentially reduce owner-manager
agency problems through better monitoring of
managers or direct involvement in management.
Gugler (2003) argues that neither major conflicts
of interest nor large asymmetries of information
between management and ultimate owners are
present in family- firms. This reflects the fact that
managers and large family shareholders are often
the same persons, or that large family shareholders
have enough incentive and power for efficient
direct monitoring. As a result, agency theory
prescriptions regarding monitoring can be
redundant in family firms (Randøy and Goel, 2003).
Dividends and/or dividend stability in family firms
can therefore be less valuable (as tools to reduce
agency costs), and owner-managers are likely to cut
dividends when necessary. In contrast, several recent
studies (e.g., Gomez-Mejia et al., 2001; Steier, 2003)
suggest that agency problems in family firms can
be more severe than previously believed, suggesting
that dividends can play a significant role in
controlling agency costs in family firms.
In addition, it is widely held that controlling
families have strong incentives to expropriate
wealth from minority shareholders, especially when
their control exceeds their ownership rights
(Claessens et al., 2000; Faccio et al., 2001; Shleifer
and Vishny, 1997). Families are also keen to maintain
control of their firms to protect their highly valuable
private benefits of control. These arguments
(referred to as the expropriation argument) predict
that families prefer a lower dividend payout policy
to preserve cash flows that they can potentially
expropriate, or to maintain control. Alternatively,
La Porta et al. (2000) argue that under a strong legal
protection system, minority shareholders use their
legal power to force controlling blockholders to
distribute more cash. The system also makes rent
extraction, such as asset diversion, legally more risky
and more expensive for insiders, thus raising the
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relative attraction of dividends. This argument
thereby predicts that under a strong legal protection
system, minority shareholders will force families to
pay (higher) dividends.
Despite extensive evidence relating to
dividend policy and ownership structure, both in
the US and internationally, surprisingly little is
known about the interaction between family
control and dividend policy. A small number of
studies which have examined the dividend policy
of family controlled firms in Western Europe have
produced mixed results. Gugler (2003) found that
firms controlled by families in Austria do not engage
in dividend smoothing, choose lower target payout
levels, and are less reluctant to cut dividends than
those controlled by the state, banks, and foreigners.
However, since the ownership structure in Austria
is extremely concentrated, Gugler analyses only
closely-held firms. In contrast, Silva et al. (2004, p.
140) report that, in Germany, family control does
not seem to have a significant impact on dividend
policy. Chen et al. (2005) also find little relationship
between family ownership and dividend policy in a
sample of listed Hong Kong firms.
Evidence from the U.S. has been provided by
Villalonga and Amit (2006), who, using a sample of
Fortune 500 firms, primarily observe the value of
family firms. The univariate tests in their study reveal
that family firms have significantly lower dividend
rates than non-family firms, which is consistent with
the argument that owner-manager conflicts are
lower in family firms. This finding, however, should
be interpreted cautiously as the researchers do not
control for other variables that may affect dividends
such as firm size, growth opportunity and risk.
Important evidence on the link between
expropriation by large shareholders and dividends
is provided by two studies: Faccio et al. (2001) and
Gugler and Yurtoglu (2003). Faccio et al. (2001)
found that group-affiliated corporations in Western
Europe (about half of them are family controlled),
pay significantly higher dividends than those in East
Asia. This result implies that dividends dampen rent
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extraction in Western Europe, but exacerbate it in
East Asia. The authors particularly examine two
arguments in relation to dividends and
expropriation. The first is that a corporation with
lower ownership and control rights ratios will pay
lower dividends since the controlling shareholders
seek to keep control of the firm’s resources.
Alternatively, in corporations with lower ownership
and control rights ratios, controlling shareholders
could refrain from expropriation by committing to
higher dividend payouts, thus sustaining their firm’s
stock market valuation and future access to capital.
Faccio et al. suggest that the trade-off between the
above arguments depends on how tightly a
corporation is controlled and empirically find that
when investors strongly anticipate that
expropriation will occur within a corporation with
higher incentives to extract rent, higher dividends
will be paid as the firm competes for capital.
In addition, Gugler and Yurtoglu (2003)
examine whether the rent extraction hypothesis has
implications for the level of dividends being paid in
Germany. They find that larger holdings of the
largest shareholders are associated with reduced
dividends, whereas the larger holdings of the second
largest shareholders increase dividend payouts. This
suggests that the presence of other large
shareholders in the firm helps to reduce rent
extraction by controlling shareholders.

CONCLUSION
The relationship between ownership
structure and dividends stems from agency theory.
In particular, it suggests that dividends serve to
reduce agency problems between owners (or large
controlling shareholders) and managers (or minority
shareholders) by reducing the amount of free cash
flow and increasing monitoring by external parties.
It also proposes that ownership concentration and
composition may mitigate or exacerbate agency

problems. As such, substitutability or
complementary relationship between dividends and
ownership concentration/composition can be
expected. Empirical evidence shows that the
relationship between dividends and managerial or
large shareholdings can be negative (i.e., consistent
with substitute argument), positive (i.e., consistent
with complementary argument) or non-linear (i.e.,
consistent with entrenchment hypothesis).
Moreover, agency theorists argue that family
controlled firms may pay lower dividends preserve
cash which can be expropriated or pay higher
dividends to mitigate moral hazard conflicts with
minority shareholders. Empirical evidence on this
issue, however, is inconclusive.
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Abstract: The purpose of the research was to provide empirical evidence on the variables
that affected Tier 1 capital. The variables used to assess financial performance were financial
ratios: profitability, assets quality, solvability and growth. While the visualization of the position
of bank financial performance was analyzed by Radar Method. The result of the research was
supposed to take decisions in implementing the Indonesian Banking Architecture. The research
population was Indonesian Commercial Banks whose headquarter was in Surabaya, and the
secondary data were the publication of bank financial statements of thirteen time perceptions
which were in period June 2000 – June 2006. Binary Logistic Regression with stepwise method
and Radar Method was used for instrument analysis. The result of the research showed that
from eighteen variables which were analyzed, there were only five variables representing the
significant determination of Tier 1 capital. Referring to the four analyzed financial ratios,
these five variables refered to profitability (two variables), asset quality (two variables), and
growth (one variable). These significant variables and Radar analysis were used by the banks
that had not fulfill Tier 1 capital yet to make a decision on whether they realized their action
plan or implement consolidation program.
Keywords: Tier 1 capital, financial ratios, logistic regression, radar method.

Sebagai kelanjutan dari program restrukturisasi
perbankan pasca krisis, Bank Indonesia telah
meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API)
sebagai suatu kerangka menyeluruh arah kebijakan
pengembangan industri perbankan Indonesia, yang
diikuti dengan penerbitan berbagai peraturan dan
ketentuan agar industri perbankan dapat
melaksanakan kegiatan usahanya secara pruden,
mengacu pada standar internasional dengan tetap
memperhatikan keamanan nasabah. Salah satu
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ketentuan API dalam upaya terwujudnya
perbankan yang sehat, kuat dan efisien adalah
dengan penguatan struktur perbankan nasional,
yaitu memperkuat permodalan bank yang
dijabarkan dengan kegiatan peningkatan modal
inti minimum, dimana disyaratkan bagi bank umum
memiliki modal inti minimum sebesar Rp.100 milyar
pada akhir tahun 2010 yang implementasinya
dilakukan secara bertahap.
Upaya tersebut pada awalnya diharapkan
dapat terjadi melalui mekanisme pasar (market
driven) yang cara pencapaiannya dapat dilakukan
melalui: (1) menambah modal disetor baik dari
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pemilik lama maupun investor baru, (2) merger
dengan bank lain agar mencapai persyaratan modal
minimum dan (3) penerbitan saham baru (secondary
offering) di pasar modal. Sampai dengan
pertengahan tahun 2005 sejak diluncurkannya API
pada awal tahun 2004, proses mekanisme pasar
tidak berjalan sebagaimana diharapkan, hal ini
tercermin masih adanya bank-bank yang
mempunyai modal inti minimum jauh di bawah
Rp.100 milyar. Sehubungan dengan mekanisme
pasar yang tidak sesuai harapan tersebut, maka
Bank Indonesia melakukan strategi peningkatan
modal inti minimum dengan: light handed directive
approach melalui Peraturan Bank Indonesia No7/
15/PBI/2005, dimana apabila bank tidak memenuhi
ketentuan mencapai modal inti minimum Rp.80
milyar pada akhir tahun 2007 dan Rp.100 milyar
akhir tahun 2010: wajib membatasi kegiatan usaha,
tidak melakukan kegiatan usaha sebagai bank
umum devisa, batasan maksimum dana pihak ketiga
yang dapat dihimpun dan penutupan jaringan
kantor bank di luar wilayah propinsi.
Kondisi belum terpenuhinya ketentuan
modal inti minimum sesuai dengan mekanisme
pasar juga terjadi di Jawa Timur khususnya pada
bank-bank yang berkantor pusat di Surabaya,
dimana pemenuhan modal inti minimum Rp.80
milyar ternyata sampai dengan akhir tahun 2006
masih menunjukkan bahwa sebagian besar belum
memenuhi ketentuan tersebut. Tabel 1.
menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) dari 8
(delapan) bank berkantor pusat di Surabaya masih
mempunyai modal inti di bawah Rp. 80 milyar,
sehingga apabila kondisi tersebut sampai dengan
akhir tahun 2007 dan akhir tahun 2010 belum
memiliki modal inti Rp. 100 milyar maka bank-bank
tersebut akan terkena kewajiban membatasi
kegiatan usahanya. Sehubungan dengan hal
tersebut maka bagi bank-bank tersebut segera
merealisir action plannya atau segera melakukan
langkah-langkah konsolidasi sebagaimana telah
ditetapkan Bank Indonesia.

Komponen modal bank terdiri dari 3 (tiga)
tingkatan (tier) yaitu: Tier 1 (modal inti) yaitu
instrumen yang memiliki kapasitas terbesar untuk
menyerap kerugian setiap saat, Tier 2 (modal
pelengkap) terdiri dari campuran instrumen ekuitas
secara umum dan modal hybrid/instrumen hutang
dan Tier 3 (modal pelengkap tambahan) hanya
digunakan untuk memenuhi persyaratan modal
pada risiko pasar.
Tabel 1. Jumlah Modal Inti BUSN yang
Berkantor Pusat di Surabaya Per 31
Desember 2006 (juta rupiah)

Nama Bank
Bank Antar Daerah
Bank Arta Niaga
Kencana
Bank Halim
Bank Maspion
Bank Anglomas
Internasional
Bank CNB
Bank Harfa
Bank Prima Master

Devisa
Devisa

Modal
Inti
64,827
128.076

Devisa
Devisa
Non Devisa

104.799
161.137
29.183

Non Devisa
Non Devisa
Non Devisa

72.011
19.695
28.039

Status

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, diolah

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 mempertimbangkan kinerja keuangan dari bank sebelum
menempatkan dananya untuk diinvestasikan
karena dari kinerja keuangan melalui analisis rasio
keuangan bank, investor dapat menentukan tingkat
keamanan dari dana yang diinvestasikan. Demikian
pula halnya peningkatan modal secara internal juga
sangat ditentukan kinerja keuangan yang
dihasilkan, dimana pengukuran kinerja keuangan
dilakukan melalui rasio-rasio keuangan.
Pemupukan modal dari sumber internal pada
industri perbankan didukung oleh kinerja keuangan
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yang diukur melalui rasio profitabilitas, kualitas
aktiva, likuiditas dan solvabilitas baik solvabilitas
jangka pendek maupun jangka panjang. Bank
Indonesia telah menetapkan beberapa rasio
keuangan tersebut yang harus disertakan dalam
publikasi laporan keuangan secara periodik melalui
PBI No. 7/10/DPNP/2005 maupun rasio-rasio
keuangan yang digunakan untuk menentukan
Peringkat Komposit/Tingkat Kesehatan bank
sebagaimana ditetapkan dalam PBI No.6/23/PBI/
2004.
Penelitian ini di samping menganalisis
variabel-variabel/rasio
keuangan
yang
mempengaruhi modal inti juga berupaya untuk
memberikan gambaran tentang posisi kinerja
keuangan masing-masing bank dari BUSN yang
berkantor pusat di Surabaya dengan menggunakan
Analisis Radar sebagaimana telah dikembangkan
oleh Asian Productivity Organization (APO) yang
berpusat di Tokyo Jepang (Hermanto, 1993) yang
bertujuan untuk memberikan gambaran
menyeluruh tentang posisi perusahaan dan
perkembangannya, sehingga dapat digunakan
sebagai bahan pengambil keputusan dalam rangka
konsolidasi perbankan pada BUSN yang berkantor
pusat di Surabaya.

MODAL BANK
Bank merupakan lembaga yang menjalankan
fungsi intermediasi atas arus dana dalam
perekonomian suatu negara. Dengan demikian
bank memiliki peran yang sangat penting, sehingga
keberadaan bisnis perbankan perlu diawasi dan
diatur oleh otoritas negara yang salah satunya
adalah pengaturan mengenai permodalan bank.
Ketentuan permodalan bagi perbankan secara
internasional diperkenalkan dalam Accord 88 yang
mengadopsi praktek yang telah diterapkan di
berbagai negara, dalam ketentuan tersebut
perhitungan modal memasukkan risiko kredit dan
aset dikelompokkan dalam beberapa kategori risiko
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yang diberi bobot: 0%, 20%, 50% dan 100%.
Ketentuan tersebut kemudian disempurnakan
melalui Market Risk Amandements pada tahun
1996 yang menyesuaikan pengaturan permodalan
dengan memasukkan risiko pasar. Dengan semakin
berkembangnya sistem keuangan maka volume dan
risiko yang dihadapi bank juga semakin komplek
sehingga memerlukan perhitungan modal bank
yang lebih sensitif terhadap risiko. Mengantisipasi
hal tersebut pada bulan Juni 2004 muncul kerangka
permodalan baru yang berlaku secara internasional
yang dikenal sebagai Basel II, dimana prinsip-prinsip
yang digunakan dapat diadopsi oleh berbagai jenis
bank dengan tingkat kompleksitas bisnis yang
berbeda dan sesuai dengan kondisi masing-masing
negara. Ketentuan tentang pemenuhan
permodalan diatur dalam Pilar I pada Struktur Basel
II: Minimum 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, proporsi dan peranan dari masingmasing kelompok yaitu (SEBI No.7/10/DPNP Tahun
2005): (1) Modal Inti (Core Capital: Tier 1): terdiri dari
instrumen yang memiliki kapasitas terbesar untuk
menyerap kerugian yang terjadi setiap saat. Komponen
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 penjabaran laporan
keuangan, penurunan nilai penyertaan pada portfolio
yang tersedia untuk dijual, goodwill dan selisih penilaian
aktiva dan kewajiban akibat kuasi reorganisasi Jumlah
modal ini sejak tahun 1992 minimal 4% dari ATMR
(Sinkey, 2002). (2) Modal Pelengkap (Supplementary
Capital: Tier 2): terdiri dari cadangan penghapusan
aktiva produktif, cadangan revaluasi aktiva tetap,
modal pinjaman, peningkatan harga saham pada
portfolio tersedia untuk dijual. Besarnya cadangan
penghapusan ditetapkan maksimal 1,25% dari ATMR,
sedang jumlah subordinated debt dan intermediate-
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term preferred stock ditetapkan maksimal 50% dari
Tier 1 (Sinkey, 2002). (3) Modal Pelengkap Tambahan
(Tier 3): ketentuan modal pelengkap tambahan
ditetapkan melalui Market Risk Amandements pada
tahun 1996 dengan memasukkan unsur risiko pasar
yang terkait dengan ekuitas, surat hutang, suku bunga
dan risiko komoditas.
Hasil perhitungan modal (Tier 1+2+3)
dikurangi dengan pos Penyertaan setelah dikurangi
cadangan penghapusan. Jumlah modal keseluruhan
tersebut ditetapkan minimum 8% dari ATMR, selain
itu dalam rangka penguatan kelembagaan
perbankan melalui penguatan modal, ditetapkan
bahwa bank wajib memiliki modal inti (Tier 1)
sebesar Rp. 80 milyar akhir tahun 2007 dan Rp. 100
milyar pada akhir tahun 2010. Apabila bank
mengalami kekurangan modal, maka tindakan
potensial yang dapat dilakukan manajemen untuk
memecahkan permasalahan tersebut (Hempel dan
Simonson, 1999): (1) Slow growth Asset and Liability
melalui penjualan aktiva tetap penjualan investasi
dalam surat-surat berharga. (2) Decrease risk mix
asset. (3) Increase internal generation melalui
peningkatan laba bersih dan laba ditahan. (4) Raise
capital externally melalui penerbitan/penjualan
saham dan atau surat-surat berharga.
Bagi bank dalam upaya
mencapai
persyaratan permodalan melalui pemupukan
sumber internal maupun eksternal harus menjaga
kinerja keuangan, karena dengan peningkatan
kinerja keuangan bank dapat menggunakan laba
yang diperoleh sebagai sumber modal (internal
generation), di samping itu dengan kinerja
keuangan yang baik akan meyakinkan investor
untuk menanamkan dananya ke bank (external
capital generation).

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
Industri perbankan, sebagaimana industri
lainnya memerlukan analisis keuangan untuk

perencanaan kegiatan ke depan. Analisis keuangan
dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan
yang dikelompokkan dalam: liquidity ratios,
leverage ratios, activity ratios, profitability ratios,
growth ratios, valuation ratios (Brigham dan
Michael, 2005). Pada industri perbankan rasio
keuangan yang wajib dipublikasikan bersama
laporan keuangan terdiri dari (SEBI No.7/10.DPNP
Tahun 2005: (1) Rasio Permodalan: CAR dan aktiva
tetap terhadap modal, (2) Kualitas Aktiva: aktiva
produktif bermasalah, Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif terhadap Total Aktiva Produktif
(PPAP), Kecukupan PPAP, Non Performing Loan baik
gross maupun net, (3) Profitabilitas: ROA, ROE, NIM,
BOPO, (4) Likuiditas: LDR. Selain rasio-rasio tersebut
terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam
perhitungan peringkat komposit (kesehatan bank)
yang dapat diukur dari data laporan keuangan
publikasi yaitu: rasio APYDM dan Retention Rate
(cummulative profitability) untuk mengukur kinerja
permodalan; rasio LDPK dan PROPORSI untuk
mengukur kinerja penanganan aktiva produktif;
rasio FBI untuk mengukur profitabilitas; dan ABP
untuk mengukur ketergantungan dana antar bank
(SEBI No.6/23/DPNP, 2004).
Penggunaan rasio keuangan untuk menilai
kinerja keuangan perusahaan jangka pendek secara
menyeluruh dengan metode analisis Du Pont
dikembangkan oleh APO (Asian Productivity
Organization) yang berpusat di Tokyo dengan
menggunakan Metode Radar yang memberikan
gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan
perusahaan. Analisis Radar mengelompokkan rasio
dalam lima kelompok yaitu (Hermanto, 1993): (1)
Rasio Profitabilitas yang terdiri dari: rasio yang
mengukur tingkat pengembangan modal (ROI),
rasio marjin kotor (GPM), rasio marjin operasi
(OPM), rasio marjin bersih usaha (NPM), tingkat
pengembalian modal sendiri (ROE) dan rasio
penjualan bersih terhadap biaya penjualan. (2) Rasio
Produktivitas, rasio ini merupakan rasio spesifik
Analisis Radar yang terdiri dari: penjualan bersih
per tenaga kerja, rasio nilai tambah bersih per
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tenaga kerja, rasio peralatan per karyawan, rasio
distribusi upah/gaji, tingkat kenaikan gaji dasar. (3)
Rasio Utilisasi Aktiva (Rasio Aktivitas) yang terdiri
dari: rasio perputaran aktiva, rasio perputaran
modal kerja, rasio perputaran piutang, rasio
perputaran persediaan dan rasio perputaran aktiva
tetap. (4) Rasio Stabilitas, rasio ini merupakan
gabungan dari rasio solvabilitas jangka pendek dan
rasio solvabilitas jangka panjang yang terdiri dari:
rasio aktiva berwujud bersih terhadap sumber dana
jangka panjang (cushion ratio), rasio total pinjaman
terhadap modal sendiri, rasio cepat, rasio lancar dan
rasio beban bunga terhadap penjualan (interest
charge ratio). (5) Rasio Potensi Pertumbuhan yang
terdiri: pertumbuhan penjualan bersih, rasio nilai
tambah bersih terhadap pertumbuhan penjualan
bersih, rasio peningkatan kekuatan tenaga kerja,
pertum-buhan modal sendiri, dan pertumbuhan
laba bersih.
Studi empiris yang menggunakan rasio
keuangan untuk memberikan gambaran
menyeluruh tentang posisi perusahaan dan
kemungkinan pengembangannya dikem-bangkan
oleh APO yang berpusat di Tokyo telah dilakukan
di Indonesia terhadap perusahaan manufaktur foot
wear; dengan menghubungkan titik-titik rasio
menjadi chart radar sehingga didapat keterkaitan
posisi rasio untuk memperoleh gambaran kondisi
perusahaan dan posisi pesaing di dalam industri
(Hermanto, 1993). Studi yang sama juga dilakukan
terhadap Industri Tekstil dan Garmen di Indonesia,
hasil Analisis Radar dibuat alur analisis sehingga
diperoleh gambaran permasalahan perusahaan
secara terintegrasi (Istiyanto dan Beny, 1996)
Studi empiris yang menggunakan rasio-rasio
keuangan menguji pengaruh rasio keuangan
terhadap solven-insolvensi/problem - non problem/
down grade - non down grade bank telah banyak
dilakukan yaitu: Gilbert (2002), Gunther dan Robert
(2003) menunjukkan bahwa rasio yang mempunyai
pengaruh signifikan: ROA, large CD dan non accrual;
rasio CAR, LDR, NPL, FACR, ROA, ROE dan non
operating income berpengaruh signifikan (Santoso,
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2000), rasio ROA dan BOPO (Haryati, 2001), rasio
CAR dan LDR (Indira, 1998).
Dari hasil penelitian sebelumnya tersebut
tampak bahwa rasio-rasio yang berpengaruh
signifikan terhadap problem/insolvensi/grade bank
sebagian besar merupakan rasio-rasio yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

HIPOTESIS
Berdasar hasil penelitian sebelumnya dan
rasio-rasio yang ditetapkan Bank Indonesia maka
hipotesis dalam penelitian ini:
H1 :

Variabel yang termasuk dalam: Rasio
Profitabilitas (ROA,ROE, NIM, BOPO, FBI), Rasio
Kualitas Aktiva (NPL, APB, APYD, LDPK,
PROPORSI), Rasio Solvabilitas Jangka Pendek/
Panjang (LDR, ABP, APYM, CPR, FACR) dan
Rasio Pertumbuhan (laba operasi, kredit, dana
pihak ketiga) mempunyai pengaruh signifikan
terhadap besarnya pemenuhan modal inti
pada BUSN yang berkantor pusat di Surabaya.

H2 :

Variabel-variabel Rasio Profitabilitas
(ROA,ROE, NIM, BOPO, FBI), Rasio Kualitas
Aktiva (NPL, APB, APYD, LDPK, PROPORSI),
Rasio Solvabilitas Jangka Pendek/Panjang (LDR,
ABP, APYM, CPR, FACR) dan Rasio
Pertumbuhan (laba operasi, kredit, dana pihak
ketiga) dapat menentukan kemung-kinan/
probabilitas/odds pemenuhan modal inti pada
BUSN yang berkantor pusat di Surabaya.

METODE
Penelitian ini dilakukan terhadap Bank Umum
Swasta Nasional (BUSN) yang berkantor pusat di
Surabaya, yang dikategorikan menjadi dua
kelompok yaitu: kelompok 0 adalah bank-bank
yang pada periode pengamatan mempunyai modal
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inti di bawah Rp.100 milyar dan kelompok 1 adalah
bank-bank yang pada periode penelitian
mempunyai modal inti sama dengan/di atas Rp. 100
milyar. Untuk analisis posisi kinerja keuangan, bank
dikelompokkan menurut status kegiatan yaitu bank
devisa dan bank non devisa.
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa laporan keuangan
publikasi audited semesteran yang dipublikasikan
melalui website Bank Indonesia, sedangkan untuk
data jumlah data karyawan diperoleh dari bagian
HRD bank-bank terkait sesuai surat permohonan
data yang diajukan melalui lembaga peneliti.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
dibagi sesuai analisis yang akan digunakan yaitu
statistik untuk menguji hipotesis dan analisis
deskriptif untuk mengetahui kinerja bank ditinjau
dari ketentuan yang ditetapkan BI dan analisis
dengan metode radar untuk memperoleh
gambaran posisi BUSN yang berkantor pusat di
Surabaya.Variabel yang digunakan untuk pengujian
hipotesis adalah:
Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah variabel kategori yaitu: (1)
Angka 0 untuk mewakili bank-bank yang
mempunyai modal inti di bawah Rp. 100 milyar
selama periode pengamatan dan (2) Angka 1 untuk
mewakili bank-bank yang mempunyai modal inti d
Rp.100 milyar selama periode pengamatan.
Variabel Independen
Variabel Independen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan perbankan
yang diambil dari SEBI No 6/23/DPNP/2004 dan SEBI
No.7/10 /DPNP/2005 yang dihitung semesteran selama
periode Juni 2000 –Juni 2006 yaitu:
Rasio profitabilitas
X1 :

X2 :

ROE, merupakan perbandingan laba setelah
pajak dengan ekuitas

X3 :

NIM, merupakan perbandingan penda-patan
bunga bersih dengan aktiva produktif

X4 :

BOPO, merupakan perbandingan beban
operasional dengan pendapatan operasional

X5 :

FBI, merupakan perbandingan pendapatan
operasional non bunga dengan pendapatan operasional

Rasio kualitas aktiva
X6 :

NPL, merupakan perbandingan kredit kurang
lancar, diragukan dan macet dengan total
kredit

X7 :

APB, merupakan perbandingan aktiva
produktif kurang lancar, diragukan dan
macet dengan total aktiva produktif

X8 :

APYD, merupakan perbandingan aktiva
produktif diklasifikasikan dengan total
aktiva produktif

X9 : LDPK, merupakan perbandingan kredit
direstruktur lancar dan dalam pengawasan
khusus dengan total kredit direstruktur
X10 : PROPORSI, merupakan perbandingan total
kredit direstruktur dengan total kredit rasio
solvabilitas jangka pendek (likuiditas) dan
jangka panjang.
X11 : LDR, merupakan perbandingan total kredit
dengan total dana pihak ketiga
X12 : ABP, merupakan perbandingan antar bank
pasiva dengan total dana
X13 : APYDM, merupakan hasil perkalian masingmasing klasifikasi aktiva produktif dengan
bobot tertentu dengan total modal
X14 : CPR atau Retention Rate, merupakan
perbandingan antara laba ditahan dengan
modal
X15 : FACR, merupakan perbandingan total aktiva
tetap dengan total modal

ROA, merupakan perbandingan laba sebelum
pajak dengan total aset
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Rasio pertumbuhan
X16 : PLOPER, merupakan perbandingan selisih antara
laba operasional periode t dengan periode t-1
terhadap laba operasional periode t-1
X17 : PKRED, merupakan perbandingan selisih
antar total kredit periode t dengan t-1
terhadap total kredit periode t-1
X18 : PDPK, merupakan perbandingan selisih antara
jumlah DPK periode t dengan jumlah DPK
periode t-1 terhadap jumlah DPK periode t
Rasio Keuangan yang digunakan dalam
Analisis Radar dikelompokkan dalam lima kelompok
rasio yaitu (APO): (1) Rasio Profitabilitas, (2) Rasio
Kualitas Aktiva, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek
dan Jangka Panjang, (4) Rasio Produktivitas dan (5)
Rasio Pertumbuhan. Rasio yang digunakan pada
pengukuran kinerja profitabilitas, kualitas aktiva
dan solvabilitas jangka pendek/panjang sesuai
dengan rasio yang digunakan dalam pengujian
statistik, sedang untuk kinerja pertumbuhan
ditambah dengan pertumbuhan modal inti,
pertumbuhan aktiva tetap dan pertumbuhan
aktiva. Kinerja produktivitas diukur dengan:
SAL/TK = total gaji dibagi jumlah tenaga kerja
LOP/TK = laba operasional dibagi jumlah tenaga kerja

bagus, cukup bagus, kurang bagus dan tidak bagus,
yang dilakukan metode kuartil.
Analisis data dilakukan dengan tahapan: (1)
Analisis Deskriptif, analisis ini digunakan untuk
melakukan eksplorasi terhadap hasil perhitungan
rasio keuangan, kemudian berdasar rasio-rasio
tersebut dilakukan analisis dengan metode radar
untuk memperoleh gambaran visual bagaimana
posisi kinerja masing-masing bank. (2) Binary
Logistic Regression Analysis, analisis ini dilakukan
untuk mengetahui variabel independen terhadap
variabel dependen yang mampu membedakan
antara bank yang mempunyai modal inti kurang
dari Rp.80 milyar (Y=0) dan modal inti d Rp.80
milyar (Y=1), dengan metode stepwise dengan
model analisis:
E (Y=1/Xi)= Pi = E1+ E2X2 + E3X3+ ...........+EiXi
Pengujian hipotesis dilakukan dengan
langkah-langkah: (1) menilai kelayakan model
regresi (2) menguji koefisien regresi, (3) estimasi
parameter dan interpretasi, (4) menilai daya
klasifikasi masing-masing kelompok kategori. dan
(5) menentukan odds/probabilitas pemenuhan
ketentuan modal inti berdasar persamaan regresi
logistik dengan rumus:

Pi

FA/TK = fixed asset dibagi jumlah tenaga kerja
Kred/TK= kredit dibagi jumlah tenaga kerja

.

1
1  e y

DPK/TK = dana pihak ketiga dibagi jumlah tenaga
kerja

HASIL
Kedua rasio terakhir digunakan untuk
mengganti net added value per employee dan
insentive base dari APO karena di samping tidak
diperolehnya data gaji dasar, juga atas dasar
pertimbangan fungsi bank sebagai lembaga
intermediasi maka rasio tersebut dimaksudkan untuk
mengetahui tingkat produktivitas tenaga kerja dalam
menghimpun dana dan menyalurkan kredit.
Untuk menganalisis posisi kinerja keuangan
masing-masing bank, setiap rasio keuangan
diklasifikasikan dalam kategori: sangat bagus,
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Analisis Deskriptif
Kinerja profitabilitas secara rata-rata selama
periode penelitian menunjukkan bahwa pada
kelompok bank devisa untuk rasio NIM, BOPO dan
FBI menunjukkan kinerja yang baik yaitu masuk PK
I/II sebagaimana ketentuan BI, namun pada rasio
ROA terdapat satu bank masuk PK I dan pada rasio
ROE semua bank masuk PK III. Pada kelompok bank
non devisa terdapat satu bank yang mempunyai

PERBANKAN
kinerja buruk yaitu masuk PK V untuk rasio ROA,
ROE, BOPO meskipun pada rasio NIM mempunyai
PK II. (Tabel 2).

(non devisa) yang menunjukkan kinerja buruk,
sedang pada bank-bank lain baik devisa maupun

Tabel 2. Rata-rata Rasio ROA, ROE, NIM, BOPO, FBI pada BUSN Berkantor Pusat di Surabaya dan
Ketentuan Rasio pada Peringkat Komposit III Periode Juni 2000 – Juni 2006

Bank
Devisa:
BAD
ANK
Halim
Maspion
Non
Devisa:
Amin
CNB
Harfa
Prima
Master

ROA (%)
RataRasio
2
PKIII
Rasio

ROE (%)
RataRasio
2
PKIII
Rasio

1,12
1,22
2,66
1,17

0,5 1,25

10,14
6,49
8,20
9,10

1,72
2,43
-1,63
1,35

0,5 1,25

9,07
13,24
-1,95
12,78

NIM (%)
RataRasio
2
PKIII
Rasio
5,40
4,38
5,50
3,25

5 – 12,5

7,43
9.06
6,61
6,49

5 – 12,5

1,5 - 2

1,5 - 2

BOPO (%)
RataRasio
2
PKIII
Rasio
89,51
88,24
77,96
91,12
87,69
80,44
107,03
87,77

94 - 96

94 - 96

FBI (%)
Rata-2
Rasio

Median
*)

4,40
3,37
5,17
3,34

3,66

3,11
2,63
4,40
2,61

3,66

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, diolah
*) tidak ada batasan rasio secara eksplisit

Kinerja keuangan dilihat dari pengelolaan
aktiva produktif secara umum menunjukkan bahwa
selama periode penelitian hanya terdapat satu bank

non devisa telah memenuhi ketentuan Bank
Indonesia yaitu memiliki PK I/II (Tabel 3).

Tabel 3. Rata-rata Rasio NPL, APB, APYD, LDPK, PROPORSI Pada BUSN Berkantor Pusat di Surabaya
dan Ketentuan Rasio pada Peringkat Komposit III Periode Juni 2000 – Juni 2006

Bank
Devisa:
BAD
ANK
Halim
Maspion
Non
Devisa:
Amin
CNB
Harfa
Prima
Master

NPL (%)
RataRasio
2
PKIII
Bank
2,65
3,53
2,15
2,80
3,79
1,71
5,11
1,41

5–8

5–8

APB (%)
RataRasio
2
PKIII
Bank
1,93
2,19
1,26
1,51

5-8

2,52
1,46
4,33
0,92

5-8

APYD (%)
RataRasio
2
PKIII
Bank
4,06
2,27
1,26
1,76
3,32
1,29
4,40
0,98

3-6

3-6

LDPK (%)
RataMedian
2
*)
Bank
78,68
26,58
63,69
0
52,36
90,01
0
100

86,90

86,90

PROPORSI (%)
Rata-2
Bank

Median
*)

9,51
2,42
0,47
0
1,37
0,30
0
1,60

0,45

0,45

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, diolah
*) tidak ada batasan rasio secara eksplisit
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Kinerja solvabilitas jangka pendek (likuiditas)
pada semua BUSN yang berkantor pusat di Surabaya
menunjukkan kinerja yang bagus, semua masuk
dalam PK I/II (Tabel 4), tingkat solvabilitas jangka
panjang APYDM terdapat tiga bank yang memiliki
PK III lima bank lain mempunyai PK I/II, sedang pada
rasio FACR terdapat bank yang rasionya di atas
median yang berarti risiko permodalan dari bankbank tersebut tinggi.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pertumbuhan
laba operasional pada BUSN yang berkantor pusat
di Surabaya selama periode pengamatan terdapat
dua bank yang rata-ratanya di bawah median dari
semua bank dan satu bank menunjukkan
pertumbuhan minus karena kinerja profitabilitas
bank tersebut sangat buruk sebagaimana
ditunjukkan Tabel 2. Pada rasio pertumbuhan kredit
dan dana pihak ketiga terdapat satu bank devisa

Tabel 4. Rata-rata Rasio LDR, ABP, APYDM, CPR, FACR pada BUSN Berkantor Pusat di Surabaya dan
Ketentuan Rasio Peringkat Komposit III Periode Juni 2000- Juni 2006
Bank

Devisa:
BAD
ANK
Halim
Maspion
Non
Devisa:
Amin
CNB
Harfa
Prima
Master

LDR (%)
RataRasio
2
PKIII
Rasio

ABP(%)
RataRasio
2
PKIII
Rasio

71,69
66,48
72,68
56,79

85-100
Atau <
50

-23,91
-14,32
-12,73
-0,73

79,90
78,01
83,55
67,94

85-100
Atau
<50

-1,95
-0,57
-0,09
-0,41

APYDM (%)
Rata- Rasio
2
PK III
Rasio

7,5-10

7,5-10

CPR (%)
RataMedian
2
*)
Rasio

27,17
16,31
8,83
3,33

20 –
<50

4,98
4,20
6,27
0,90

20,44
8,67
21,42
11,34

20 –
<50

5,67
8,92
5,42
7,90

3,63

3,63

FACR (%)
Rata-2
Median
Rasio
*)

52,45
52,82
12,70
6,79
30,83
58,47
29,30
37,68

36,07

36,07

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, diolah
*) tidak ada batasan rasio secara eksplisit

yang mempunyai kinerja jauh di bawah median bank-bank secara keseluruhan, pada kelompok bank non
devisa terdapat dua bank yang mempunyai tingkat pertumbuhan kredit yang mendekati ketentuan
pertumbuhan kredit pada kriteria bank jangkar yaitu 22%.
Tabel 5. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Laba Operasional, Kredit dan Dana Pihak Ketiga dan Median
Pada BUSN Berkantor Pusat di Surabaya Periode Juni 2000 – Juni 2006

Bank

Pertumbuhan LOP
(%)
Rata-2
Median
Rasio

Pertumbuhan Kredit (%)
Rata-2
Rasio

Devisa:
BAD
36,79
7,97
14,96
ANK
Halim
7,73
15,09
Maspion
Non Devisa:
Amin
46,82
30,17
14,96
CNB
Harfa
-216,78
36,33
Prima Master
Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, diolah
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1,63
11,83
9,74
7,26
21,29
16,92
9,69
21,53

Median

10,63

10,63

Pertumbuhan DPK (%)
Rata-2 Rasio
1,13
7,75
21,18
8,87
14,54
13,79
2,83
10,30

Median

6,03

6,03

PERBANKAN
Analisis Radar
Visualisasi pada Gambar 1 menunjukkan
bahwa pada BUSN Devisa yang berkantor pusat di
Surabaya selama periode pengamatan,
menunjukkan bahwa Bank ANK merupakan bank
yang pada semua kinerja keuangan tidak ada dalam
kinerja tidak bagus, akan tetapi terdapat delapan
rasio yaitu: dua rasio kinerja profitabilitas ROE dan
NIM, tiga rasio dari kinerja kualitas aktiva: NPL, APB
dan APYD, satu rasio solvabilitas FACR dan dua rasio
pertumbuhan modal inti dan pertumbuhan laba

operasional dalam posisi kurang bagus. Pada Bank
BAD, Bank Halim dan Bank Maspion dari semua
kelompok rasio tidak ada yang dalam posisi kinerja
kurang bagus, tetapi terdapat rasio yang dalam
posisi tidak bagus yaitu: pada Bank BAD terjadi pada
rasio pertumbuhan laba operasional dan
pertumbuhan kredit, pada Bank Halim terjadi pada
kelompok rasio produktivitas yaitu FA/TK dan DPK/
TK, sedang pada Bank Maspion terjadi pada kinerja
profitabilitas: NIM dan penanganan kredit: LDPK
dan PROPORSI.

Gambar 1.
Analisis Radar: BUSN Devisa Berkantor Pusat di Surabaya
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Pada kelompok bank non devisa, Analisis
Radar (Gambar 2) menunjukkan bahwa pada BUSN
yang berkantor pusat di Surabaya, secara umum
yang menunjukkan kinerja lebih baik dibanding

bank-bank lainnya adalah Bank Prima yaitu dari lima
kelompok rasio tidak ada rasio yang berada dalam
posisi tidak bagus dan hanya terdapat dua rasio
dalam posisi Kurang Bagus yaitu FBI dan LOP/TK.

Gambar 2.
Analisis Radar: BUSN Non Devisa Berkantor Pusat di Surabaya

Posisi tersebut juga terjadi pada Bank Amin
walaupun tidak ada rasio yang dalam posisi tidak
bagus, namun jumlah rasio keuangan yang
mempunyai kinerja kurang bagus lebih banyak dan
empat rasio diantaranya merupakan kinerja kualitas
aktiva. Pada Bank CNB terdapat tiga rasio yang
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mempunyai kinerja kurang bagus yaitu rasio
profitabilitas: FBI, rasio produktifitas: FA/TK dan G/
TK, tetapi juga terdapat tiga rasio yang
menunjukkan kinerja tidak bagus yaitu
profitabilitas: FACR, produktifitas: KRD/TK dan DPK/
TK. Sedang pada Bank Harfa dari lima kelompok
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rasio, rasio yang berkinerja bagus pada profitabilitas
hanya satu rasio NIM, kelompok solvabilitas: FACR<
CPR dan LDR sedang kelompok produktifitas: G/TK;
untuk rasio-rasio lain berada dalam posisi kinerja
cukup bagus, kurang bagus dan tidak bagus.
Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis 1
Penilaian kelayakan model pada Tabel 6
(overall model fit) dilakukan dengan
membandingkan angka -2LL Blok 0: beginning
block dengan angka -2LL Blok 1: forward stepwise
(conditional). Berdasar output SPSS diperoleh angka
pada -2LL pada model awal sebesar 116,652 dan
pada model final setelah step ketujuh diperoleh
angka 54,631, menunjukkan penurunan yang
signifikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
model yang digunakan adalah baik. Hasil pengujian
ini juga didukung dengan angka Hosmer and
Lemeshow’s Goodness of fit test yang menunjukkan
nilai chi-square 2,751 dengan tingkat signifikansi
0,949 jauh di atas 0,05.
Nilai Nagelkerke R Square pada step ke tujuh
menunjukkan angka 0.671 yang berarti variabilitas
variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas
variabel independen sebesar 67,10%.
Tabel 6. Hasil Pengujian Analisis Regresi
Logistik Step 7
Keterangan
Signifikansi
E
X3: NIM
-82,446
0,002
X4: BOPO
-9,406
0,029
X9: LDPK
-136,773
0,001
X8: APYD
-3,130
0,002
X17: GKRED
-3,984
0,050
Constant
16.256
0,001
-2 Log Likehood, awal
116,652
-2 Log Likehood, final
54,631
Signifikansi Hosmer and Lemeshow test
0,949
Nagelkerke R Square
0,671
Sumber: Output SPSS, diolah.

Berdasar nilai Nagelkerke R Square, koefisien
dan tingkat signifikansi variable in the equation
dalam step tujuh output SPSS pada Tabel 6, dapat
dikatakan bahwa variabel NIM, BOPO, APYD, LDPK
dan pertumbuhan kredit (GKRED) dapat digunakan
untuk memprediksi pemenuhan modal inti. Estimasi
parameter dan interpretasi pengaruh masingmasing variabel tersebut dapat dinyatakan dalam
persamaan regresi logistik berikut:
E(Y=1/Xi)= P i = 16,256 – 82,446X3 – 8,406X4 –
136,773X8 – 3,130X9 – 3,984X17
Pengujian ketepatan daya klasifikasi sesuai
output SPSS Classification Table (Tabel 7)
menunjukkan bahwa pada step ketujuh secara
keseluruhan model memiliki daya klasifikasi 87%
dengan demikian model akurat untuk digunakan
untuk mengestimasi probabilitas pemenuhan
ketentuan modal inti.
Tabel 7. Tabel Klasifikasi Keakuratan Prediksi
pada Step 7.
Keterangan

Y
0
68
8

Y
0
Y
1
Overall Percentage

Prediksi
Percentage
Correct
1
5
93,2
19
70,4
87,0

Sumber: Output SPSS, diolah.

Pengujian hipotesis 2
Berdasar persamaan logistik hasil output SPSS,
tingkat akurasi estimasi kemungkian pemenuhan
ketentuan modal inti dan rata-rata rasio keuangan
yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pemenuhan modal inti, yang dimiliki bank selama
periode pengamatan, diperoleh bahwa
kemungkinan/odds bank tersebut untuk memenuhi
ketentuan modal inti pada bank-bank dengan
modal > Rp.100 milyar lebih besar dibanding bankKAJIAN KESIAPAN PEMENUHAN API PADA BUSN YANG
BERKANTOR PUSAT DI SURABAYA
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bank yang belum memenuhi ketentuan modal inti
selama periode pengamatan (Tabel 8) yang dihitung
dengan menggunakan rumus:
Pi

1
1  e y

Tabel 8. Hasil Perhitungan Nilai Y dan Pi BUSN
yang Berkantor Pusat di Surabaya.
Bank
BAD
ANK
Halim
Maspion
Amin
CNB
Harfa
Prima Master

Nilai Y
-4.6968
-0.0636
0.2829
2.1207
-5.1468
-4.0386
-5.6659
-2.6794

Pi
0.0090
0.4841
0.4297
0.8929
0.0058
0.0173
0.0035
0.0642

Sumber: Tabel 2,3,5 diolah.

Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat lima
bank yang dengan kinerja keuangan yang dicapai
kemungkinan untuk memenuhi modal inti relatif
sangat kecil yaitu di bawah 10%, dimana kondisi
tersebut dimiliki oleh bank-bank yang sampai
dengan akhir periode penelitian masih memiliki
modal inti kurang dari Rp. 80 milyar. Sedangkan
pada bank-bank yang telah memiliki modal di atas
Rp. 80 milyar (pada periode penelitian telah
mencapai Rp. 100 milyar) mempunyai kemungkinan pemenuhan modal inti yang relatif lebih besar
yaitu di atas 40%.

PEMBAHASAN
Pada bank devisa yang berkantor pusat di
Surabaya pada akhir tahun 2006 masih terdapat satu
bank yang mempunyai modal inti kurang dari Rp.80
milyar yaitu Bank BAD (Tabel 1). Berdasar Analisis
Radar menunjukkan bahwa berdasar hasil analisis
logistic rasio yang berpengaruh signifikan terhadap
pemenuhan modal inti berada dalam posisi yang
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cukup bagus dan kurang bagus. Sehubungan
dengan hal tersebut diharapkan bank tersebut
segera merealisir action plannya dan meningkatkan
pertumbuhan kreditnya mengingat rasio ini berada
dalam posisi jauh di atas rata-rata peer groupnya.
Kinerja profitabilitas pada bank ini berada dalam
posisi cukup bagus, sehingga menunjang
pertumbuhan modal inti dan laba operasional yang
menunjukkan kinerja bagus. Dengan posisi rasio
pertumbuhan dan lebih baik dibanding ketiga bank
devisa lainnya, maka diharapkan dengan
peningkatan efektifitas dan efisiennya penggunaan
tenaga kerja dalam menunjang kegiatan
intermediasi bank dapat memenuhi ketentuan
modal inti minimum Rp. 80. milyar per 31 Desember
2007 dan Rp100 milyar akhir tahun 2010.
Bank ANK, Bank Halim dan Bank Maspion
meskipun sudah mencapai modal inti di atas Rp.100
milyar, namun tetap diharapkan meningkatkan
kinerjanya, khususnya pada Bank Maspion,
meskipun variabel NIM dan BOPO telah mencapai
rasio sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,
mengingat karena kedua rasio merupakan variabel
yang berpengaruh signifikan terhadap modal inti,
dan berdasar Analisis Radar kedua rasio ini lebih
buruk dibanding ketiga bank devisa lainnya yaitu
berada dalam posisi tidak bagus dan cukup bagus.
Pada kelompok bank non devisa yang
berkantor pusat di Surabaya per 31 Desember 2006
semua masih memiliki modal inti di bawah Rp.80
milyar (Tabel 1) dengan kemungkinan/ probabilitas
pencapaian pemenuhan modal inti berdasar
variabel yang berpengaruh signifikan relatif sangat
rendah (5,8% pada Bank Amin, 1,73% pada Bank
CNB, 0,35% pada Bank Harfa dan 6,42% pada Bank
Prima Master). Berdasar visualisasi analisis metode
radar, terdapat satu bank yaitu Bank Harfa posisi
kinerjanya paling buruk yaitu mempunyai sembilan
rasio keuangan berkinerja tidak bagus, diantaranya
merupakan seluruh rasio kualitas aktiva dan dua
rasio merupakan rasio yang berpengaruh signifikan
terhadap pemenuhan modal inti yaitu: BOPO dan
GLOP. Berdasar hal tersebut maka kemungkinan
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pemupukan modal bersumber dari internal bagi
Bank Harfa relatif sulit dilakukan, hal ini didukung
dengan posisi kinerja profitabilitas yang sebagian
besar rasio menunjukkan posisi kurang bagus dan
tidak bagus, sehingga pemenuhan ketentuan
modal inti sebaiknya dilakukan dengan upaya
konsolidasi/merger.
Demikian pula halnya yang terjadi pada Bank
Amin dan Prima Master, meskipun dalam Analisis
Radar tidak mempunyai rasio keuangan yang
menunjukkan posisi tidak bagus, namun dengan
pemenuhan modal inti per 31 Desember 2006 masih
jauh di bawah Rp. 80 milyar dan posisi pertumbuhan
modal inti (GMI) kedua bank tersebut berada pada
posisi cukup bagus, maka untuk kedua bank
tersebut juga perlu mencari mitra strategis untuk
konsolidasi.
Bank Centratama Nasional pada penelitian ini
merupakan bank non devisa yang pemenuhan
modal intinya sudah mendekati ketentuan
sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia, dengan
kinerja yang dicapai berdasar Analisis Radar yaitu:
profitabilitas, pertumbuhan, kualitas aktiva dan
solvabilitas yang sebagian besar mempunyai posisi
sangat bagus dan bagus, maka CNB segera
merelaisir business plan dan memperbaiki efisiensi
penggunaan tenaga kerja (produktivitas) untuk
memenuhi ketentuan modal inti sebagaimana
ditentukan Bank Indonesia, sehingga mencapai Rp.
80 milyar pada akhir tahun 2007 dan Rp. 100 milyar
pada tahun 2010.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan di samping
menganalisis variabel-variabel/rasio keuangan yang
mempengaruhi modal inti juga berupaya untuk
memberikan gambaran tentang posisi kinerja
keuangan masing-masing bank dari BUSN yang

berkantor pusat di Surabaya dengan menggunakan
Analisis Radar sebagaimana telah dikembangkan
oleh Asian Productivity Organization (APO) yang
berpusat di Tokyo Jepang. Hasil pengujian hipotesis
dengan model regresi logistik menunjukkan bahwa
terdapat lima variabel rasio keuangan yang
mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pemenuhan modal inti yaitu: NIM, BOPO, APYD,
LDPK dan Pertumbuhan Kredit (GKRED).
Kemungkinan/probabilitas bank untuk
mencapai pemenuhan ketentuan modal inti
berdasar variabel yang berpengaruh signifikan,
pada bank-bank yang telah memenuhi ketentuan
permodalan lebih besar dibanding bank-bank yang
belum memenuhi ketentuan permodalan.
Analisis Radar pada bank devisa menunjukkan
bahwa dari lima variabel yang berpengaruh signifikan
terhadap pemenuhan modal inti, pada Bank ANK,
Halim dan Maspion variabel: NIM, BOPO, APYD dan
LDPK mempunyai kinerja bagus/sangat bagus sesuai
ketentuan BI dengan pertumbuhan kredit yang
mendekati rata-rata yaitu 10,63%, sedang pada BAD
variabel APYD mempunyai kinerja cukup bagus
dengan tingkat pertumbuhan kredit yang relatif
sangat rendah yaitu 1,63%. Analisis Radar pada bank
non devisa menunjukkan dari empat bank yang
berkantor pusat di Surabaya CNB yang mempunyai
posisi paling baik, dengan pemenuhan modal inti yang
mendekati ketentuan minimum per 31 Desember
2007, bank ini masih memiliki peluang untuk
meningkatkan modal intinya baik dari sumber internal
maupun eksternal. Sedangkan ketiga bank lainnya
sebaiknya segera mencari mitra strategis untuk
melakukan konsolidasi, terlebih pada Bank Harfa yang
mempunyai tiga variabel dari lima variabel signifikan
berpengaruh terhadap pemenuhan modal inti yaitu:
BOPO, APYD dan LDPK.
Saran
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: (1)
Dalam perhitungan rasio keuangan sepenuhnya
menganggap bahwa laporan keuangan publikasi
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dari masing-masing bank telah memenuhi standar
TARIF. (2) Pengukuran produktivitas dalam Analisis
Radar tidak sepenuhnya menggunakan rasio-rasio
keuangan sebagaimana yang digunakan APO,
karena tidak diperolehnya data struktur gaji dari
masing-masing bank. (3) Perhitungan rasio SAL/TK,
data gaji diambil dari data biaya personalia
berdasar laporan keuangan publikasi yang
didalamnya termasuk komponen biaya gaji/upah
dari pegawai yang non operasional.
Adapun beberapa saran yang bisa
dikemukakan adalah pada Bank ANK, Bank Halim
dan Bank Maspion meskipun telah memenuhi
ketentuan modal inti minimum Rp 100 milyar agar
menjaga/meningkatkan kinerja yang telah dicapai,
khususnya kualitas aktiva, profitabilitas dan
pertumbuhan kredit yang dapat meningkatkan
pemupukan modal dari sumber internal sehingga
modal intinya tidak mengalami penurunan.
Pada bank sudah mendekati pemenuhan
ketentuan modal inti minimum: Bank BAD agar
apabila akan memenuhi ketentuan modal inti dari
sumber internal dapat meningkatkan kualitas aktiva
produktifnya mengingat rasio APYD yang ber
pengaruh signifikan terhadap pemenuhan modal
inti pada bank ini sesuai Analisis Radar maupun
ketentuan BI masih memiliki posisi PK III/cukup
bagus. Pada Bank CNB, semua variabel yang
berpengaruh signifikan terhadap modal inti sesuai
ketentuan BI maupun Analisis Radar sudah berada
dalam posisi yang bagus/sangat bagus, dengan
demikian apabila bank tersebut akan memenuhi
ketentuan modal inti dari sumber internal agar
meningkatkan efektifitas penggunaan tenaga kerja,
mengingat rasio produktivitas berada dalam posisi
yang kurang bagus/tidak bagus. Pada bank-bank
yang memiliki modal inti jauh dari ketentuan
minimal yang ditetapkan agar segera mencari mitra
strategis untuk melakukan konsolidasi, apabila tidak
ingin menjadi bank dengan kegiatan usaha
terbatas.
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Abstract: The monetary policy mechanism by which monetary policy was transmitted to the
real economy had emerged as the pivotal discussion topic recently. This paper tried to discuss
the impact of Bank Indonesia’s monetary policy on loan bank. By using simple loan bank
framework we concluded that monetary policies were able to influence loan bank. The
monetary variables such as discount rate policy, base money and exchange rate policy were
very important in determining the banking credit. As the credit was very important to influences
the economic activitiy, the result provided evidence that monetary policy was important as a
tool to control economic activity via credit channel. The validity of this study challenged the
hypotheses that monetary policy was death. However, monetary policy maker should carefully
consider the soundness of the banking industry because it was a strategic partner for monetary
authority to control the economic activities.
Keywords: monetary policy, credit crunch, bank lending

The monetary policy mechanism by which monetary
policy is transmitted to the real economy has
emerged as the pivotal discussion topic recently
because the reality that monetary policy has become
the only game can be played by the central bank.
Many economists, even, believe that monetary
policy is not important anymore. However, as the
economic situation among countries are dispersed,
the empirical investigation resulted from various
studies are also, in some cases, contradictionary and
confusing. That is why it is a debatable topic in
macroeconomics in general and monetary study
especially.

For Indonesia, the understanding and ability
of Indonesia Monetary Authority how monetary
policy works is necessary mandate of the new
Central Bank Act of 1999 especially to help the
economic recovery. The understanding how
monetary policy works requires enhancements both
the capacity and institutional buildings for better
monetary policy making process and implementation. As enacted in 1999, the new Central Bank
Act provides a clear mandate for Bank Indonesia in
conducting its monetary policy to maintain the
value of Rupiah both in domestic and international
term.

Korespondensi dengan penulis:

The Act No. 23 of 1999 on Bank Indonesia
that amend the previous Act No.13 of 1968 states
that the single objective of Bank Indonesia (BI) as a
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central bank is to achieve and to maintain the
stability of the value of Rupiah. To achieve this
objective, BI has a role in formulating and
implementing the monetary policy, regulating and
safeguarding the smoothness of the payment
system, and also regulating and supervising banks
before the new authority established.. Refer to the
Act, BI gets its independency. It means other party
shall not intervene BI in performing its tasks. The
act also bring substantial change because the role
of BI as an agent of development is deleted. The
direct operation in the credit market is not possible
then.
Unfortunately, the loss of public confidence
in effectiveness monetary policy that target price
stability or the exchange rate has forced central
banks to look for a more credible nominal anchor.
Indonesia recently adopted explicit inflation
targeting as their monetary policy regime although
the base money is still the main target.
Broadly speaking, price stability defined as the
price level remains constant, that is, that the
inflation rate is zero. But this is not what economists
and central bankers usually mean but mostly follow
Fischer (1996) that argues the government should
pursue an average rate of annual inflation centered
at 2 percent, with a tolerance interval of plus or
minus 1 percent.
Currently, the main investigation efforts are
directed to study on the role played by banking
industry in the transmission of monetary policy. The
aim is to uncover a credit channel of monetary
policy. As the credit channel operates through shifts
in loan-supply schedules, uncovering the credit
channel in monetary policy means nothing but to
looking on the impact of monetary policy
instrument to banking industry.
Warjio and Agung (2002) mentioned the
reasons why Indonesian monetary authority is eager
to study monetary policy channel because the
understanding the movements of financial and
economic aggregates as result of monetary policy

would improve the understanding the link between
the financial and the real sectors of the economy.
Second, a better understanding of the transmission
mechanism would help monetary authorities and
analysts to interpret movements in financial
aggregates. Finally, more information about the
transmission mechanism might lead to a better
choice of intermediate monetary targets. As
concluded by Aghion, Bacchetta and Banerjetta
(2000) the interest rate shock may be necessary to
prevent crisis economy from further recession when
the responses of such policy by credit supply not so
strongly.
Instrument
OMO
Reserve Requirement
Discount Rate
Moral Suasion

Immediate Target
Base Money
Bank Reserve
Interest Rate
Intermediate
Target
Money in Circulation

Ultimate
Target
Economic Growth
Inflation
Employment
External Balance
Budget
Figure 1
Framework of Monetary Policy In Indonesia

Bassically, the framework of monetary policy
in Indonesia can be explained here. Open market
operation (OMO), Reserve requirement, dicount
rate and moral suasion are still the main policies.
These policie are aimed to influence monetary
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aggregate such as base money, lending capacity of
banking system and off course, interest rate.
However, the ultimate target of monetary policy is
to achive stabil economic growth, price stability,
emplayoment and external balance. In Indonesia,
monetary policy in term of interest rate policy is
also aimed to reduce budget deficit due to most of
governement bonds are price using central bank
discount rate as anchor rate.
In the country experiencing multi crisis,
banking, exchange rate and political crises,
Indonesian monetary authority worked hard to make
the credit channel work. The monetary policy
currently is in questionable stage as Indonesia curretly
lack of supported institution and condition for
succesful monetary policy, such bank capital
constraint (CAR), exchange rate instability and firm
restructuring process. All these lessen the
effectiveness of monetary policy. Under disintermediation in the banking industry, indicated by
Loan to deposit ratio (LDR) currently at only 34%,
the validity of the monetary policy is on attack. The
attacks based on the assumption that the work of
credit channel depends on the extent to which banks
rely on deposit financing and adjust their loan supply
schedules following changes in bank reserves as
responses to monetary policy action.
The economic crisis that began in the mid1997 completely changed monetary and banking
landscape in Indonesia. After nearly ten years of
rapid expansion, Indonesia’s banking system is
crippled, with the vast majority of dominant local
banks now technically bankrupt without
government supports. It then means that when
banks strive to survive, no actions will be done to
responses the monetary policy action but only
responding to prevent from the death. However,
the study is not based on that presumption. We still
believe that the roles of monetary variables are still
important to influences the bank managers to
change their loan or balance sheet position.
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THEORITICAL BACKGROUND
The debate on the monetarty policy via bank
lending channel and balance sheet chanel emerged
from the existence of assymentric information
problem between lender and borrowers. Bank
lending channel focuses on the assumption that
bank loan is very important for successful monetary
policy. In the monetary policy channel via the “bank
lending “(Bernanke and Blinder,1988), monetary
transmission mechanism was delivered by banks
upon changing their assets as well as their liabilities.
Arestis and Sawyer (2002) identify six possible
channels of monetary policy can be. There are to
begin with, the channels traditionally identified in
the literature: the interest rate channel; the wealth
effect channel; the exchange rate channel. These
are what has been termed the monetarist channel.
Two further channels have been identified more
recently: these two are essentially a credit channel
normally discussed as comprising two channels: the
narrow credit channel (sometimes referred to as the
balance sheet channel), and the broad credit
channel.
Banking industry has special role. Himmelberg
and Morgan (1995) suggest that lenders attempt
to control agency problems by imposing restrictive
covenants in lending contracts. These covenants
require firms to maintain minimum levels of net
worth and working capital to prevent become the
“zombie company”. That is the reason of
monitoring. Diamond (1984) suggests that the bank
as the delegated monitor of depositors. Himmelberg
and Morgan (1995) argue that intermediaries are
more efficient at monitoring financial contracts
because reusability of information dan ability to
force debtors more efficient.
During a monetary contraction situation,
banks will decrease their reserves and reduce their
deposits and the the loan. In a monetary expansion,
banks increase the loan. If the decrease in deposits
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is not offset by other funds which are not subject
to reserve requirements,or by a decrease in
securities,this will result in a decrease in bank loans.If
bank loans fall and bank dependent borrowers are
dominant in the economy,real investment
expenditure will fall. Since bank loans in Indonesia
remain the main source of external finance for
business enterprises,a disrupting of bank loan supply
can reduce the economic activity.
Kim (1999), using Korean cases, found that
bank credit channel is significant after the crisis. The
sharp drops in credit supply in line to the eastern
asia crisis reduced credit supply provided evidence
that constractive monetary policy was responded.
There is strong evidence that a substantial excess
demand for bank loans becuause of a dramatic
decrease in loan supply as impact of banking crisis.
Previously, Kasyap and Stein (1997) found
supportive evidences that credit channel is as
monetary policy channel. The study was using USA
bank panel data during 1976-1993. The study found
evidences the impact of monetary policy that
affected bank’s propensity to lend, especially among
illiquid banks.,For Indonesian cases, Agung (1998),
using sample data from 1985-1995, proved that a
monetary policy was able to influence the bank
supply of credit, in particular small banks, not large
banks which were able to shield their bank loan
supply by finding the cheaper source of funds from
overseas. Further investigation using aggregate
data during episode of crisis, Warjio and Agung
(2002) conclude that monetary policy is still effective
to affect bank lending. However different type of
bank has different elasticity.
DeBondt (2000) finds evidence for the
reaction of bank lending to monetary policy mainly
depends on bank size. On the other hand, Favero
et al. (1999) do not find such evidence using the
same database in a cross-sectional analysis. Worms
(2001), Quoted from Kakes and Strum, (2002) – study
using the Bundesbank´s bank balance sheet statistics
covering all German banks– conclude that we
cannot reject the hypothesis that the reaction of a

bank´s lending to monetary policy depends on its
size, although this effect does not seem to be of
macroeconomic importance.
The finding support Kashyap and Stein (1995)
that as long as the banks do not face a perfectly
elastic demand for their managed liabilities, a bank
lending channel will operate. However, some argue
that the regulatory action of central banks can also
significantly influence bank loan supply. For
example, the regulation on loan classification and
capital adequacy ratio (CAR). Interested paper on
this issue is the work of Peek and Rosengren (1995),
The capital Crunch : Neither a borrower nor lender
be, Journal of Credit Money and Banking, 27, p
149-213
Altunbas, Fazylop and Molyneux (2002) add
more confusions on the role of bank channel in the
monetary policy. By using bank specific data for
European case, they found that smaller and
undercapitalized banks were more responsive to
monetary policy. Small banks which have relatively
limited access to non-deposit funds such as securities
issues or foreign borrowings are expected to be more
affected by the monetary shock and to tend to cut
their loan supplies immediately following the shock.
However, across European countries resulted in
inconsistent results and suggest further verification
and examinations. Their findings are in line to
Ehrmann et al. (2001) that testing for a differential
reaction of bank loans to monetary policy across
banks for France, Germany, Italy, Spain and the euroarea as a whole and conclude no evidence for a bank
lending channel using bank size as the discriminating
variable. They also show that the data summarized
by BankScope is not necessarily a useful database
for exercises of this kind.
These inconsistent results may arise as the
impact of the banking industrial strucutre of Europe
as mentioned by Lensink and Sterken (2002). Both
suggest to view credit market within industrial
organisation of banking sector, considering
structural factor in the economy, business cycle and
institutional factors among nations. However, using
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individual firm data, Nilsen (1999) concludes the
bank lending channel become less important to
transfer the effect of monetary policy because small
firms still can increase their demand on loan by
shifting from investment loan to trade credit.
The importance of banking in the economy
especially to the behavior of output that driven by
aggregate bank credit will be necessary condition
for prompt economic recovery. During the crisis,
banks were forced to cut lending, and this resulting
“credit crunch” . This is, then believed as the
propagation and deepening the crisis. So then
restoring the flow of credit should be a priority for
policy-makers in the immediate aftermath of
banking crises. Bernanke (1983) argued that the
contraction in credit inhibited by the banking crisis
was instrumental in the propagation of the Great
Depression in the U.S. Recent attempt to test for a
credit crunch effect in Indonesia was done by Hariadi
(2002) and found the evidences of credit crunch
during the crisis.
The study on the monetary policy strategy in
Indonesia during the banking crisis has been
investigated extensively especially by Fane (2000). The
strategy was mainly controlling the growth of M0. In
sum, achieving a modest target for domestic inflation
would not have been very different in practice from
setting tight limits on the growth of M0.

of deposits also shifting the supply of bank loans.
In this context, the crucial response of banks to
monetary policy is their lending response and not
their role as deposit creators. The two key necessary
conditions that must be satisfied for a lending
channel to operate are: (a) banks cannot shield their
loan portfolios from changes in monetary policy;
and (b) borrowers cannot fully insulate their real
spending from changes in the availability of bank
credit.
The first condition assumes that banks are not
able to completely offset the decrease in deposits
brought about by monetary policy shocks, by
resorting to alternative sources of funds (at least
not without incurring in increasing costs). Because
of the extra premium that banks have to pay to
bring in alternative external funds, banks will make
fewer loans after the fall in reserves brought about
by monetary policy. Of course, it is expected that
banks hedge against changes in monetary policy,
by holding securities as a buffer against a reserve
outflow. But such buffer is not expected to fully
offset the effects of a monetary policy contraction,
as buffer stocks are costly for banks (in terms of
interest foregone).

The Framework of The Study.

The second condition assumes that some
spending, which is financed with bank loans, will
not occur if banks cut the loans, else the real
consequences of the credit channel will be null. In
summary, while the traditional theory emphasizes
the households’ preferences between money and
other liquid assets (bonds) the credit view argues
that the banking behavior is also very important to
the transmission of monetary policy .

The point of departure of the study is based
on assumptiona adopted from Luísa Farinha and
Carlos Robalo Marques , The Bank Lending Channel
Of Monetary Policy: Identification And Estimation
Using Portuguese Micro Bank Data, ECB Working
Paper 102, December 2001 which states that the
monetary policy works by affecting bank assets
(loans) and banks’ liabilities (deposits). The key point
is that monetary policy besides shifting the supply

According to Warjio and Agung (2002) there
are two necessary conditions for the validity of the
bank lending channel; bank loans and securities must
be imperfect substitutes for some borrowers, or some
borrowers are bank dependent, second the central
bank must be able to constrain the supply of bank
loans using all available instruments. It seems these
conditions are valid in Indonesia Case especially if
we refer to Agung (1998).

METHODOLOGY
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Data
The data used in this study are aggregate data
and collected mainly from Asia Recovery Information
Center (ARIC) database, Asia Development Bank. The
data is monthly and totally we got 131 observation
from Januari 1991 to June 2002. We treated all data
to fullfil stationarity using Augmented Dickey-Fuller
test. When the data is stasionair at the level, no
further treatments were conducted. If not the data
is then differentiated. We assume the period of the
banking and exchange rate crisis are started in July
1997.
Variables
Variables employed in this study are discount
rate (SBI), Index of banking sector deposits
(INADEPIDX) , the growth of base money (INAGM0),
the exchange rate movement index (DINAKURS)
(July 1997 as 100), dummy variable for crisis (CRISIS)
and for dependent variables the change in bank
credit growth (INARBC).
Model of Analysis
To estimate the impact of monetary policy
variables to the bank lending, the model of analysis
used in this study is linear regression using the
change in total banking system credit as dependent
variable. The model is formulated below:
DINARBC = α1 SBI + α2 INADEPIDX + α3 INAGMO +
α4 DINAKURS + α5 CRISIS + å
Definition:
DINARBC

= The Changes in Total Banking
System Credit
SBI
= Discount Rate of Central Bank
INADEPIDX = Index of Deposits Change
INAGMO
= Growth of Base Money (M0)
DINAKURS = Change in Exchange Rate Index (July
1997 as Baseline)

= Dummy for Crisis ( July 1997 and
Aftermath as 1, previous is 0)

Estimation is carried out using Eview
Statistical Packard Programme using ARCH model,
order 1 both for ARCH and GARCH and no error
term is selected.
The hipotheses we are to tested is on the work
of monetary aggregate such as discount rate, base
money and exchange rate, as monetary policy
variable to influence bank lending. In the light of
economic crisis, we also test the impact of this
situation on the bank lending channel of monetary
policy. We expect that the economic crisis lower the
ability of monetary policy to influence the bank
lending. As the crisis created volatility on all
aggregates data, we expect that volatility will
increase compared to the previous period. We
modelled the news about volatility using the lag of
the squared residual from the mean equation (the
ARCH term). Consequence of such a condition is the
last period’s forecast variance (the GARCH term)
which will increase and be significant.

RESULTS
Table 1 presents the descriptives statistic of
the data used in the study. Two variables, DINARBC
and DINAKURS, own negative mean. The coefficient
of variation, measure by dividing standard deviation
with its mean value, shows very interesting results.
For the DINARBC, the coeficient variation is more
than 45 so the variation is high or more than 45
time of its mean. The coefficient variation for
DINAKURS is 4.6 meaning the variation is 4.6 time
of its mean. For the SBI, INADEPIDX, and INAGMO
the coefficient are less than one. It means the
variations are quite low. However, similar to time
series data, all variables are are not normally
distributed.
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Table 1. Descriptive Statisitics of The Data Used.

DINARBC

SBI

INADEPIDX

INAGMO

DINAKURS

CRISIS

-252.8767
1235.065
92401.36
-74961.37
15318.06
-0.164680
19.59510

18.12609
14.14000
70.81000
7.450000
12.07641
2.894416
11.29209

112.1156
81.21174
244.7974
26.74673
73.24712
0.479992
1.630116

19.91170
18.76434
60.31731
-3.211550
11.74330
1.398442
5.614703

-0.729071
-0.367495
6.260430
-24.86328
3.398923
-4.398113
28.88497

0.434783
0.000000
1.000000
0.000000
0.497534
0.263117
1.069231

Jarque-Bera
Probability

1584.158
0.000000

588.0491
0.000000

16.08937
0.000321

84.29056
0.000000

4297.580
0.000000

23.02756
0.000010

Observations

140

140

140

140

140

140

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Table 2 presents the estimation result of the
role of banking credit as monetary policy
transmitter. The R-squared is 40% and the adjusted
R-Squared is only 37%. The null hypothesis stating
the model can not be used as a tool to analyse the

impact of monetary policy is rejected. The F statisitic
is 11.17. If we look at the table, we will see the Ftable is 3,12. Further more, if we look at Probabaility
of F-statisitics, it is significiant at 1%. It means the
model is plausible to be used as tool of analysis.

Table 2. The Estimation Results

Dependent Variable: DINARBC
Method: ML – ARCH
Date: 07/07/04 Time: 13:06
Sample (adjusted): 1991:01 2002:09
Included observations: 140 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 45 iterations
Variable
SBI
INADEPIDX
INAGMO
DINAKURS
CRISIS
C

C
ARCH(1)
GARCH(1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
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Coefficient
-406.7667
104.5336
183.3257
-2132.700
-18213.36
-2147.124

87778343
0.567345
-0.102664
0.409264
0.372629
12132.93
1.90E+10
-1443.330
2.290139
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Std. Error
83.45679
32.17334
82.50008
212.1771
3986.228
2743.143

z-Statistic
-4.873980
3.249075
2.222128
-10.05151
-4.569070
-0.782724

Variance Equation
17746997
4.946096
0.219076
2.589716
0.045630
-2.249936
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0012
0.0263
0.0000
0.0000
0.4338

0.0000
0.0096
0.0245
-252.8767
15318.06
21.04826
21.23916
11.17146
0.000000
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However, the ARCH and GARCH effect existed
in capturing time varying condition. That is why we
use ARCH (1) and GARCH (1) method for estimation
process and found both ARCH and GARCH are
significant. Off course, this estimation’s method
made the serial correlation disapeared from the
model. Fortunately, the coefficient of the ARCH (1)
term is less than one meaning that the bank lending
channel directs to stable condition. In term of
GARCH (1) term the estimation found that it is
negative and very low. Adding ARCH (1) coefficient
, 0.567 and GARCH (1), - 0.1, we get 0,467 or less
than 0,5. It means the volatility is decreasing. Both
results confirmed us that monetary policy via bank
lending are getting better and may indicating the
crisis is closing to end. Monetary authority must use
this evidence as information that the convergence
to stability must be maintained and policy must
carefully be formulated
The expected result for SBI is negative to
indicate the existance of competing return between
investing fund in central bank instrument than in
the lending. The coefficient of Variable SBI is –406.77
. The z-statitics is -4.87 and significant at 1%. It
means when other thing is assumed unchanged, an
increase by 1% in discount rate will reduce the credit
disbursement by 400 billion rupiah. The high
coefficient of SBI provide evidence the role of
discount rate policy as monetary policy variable. This
information is very usefull and it can be used by
central bank to manage credit market and thus real
sector as well. As the direction of Indonesian
monetary policy can be investigated through the
central bank discount rate policy, the evidence
provides supports to continue the use this policy
variable carefully. Indonesian central bank mainly
uses the discount rate policy as a mean of reducing
inflation . However this evidence strongly advises
that it may endanger the credit market hence the
real sector.
The expected result for depsosit is positive
because the deposits is supply of funds for loan
making. The variable INADEPIDX is to measure the

movement of banking system deposits. The
coefficient is 104.53 and the z-statitistics is significant
at 1%. This variable is control variable and should
have positive value because any increase in deposits
should be followed by making more loan. However,
in line to the crisis, it seems the central bank will be
more dificult to force bank that is preferer not
producing loan but using the funds to buy central
bank securities ( Bank Indonesia Certificate). At this
time almost 20% of bank productive asset is on Bank
Indonesia Certificate. However, evidence that the
amount of loans channeled is determined by total
deposits collected is unchallenged.
The base money is expectd to give positive
sign. Variable INAGMO is used to measured the
change in base money circulated (M0). The
coefficient is 183 and the z-statisitics is 2.22 so it is
significant at 3%. The ceofficient is positive so it
provide the information content that central bank
effort to increase the M0 will increase loan disbursed
by the banks.
Exchange rate is expected to give negative sign
as the depreciation of IDR (RP) will send negative
sign to lenders as well as borrower that the prosepect
of econmy is downward. Variable DINAKURS is used
to investigate the impact of exchange rate policy to
the banking credit. The coefficient is negative so any
depreciation in rupiah will hurt the effort to increase
the credit. The coefficient is –2132 meaning this
variable is a very shocking variable because every
one poin index increase in the exchange rate index
will reduce 2.13 billions rupiah credit. That is why
the effort by central bank to retain and make Rupiah
stronger should be supported. International
cooperation among Asian countrie to set up the
Asian Currency Swap Arrangement is necessary to
prevent rupiah from speculative attacks. However,
as the total external debt of Indonesia currently
reaching USD 150 billions or almost 172% of GDP, it
makes impossible for the central bank to manage
the exchange rate problem freely. Current total
foreign exchange reserved held by the central bank
is only USD 29 Billions.
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Indonesia has experienced economic crisis since
the mid of 1997. This crisis brought a substantial
impact to the whole economy. The variable CRISIS is
dummy variable to cope with this crisis. The
coefficient is – 18213 and the z-statisitics is -4.57 so it
is significant at 1%. The result provides evidence that
the banking industry faces very difficult time during
the crisis. Due to their huge foreign exchange open
posisition as result big borrowing in USD, most of
big banks economically bankrupt because they lent
it in Rupiah denominated loans. The crisis also
increase NPL reaching 70%. In general, the crisis has
negative impact to the banking industry and reduce
the capacity of credit demand. This finding support
Hariadi (2002).
The actual, and fitted figure are very closed
before the year 1998. It provides information how
this model can capture the impact of the crisis. After
the year 2000, the actual and fitted value were very
closed almost reaching the situation before the crisis
again. However when we looked at figure 3, we see
how the residual of this model behaved, it can be
easily identified that the residual is not normaly
distributed because the Jarque-Bera staitisics is 385.

CONCLUSION
From the discusion above we could conclude
that the role of the bank credit as monetary policy
channel in Indonesia is unchallenged. The monetary
variables such as discount rate policy, base money
and exchange rate policy are very important in
determining the banking credit. As the credit is very
important to influences the economic activitiy, the
result provide firmed evidence that monetary policy
is important as a tool to control economic activity
via credit channel. The ability of credit channel as
monetary policy channel place the banking industry
as a strategic partner for monetary authority to
control the economic activities. It also provided
support that monetary authority action increased
108
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discount rate until 70% during the crisis was
necessary although it was not sufficient.
During the time of crisis, monetary policy via
bank credit is less effective. Very high coefficient of
crisis dummy variables indicated that during that
periode any action to control credit by increasing
the discount rate produced contraproductive result.
Other measure such as moral suation and temporary
credit control can be supplemented policies.
As financial institutions play a crucial role in
channeling funds from those who save to those who
invest. Academic research has therefore given much
attention to studying the terms under which such
institutions both borrow and lend to fulfill this role
as intermediary. However, for micro analysis, the
difficulty in studying banks’ lending come from the
complicated nature of financial contracts such as
collateral requirements, flexible payment schedules,
commitments, and other non-price terms. Even
monetary stability is not enough. This study is very
broad so can not provide explanation why the
lending getting decrease while the situation is more
favorable. However this study provide strong
evidences that monetary is still useful and necessary
as a tool to influence bank lending.
The result from ARCH and GARCH model
found that the volatility are decreasing and nearly
toward stable situation. However, as this study
contain some limitation especially on the level of
data used. Future study to investigate how credit
market working by using monthly bank level data
during the crisis time. Therefore, it can provide basis
for correct policy action in the future.
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Abstract: This study focused on an empirical investigation of service failure and service recovery
in retail banking. Different types of failures and recovery strategies used by banks were
identified by using critical incident interviews. A survey questionnaire was then developed to
measure customers’ perceptions of the magnitude of service failure and the effectiveness of
service recovery strategies. A number of research hypothesis were tested relating to the
customers’ evaluations of particular banking failure and recovery strategies, their previous
experience of failure, demographic variables, and relationship. 400 questionnaires were
collected from customers of the banks in Yogyakarta. Service failure and service recovery found
that importance and effectiveness, customers’ assessment were different between the
experienced and the non-experienced customers in several items, also among the customers
with different demographic variables. The different level of customer commitment caused
significant difference of customers’ demand of service recovery.
Keywords: banking, service failure, service recovery, customer satisfactions

Persaingan yang ketat antar bank dewasa ini
mendorong setiap bank untuk memberikan layanan
terbaik kepada nasabahnya. Masing-masing bank
mempunyai program yang terus diperbarui.
Program tersebut dapat berbentuk layanan-layanan
baru yang semakin memudahkan nasabah, ada pula
yang menawarkan program undian berhadiah.
Semua itu dimaksudkan untuk sebanyak mungkin
menarik masyarakat untuk menjadi nasabah baru,
juga untuk mempertahankan supaya nasabah lama
tidak beralih ke bank lain.
Salah satu usaha yang dilakukan bank supaya
mempunyai daya saing yang tinggi adalah dengan
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mengadopsi setiap perkembangan teknologi,
khususnya informasi dan komunikasi. Manfaat dari
penerapan teknologi yang banyak dirasakan
nasabah adalah automatic teller machine (ATM)
yang dapat dengan mudah dijumpai dan digunakan
untuk berbagai keperluan. Bentuk lainnya adalah
credit card, debit card, phone banking, internet
banking dan mobile banking. Dengan penerapan
teknologi diharapkan nasabah dapat merasakan
kemudahan dalam menggunakan jasa perbankan,
keleluasaan waktu pelayanan, kecepatan dan
ketepatan, keamanan dan keanekaragaman jenis
layanan (Infobank, 2001).
Nasabah sebagai konsumen produk-produk
perbankan mempunyai keleluasaan untuk memilih
yang sesuai kebutuhannya. Berbagai produk yang
hampir sejenis yang ditawarkan oleh masing-masing
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bank mendorong nasabah untuk memperhatikan
kualitas layanan dan kepuasan yang diperoleh dari
penggunaan setiap produk tersebut. Kualitas
layanan dan kepuasan nasabah ini merupakan
sesuatu yang harus dipahami oleh bank supaya
dapat mencapai tujuan-tujuan organisasionalnya.

expectations terhadap service recovery. Customer
predictive expectations ini berisi tentang prediksi
pelanggan tentang seberapa efektif penyedia jasa
mengatasi permasalahan yang timbul karena
adanya kegagalan dalam penyampaian jasa, yang
selanjutnya akan ditulis sebagai service failure.

Setiap organisasi jasa berusaha supaya tidak
terjadi service failure dengan tujuan untuk
menghemat cost yang harus dikeluarkan untuk
memperbaiki service failure tersebut. McCullough
(2000) menyatakan bahwa layanan yang bebas dari
kesalahan (failure-free service) lebih diinginkan
daripada perbaikan yang sempurna (excellent
recovery). Namun berbagai situasi dan kondisi
menyebabkan setiap elemen organisasi tidak bisa
mengelak dari terjadinya service failure. Dengan
demikian organisasi harus melakukan recovery
supaya dapat mempertahankan pelanggan (Lewis
dan Spyrakopoulos, 2001).

Penelitian Lewis dan Spyrakopoulos, (2001)
merupakan investigasi empiris tentang service
failure dan service recovery pada organisasi
perbankan retail di Yunani. Mereka mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang berbeda dan
strategi recovery yang digunakan untuk
mengantisipasi kesalahan tersebut menggunakan
critical incident technique. Bank sebagai organisasi
jasa perlu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi
terjadinya kegagalan dalam penyampaian layanan,
sehingga dapat menentukan strategi untuk
memperbaiki kegagalan yang terjadi dalam proses
penyampaian layanan kepada nasabahnya. Jenis
kegagalan yang berbeda-beda tentunya
memerlukan strategi perbaikan yang berbeda pula.

Moutinho dan Smith (2000) menyatakan
bahwa tujuan utama layanan terhadap nasabah
adalah untuk kepuasan nasabah tersebut. Hal itu
sudah dibuktikan oleh Moutinho dan Brownlie
(1989), Howcroft (1991), dan Moutinho (1992), yang
menyatakan bahwa kepuasan nasabah merupakan
variabel yang signifikan untuk mengevaluasi dan
mengendalikan manajemen pemasaran perbankan.
Penelitian Parasuraman, Berry dan Zeithaml
(1991) dan Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988)
menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap
kualitas layanan bersifat multidimensional dan
meliputi persepsi yang berhubungan dengan
reliability, responsiveness, tangibles, assurance dan
empathy, yang dapat diukur dengan instrumen
SERVQUAL. Hasil pengukuran dengan instrumen
tersebut memberikan informasi tentang seberapa
jauh layanan yang diberikan oleh organisasi dapat
memenuhi harapan pelanggan.
Service recovery dan harapan-harapan yang
berkaitan tidak dimasukkan ke dalam dimensidimensi yang dikemukakan oleh Parasuraman et al.
1988. Penelitian Kelley et al. (1994) mempertimbangkan adanya customer predictive
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Penelitian ini mengacu pada penelitian Lewis
dan Spyrakopoulos (2001) dengan latar belakang
yang berbeda, yaitu di Yogyakarta, Indonesia.
Seorang nasabah tentu memiliki berbagai
pertimbangan dalam memilih bank mana yang
terbaik bagi dirinya. Faktor kepuasan dalam hal
layanan hanya merupakan salah satu dari berbagai
pertimbangan yang dibuat. Dalam penelitian
dengan latar belakang responden yang berbeda
diharapkan terjadi perbedaan antara hasil
penelitian di Indonesia ini dengan hasil penelitian
Lewis dan Spyrakopoulos di Yunani.

KUALITAS LAYANAN
Kualitas layanan didefinisikan sebagai suatu
bentuk penilaian terhadap tingkat layanan yang
diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan
(Parasuraman et al., 1988; Kotler, 2000). Menurut
Kotler (2000) kualitas harus dimulai dari kebutuhan
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pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan,
sehingga kualitas yang baik bukan dilihat dari
persepsi pihak penyedia jasa tetapi berdasarkan
persepsi pelanggan. Kotler (2000) menyebutkan jika
layanan yang diterima konsumen sesuai dengan
yang diharapkan, kualitas layanan dipersepsikan
baik dan memuaskan. Jika layanan yang diterima
melampaui yang diharapkan, kualitasnya
dipersepsikan ideal. Sebaliknya jika layanan yang
diterima lebih rendah daripada harapan, kualitas
layanan tersebut dipersepsikan buruk.
Newman (2001) menerangkan bahwa layanan
yang prima dan perbaikan kualitas layanan
merupakan jalan untuk memperoleh kepuasan dan
loyalitas konsumen yang mengarahkan organisasi
pada daya saing tinggi dan profitabilitas. Organisasi
yang memberikan layanan superior akan
mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada
keuntungan normal pada pangsa pasarnya (Bazel dan
Gale, 1987 seperti dikutip Newman, 2001).
Parasuraman et al. (1991)menyatakan bahwa layanan
yang bagus merupakan promosi dalam bentuk
rekomendasi dari mulut ke mulut. Hesket et al., (1994)
seperti dikutip Newman (2001) menyatakan bahwa
jika service provider memiliki persepsi yang benar
tentang kualitas layanan, secara berturut-turut hal ini
akan menghasilkan kepuasan pelanggan, pembelian
berulang, terbentuknya keterhubungan dan
komunikasi, meningkatkan pendapatan. Hesket et al.
(1994) seperti dikutip Newman (2001) menyebutkan
bahwa customer retention merupakan konsekuensi
kualitas layanan, kepuasan pelanggan, kualitas
keterhubungan, service recovery dan customer service.

SERVICE FAILURE DAN
SERVICE RECOVERY
Service failure dapat terjadi pada semua
tahap, dari awal sampai akhir proses pelayanan.
Kesalahan tersebut dapat berupa tidak tersedianya
layanan, layanan yang terlalu lambat dan

kesalahan-kesalahan lainnya. Seorang nasabah
yang datang ke bank mungkin akan langsung
merasakan ketidakpuasan saat mulai terlibat dalam
proses layanan, seperti pada saat berdiri dalam
antrian yang panjang. Ketidakpuasan karena service
failure juga dapat terjadi pada saat berhadapan
dengan karyawan bank atau bahkan setelahnya.
Menurut Lewis et al. (2001) service failure
merupakan bagian dari service encounter yang
menyebabkan permasalahan dan merupakan
sesuatu yang perlu diperbaiki oleh organisasi
penyedia jasa. Permasalahan tersebut berupa
ketidakpuasan pelanggan dalam interaksinya
dengan layanan atau penyedia layanan.
Semua organisasi jasa berada pada situasi
yang memungkinkan terjadinya kesalahan atau
kegagalan dalam penyampaian produk jasa kepada
pelanggan sehingga organisasi jasa harus
menghadapi ketidakpuasan pelanggan (Lewis et al.,
2001). Organisasi jasa harus fokus pada usaha-usaha
untuk memperbaiki secara terus-menerus
penyampaian jasa (service delivery) karena dalam
proses penyampaian jasa seringkali terjadi
kesalahan-kesalahan (service failure) yang tidak
seluruhnya bisa dihilangkan. Kesalahan-kesalahan
tersebut akan menyebabkan pelanggan
memberikan penilaian yang rendah terhadap
kualitas layanan yang disampaikan oleh organisasi,
kemudian mereka akan mencari alternatif penyedia
jasa lainnya. Roos (1999) mengidentifikasi service
failure sebagai faktor yang menyebabkan switching.
Oleh karena itu suatu organisasi perlu
mempersiapkan diri untuk membenahi kesalahankesalahan yang mungkin terjadi dengan
menerapkan service recovery yang efektif. Service
recovery merupakan tindakan yang dilakukan oleh
organisasi jasa sebagai respon terhadap kesalahankesalahan atau kegagalan dalam penyampaian jasa.
Definisi service recovery adalah tindakan
spesifik yang dilakukan untuk memastikan
pelanggan menerima layanan pada tingkat yang
reasonable setelah terjadinya permasalahan yang
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mengganggu layanan yang normal (Lewis et al.,
2001). Sedangkan service recovery yang terencana
sebagai proses yang direncanakan secara matang
untuk mengembalikan pernyataan kepuasan
pelanggan yang terganggu oleh service failure
maupun gagalnya produk dalam memenuhi
harapan mereka. Sehingga dapat dipahami bahwa
respon dari organisasi terhadap service failure yang
terjadi merupakan hasil dari usaha yang
terkoordinasi untuk mengantisipasi kegagalan yang
terjadi dalam penyampaian layanan, dan untuk
mengembangkan prosedur, kebijakan dan
kompetensi sumber daya manusia yang terkait
(Lewis et al., 2001).
Service recovery mempunyai dua dimensi, yaitu
dimensi hasil (teknis) dan dimensi proses (fungsional).
Dimensi hasil adalah service recovery inti, sesuatu yang
sesungguhnya diterima pelanggan sebagai bagian
dari usaha organisasi untuk memperbaiki kesalahan.
Dimensi proses pada service recovery berkaitan
dengan bagaimana service recovery tersebut
dilakukan. Service recovery tidak hanya menangani
keluhan tetapi juga meliputi interaksi antara penyedia
jasa dan pelanggan, service failure, respon penyedia
jasa terhadap sevice failure dan hasil yang diharapkan
adalah mengubah ketidakpuasan pelanggan menjadi
kepuasan (Lewis et al., 2001). Sistem service recovery
yang bagus akan mendeteksi dan menyelesaikan
masalah, mencegah ketidak-puasan dan didisain
untuk mendorong pelanggan menyampaikan
complaint. McCullough et al. (2000) menyatakan
service recovery dengan kepuasan yang lebih rendah
daripada kepuasan pada saat memperoleh layanan
tanpa cela, recovery tersebut tetap mempunyai
dampak yang bagus bagi penilaian oleh pelanggan.
Pelanggan yang sangat tidak terpuaskan akan mau
kembali berhubungan dengan penyedia jasa jika
masalahnya diselesaikan secara memuaskan. Ciri
lingkungan bisnis adalah meningkatnya kesadaran
dan kesempurnaan pelanggan, yang ditunjukkan
dengan tuntutan yang semakin tinggi dari pelanggan
terhadap kualitas layanan dan berbuat lebih banyak
jika kualitas layanan yang mereka inginkan tidak
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mereka terima. Dengan demikian organisasi perlu
meningkatkan kualitas layanan dan service recovery
yang sekaligus dapat digunakan sebagai elemen
strategi diferensiasi dan untuk meningkatkan daya
saing.
Manfaat terpenting service recovery adalah
mempertahankan pelanggan, karena cost untuk
mempertahankan pelanggan lebih kecil daripada
cost untuk mencari pelanggan baru
Lewis et al., (2001) mengidentifikasi 11 tipe
kesalahan (service failure) dan 7 tipe strategi
recovery yang digunakan untuk mengatasi
kesalahan tersebut. Service failure sejumlah 11 tipe
tersebut dikelompokkan dalam lima kategori
sebagai berikut:
(1) Prosedur perbankan, terdiri dari (a)
Birokrasi dan proses perbankan yang lambat, (b)
Kegagalan untuk menjamin nasabah tetap peduli
pada situasi perbankan; (2) Kesalahan-kesalahan;
(3) Perilaku dan training karyawan, terdiri dari (a)
Ketidakpedulian karyawan terhadap prosedur
perbankan tertentu, (b) Keengganan atau
kelambatan karyawan dalam membantu nasabah;
(5) Kesalahan-kesalahan fungsional/teknikal (a)
Antrian yang panjang dan tidak terorganisir: ATMATM rusak, jaringan ATM yang terbatas, jaringan
kantor cabang yang terbatas, pernyataan yang tidak
komprehensif tentang rekening, terms of loans,
konvensi, dan lain-lain; (6) Segala sesuatu yang
dilakukan maupun tidak dilakukan oleh bank yang
bertentangan dengan etika perdagangan yang fair
Sedangkan strategi recovery dikelompokkan
menjadi 7 kategori sebagai berikut: (1) Koreksi: yaitu
menjadikan sesuatu benar, mengurangi penyebab
ketidakpuasan; (2) Perlakuan khusus terhadap
nasabah yang mengajukan keluhan; (3) Penjelasan:
menjelaskan kesalahan yang telah dilakukan oleh
bank dan menyarankan apa yang sebaiknya
dilakukan nasabah untuk menghindari permasalahan yang sama; (4) Permintaan maaf: misalnya
dari karyawan atau manajer; (5) Kompensasi:
berupa uang atau lainnya; (6) Menyampaikan
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kembali keluhan nasabah kepada karyawan yang
lain atau manajer pada level yang lebih tinggi; (7)
Tidak melakukan apapun sebagai respon terhadap
keluhan nasabah

semakin tinggi. Organisasi dapat “membujuk”
pelanggan untuk tetap menjadi pelanggan
organisasi tersebut dengan memberikan kepuasan
sebagaimana yang diharapkan oleh pelanggan.

Service encounters yang positif dan recovery
yang efektif menyebabkan harapan prediktif
terhadap penyampaian layanan yang optimistis,
dan pengalaman negatif dan recovery yang tidak
efektif akan menimbulkan harapan prediktif yang
pesimistis. Seorang pelanggan yang merasakan
kualitas layanan yang memuaskan akan berharap
untuk dapat mengulang kunjungannya ke service
provider. Pelanggan dengan pengalaman yang
menyenangkan tersebut akan berharap mereka
akan mendapatkan layanan yang lebih baik, dengan
kata lain mereka berharap service provider
melakukan perbaikan terhadap service failure yang
mungkin terjadi. Harapan ini muncul karena
nasabah mempunyai kemungkinan untuk
mengulang kunjungannya pada service provider
yang sama.

Pada saat pelanggan mendapatkan layanan
yang tidak sesuai dengan harapannya, sebenarnya
apa yang ingin mereka dapatkan dari service
provider (Lewis et al., 2001) menyimpulkan dari
penelitiannya bahwa harapan pelanggan terhadap
service recovery adalah sebagai berikut: (a)
Pelanggan menerima permintaan maaf atas fakta
yang membuat mereka merasa tidak nyaman; (b)
Pelanggan ditawari “fair fix” atau kompensasi yang
setimpal untuk suatu problem; (c) Pelanggan
diperlakukan dengan cara yang menunjukkan
bahwa perusahaan peduli terhadap suatu
permasalahan, termasuk bagaimana menangani
permasalahan tersebut dan juga peduli terhadap
ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan; (d)
Pelanggan ditawari suatu kompensasi yang
memberi nilai tambah (value-added atonement)
atas ketidaknyamanan yang mereka dapatkan.

Sebaliknya jika nasabah merasakan kualitas
layanan yang rendah dan usaha perbaikan yang
dilakukan oleh service provider tidak memberikan
hasil yang memuaskan, nasabah tersebut tidak akan
terlalu berharap untuk mendapatkan service
recovery. Hal ini bisa disebabkan karena adanya
kemungkinan nasabah tersebut akan beralih
(switch) kepada service provider lain karena kualitas
layanan yang diterima dari service provider pertama
terlalu rendah.
Transaksi yang menghasilkan kepuasan bagi
pelanggan akan selalu menarik keinginan
pelanggan untuk mengulang transaksi tersebut.
Sering dijumpai adanya pelanggan-pelanggan yang
fanatik pada produk atau organisasi tertentu. Para
pelanggan tersebut mengikatkan diri mereka dalam
komitmen dengan organisasi untuk kembali datang
ke organisasi yang sama. Pelanggan yang mendapat
kepuasan dalam bertransaksi dengan penyedia jasa
akan cenderung mengulang transaksi tersebut.
Organisasi jasa dapat meningkatkan customer
retention melalui kepuasan pelanggan yang

HIPOTESIS
H1 :

Terdapat perbedaan persepsi nasabah
tentang seberapa besar service failure yang
dilakukan oleh bank dan keefektifan strategi
perbaikannya (service recovery).

H2 :

Penilaian nasabah terhadap keefektifan suatu
tipe recovery tertentu tergantung pada tipe
failure.

Hipotesis berikutnya berkaitan dengan
pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami
seseorang dalam interaksinya dengan bank. Seorang
pelanggan yang merasakan kualitas layanan yang
memuaskan akan berharap untuk dapat mengulang
kunjungannya ke service provider. Pelanggan dengan
pengalaman yang menyenangkan tersebut akan
berharap mereka akan mendapatkan layanan yang
lebih baik, dengan kata lain mereka berharap service
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provider melakukan perbaikan terhadap service
failure yang mungkin terjadi. Harapan ini muncul
karena nasabah mempunyai kemungkinan untuk
mengulang kunjungannya pada service provider yang
sama. Pengujian hipotesis ketiga akan menghasilkan
bukti apakah terdapat perbedaan persepsi oleh orang
yang pernah mengalami service failure dengan orang
yang belum pernah mengalaminya. Hipotesis keempat
adalah tentang persepsi nasabah yang diduga
berbeda pada berbagai tingkat pendapatan, usia dan
jenis kelamin. Sedangkan dengan hipotesis kelima
akan dilihat apakah harapan nasabah terhadap service
recovery semakin tinggi jika tabungannya di bank
semakin banyak dan waktu menjadi nasabah semakin
lama.
H3 :

Persepsi nasabah terhadap seberapa besar
tipe kesalahan tergantung pada penga-laman
sebelumnya tentang service failure

H4 :

Persepsi nasabah tentang seberapa besar service
failure dan keefektifan strategi recovery
berbeda pada berbagai tingkat pendapatan,
jenis kelamin dan kelompok usia.

H5 :

Harapan nasabah terhadap service recovery
berhubungan positif dengan tingkat
kepentingan dalam hal keuangan dan/atau
lamanya hubungan mereka dengan bank.

METODE
Penentuan Sampel dan Pengumpulan Data
Penentuan sampel menggunakan purposive
sampling untuk memilih beberapa bank dengan
kriteria mewakili dua macam kepemilikan yaitu
pemerintah dan swasta, memiliki cabang-cabang
yang tersebar luas dengan produk dan layanan
finansial yang beragam. Purposive sampling
digunakan pula untuk memilih responden yang
telah menjadi nasabah bank selama minimal 3
tahun dan memanfaatkan berbagai layanan
perbankan.
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Sebanyak 400 orang nasabah empat bank
dipilih untuk menjadi responden penelitian ini. Hal
ini didasarkan pada pendapat Roscoe seperti dikutip
Sekaran (2000) bahwa jumlah sampel lebih dari 30
dan kurang dari 500 pada kebanyakan penelitian
sudah terwakili.
Kuesioner yang dibuat dalam penelitian ini
kemudian didistribusikan secara langsung kepada
nasabah bank-bank di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, mulai bulan Juli 2007 sampai bulan
Agustus 2007. Responden diberi satu set kuesioner
dan diminta mengisi kemudian mengembalikan
langsung kepada peneliti. Dengan cara
pendistribusian seperti ini peneliti dapat
memperoleh respon rate sebesar 100%. Sebanyak
400 kuesioner yang dibagikan dapat kembali
seluruhnya, sedangkan yang dapat digunakan lebih
lanjut sejumlah 387 kuesioner.
Definisi dan Pengukuran Variabel
Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah
service failure dan strategi service recovery. (1)
Service failure adalah bagian dari service encounters
yang menyebabkan perma-salahan dan merupakan
sesuatu yang perlu diperbaiki oleh organisasi
penyedia jasa. Permasalahan tersebut berupa
ketidak-puasan pelanggan dalam interaksinya
dengan layanan atau penyedia layanan (Lewis dan
Spyrakopoulos, 2001). Untuk mengidentifikasi
service failure, responden diminta menggambarkan
kekecewaan terhadap suatu masalah pada skala 7
poin dengan angka 1 menunjukkan kekecewaan
pada tingkat terendah dan angka 7 menunjukkan
kekecewaan yang tertinggi. Indikator-indikator
untuk variabel service failure adalah: prosedur
perbankan, kesalahan-kesalahan, perilaku dan
training karyawan, kesalahan-kesalahan fungsional/
teknikal, dan segala sesuatu yang dilakukan
maupun tidak dilakukan oleh bank yang
bertentangan dengan etika perdagangan yang fair.
Daftar pertanyaan untuk variabel ini diadaptasi dari
penelitian Lewis dan Spyrakoppoulos (2001) dengan
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modifikasi pada beberapa item pertanyaan untuk
disesuaikan dengan kondisi penelitian ini, yaitu di
DIY, Indonesia. Modifikasi dilakukan berdasarkan
hasil critical incident interviews. Pada penelitian ini
suatu insiden disebut kritis jika dalam interaksi
antara bank dan nasabah terjadi ketidakpuasan
atau pemasalahan yang dialami oleh nasabah
(diadaptasi dari Lewis dan Spyrakopoulos, 2001).
Lima puluh orang nasabah bank menjadi responden
penelitian tahap pertama ini. Peneliti mewawancarai mereka untuk memperoleh data tentang
pengalaman mereka yang mengecewakan dalam
menerima layanan bank. Suatu kejadian dianggap
kritis dan digunakan untuk penelitian tahap kedua
jika mendapat penilaian minimal 5 pada skala 7 poin
tersebut. Hasil wawancara di atas digunakan untuk
memodifikasi kuesioner dengan skala Likert 1
sampai 7, kemudian dilakukan uji instrumen dan
didistribusikan untuk mendapatkan data.
Service failure yang dapat diidentifikasi
adalah sebagai berikut: (a) ATM yang didatangi
tidak dapat digunakan (SF01); (b) dalam buku
tabungan dan rincian pemakaian kartu kredit,
rekening Anda didebet (berkurang) lebih banyak
daripada yang seharusnya (SF02); (c) arti simbolsimbol dalam rincian rekening kartu kredit dan buku
tabungan sulit dipahami (SF03); (d) Nasabah
mengajukan kredit dan memperoleh jawaban
dalam waktu yang lebih lama daripada yang
diharapkan (SF04); (e) Tingkat bunga kredit belum
disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang baru
dan lebih rendah (SF05); (f) Nasabah bertanya pada
pegawai bank tentang suatu produk bank dan
pegawai tersebut menjawab tidak tahu (SF06); (g)
Nasabah memasuki salah satu cabang dan
menghadapi antrian yang panjang (SF07); (h)
Seorang pegawai bank melayani dengan malas
(tidak antusias) (SF08); (i) Bank hanya memiliki
sedikit kantor cabang (SF09); (j) Nasabah tidak dapat
melakukan setoran/penarikan tunai di cabang lain
(antar cabang tidak terhubung secara on-line)
(SF10); (k) Transfer antar cabang memerlukan biaya
administrasi (SF11). (2) Service recovery menurut

Armistead et al. (1995) seperti dikutip Lewis dan
Spyrakopoulos, (2001) adalah tindakan spesifik yang
dilakukan untuk memastikan pelanggan menerima
layanan pada tingkat yang reasonable setelah
terjadinya permasalahan yang mengganggu
layanan yang normal. Sedangkan Zemke et. al.
(1990) menyatakan service recovery yang terencana
sebagai proses yang direncanakan secara matang
untuk mengembalikan pernyataan kepuasan
pelanggan yang terganggu oleh service failure
maupun gagalnya produk dalam memenuhi
harapan mereka. Indikator-indikator untuk variabel
service recovery adalah: koreksi, perlakuan khusus
terhadap nasabah yang mengajukan keluhan,
penjelasan, permintaan maaf, kompensasi,
menyampaikan kembali keluhan nasabah kepada
karyawan yang lain atau manajer pada level yang
lebih tinggi, dan tidak melakukan apapun sebagai
respon terhadap keluhan nasabah. Daftar
pertanyaan untuk variabel ini diadaptasi dari
penelitian Lewis dan Spyrakoppoulos (2001) dengan
modifikasi pada beberapa item pertanyaan untuk
disesuaikan dengan kondisi penelitian ini, yaitu di
DIY, Indonesia. Modifikasi dilakukan berdasarkan
hasil critical incident interviews. Suatu kejadian
dianggap kritis dan digunakan untuk penelitian
tahap kedua jika mendapat penilaian minimal 5
pada skala 7 poin tersebut. Hasil wawancara akan
digunakan untuk memodifikasi kuesioner dengan
skala Likert 1 sampai 7, kemudian dilakukan uji
instrumen dan didistribusikan untuk mendapatkan
data.
Service recovery yang teridentifikasi adalah
sebagai berikut: (a) Bank melakukan perbaikan atau
koreksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan
(SR1); (b) Bank memberi kompensasi berupa uang
atau lainnya (SR2); (c) Bank meminta maaf baik
secara lisan maupun tulisan (SR3); (d) Bank
menjelaskan permasalahan dan memberi saran
supaya nasabah dapat menghindari permasalahan
serupa (SR4) (e) Bank menyampaikan keluhan
nasabah pada pegawai lain atau level manajemen
yang lebih tinggi (SR5); (f) Bank tidak melakukan
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apapun sebagai reaksi terhadap keluhan nasabah
(SR6)
Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Dalam penelitian ini validitas diukur
menggunakan analisis korelasi. Suatu item
dikatakan valid jika mempunyai tingkat signifikansi
lebih kecil daripada 5%.
Variabel service failure dan variabel service
recovery terdiri dari tujuh belas butir pertanyaan. Hasil
analisis korelasi menunjukkan keseluruhan item valid,
ditunjukkan oleh signifikansi di bawah 0,05.
Uji reliabilitas mengukur konsistensi
instrumen penelitian diukur (Cooper dan Schindler,
2000). Reliabilitas diukur menggunakan Cronbach’s
Alpha. Semakin tinggi nilai Cronbach’s Alpha berarti
semakin baik kemampuan instrumen untuk
mengukur. Nilai alpha untuk variabel service failure
sebesar 0,9161 sedangkan untuk variabel service
recovery sebesar 0,6444 sehingga kedua variabel
memenuhi syarat reliabilitas dan layak untuk
digunakan.

HASIL
Hipotesis pertama menyatakan bahwa
nasabah memiliki persepsi yang berbeda tentang
seberapa besar service failure yang terjadi dan
seberapa efektif bank melakukan recovery.
Hipotesis ini diuji menggunakan Friedman test.
Untuk masing-masing responden, failure diurutkan
dari 1 sampai 11 dan recovery diurutkan dari 1
sampai 6. Kemudian rata-rata dari masing-masing
skor ranking dihitung.
Pengujian hipotesis pertama menyatakan
penilaian nasabah terhadap recovery berbeda
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untuk setiap tipe kesalahan yang diperbaiki dengan
recovery tersebut. Dapat dibuktikan bahwa terjadi
perbedaan persepsi nasabah terhadap service
failure dan service recovery. Tabel 1 menunjukkan
peringkat masing-masing item pada service failure
dan service recovery.

Tabel 1. Ranking untuk Variabel Service Failure
dan Variabel Service Recovery
ItemItemitem
Rataitem
Ratarata
Rank
rata
Rank
pada
pada
Service Rating
Service Rating
Failure
Recovery
SF01
SF02
SF03
SF04
SF05
SF06
SF07
SF08
SF09
SF10
SF11

6.72
6.40
4.95
5.28
5.13
6.46
6.17
6.97
5.44
6.72
5.76

2
5
11
9
10
4
6
1
8
2
7

SR1
SR2
SR3
SR4
SR5
SR6

3.59
3.79
4.32
4.02
3.96
1.32

5
4
1
2
3
6

Hipotesis kedua menyatakan penilaian
nasabah terhadap recovery berbeda untuk setiap
tipe kesalahan yang diperbaiki dengan recovery
tersebut. Pengujian Hipotesis 2 menggunakan
Friedman test untuk menentukan skor ranking
recovery untuk masing-masing failure.
Hasil pengujian menunjukkan tingkat
signifikansi 0,000 untuk masing-masing item pada
service failure, sehingga hipotesis 2 diterima. Setiap
item pada service recovery mempunyai keefektifan
yang berbeda jika diterapkan pada masing-masing
item service failure. Tabel 2 menunjukkan rata-rata
rating dan ranking service recovery untuk setiap
item service failure.

PERBANKAN
Tabel 2. Ranking Service Recovery untuk Setiap Item pada Service Failure

Service Failure

1. ATM yang didatangi tidak dapat
digunakan (out of order).

2. Dalam buku tabungan dan rincian
pemakaian kartu kredit, rekening
didebet (berkurang) lebih banyak
daripada yang seharusnya.

3. Arti simbol-simbol dalam rincian
pemakaian kartu kredit dan buku
tabungan sulit dipahami.

4. Nasabah mengajukan kredit dan
memperoleh jawaban dalam
waktu yang lebih lama daripada
yang diharapkan

5. Tingkat bunga kredit belum
disesuaikan dengan tingkat bunga
pasar yang baru dan lebih rendah

6. Nasabah bertanya pada pegawai
bank tentang suatu produk bank
dan pegawai tersebut menjawab
tidak tahu

7. Nasabah memasuki salah satu
cabang dan menghadapi antrian
yang panjang

Rata-rata
Rating
4.16
3.71
4.11
4.07
3.68
1.26
4.52
3.70
3.75
4.09
3.64
1.30
4.11
4.06
3.59
4.15
3.72
1.36
2.96
3.42
3.73
3.60
1.29
4.29
3.58
3.72
4.26
3.87
1.27
4.35
3.62
3.97
4.08
3.71
1.28
4.71
3.61
3.71
4.06
3.53
1.37

Service Recovery
Perbaikan atau koreksi
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Perbaikan atau koreksi
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Perbaikan atau koreksi
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Perbaikan atau koreksi
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Perbaikan atau koreksi
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Perbaikan atau koreksi
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun

Rank
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1
4
2
3
5
6
1
4
3
2
5
6
2
3
5
1
4
6
4
3
1
2
5
1
5
4
2
3
6
1
5
3
2
4
6
1
4
3
2
5
6
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Tabel 2. (Lanjutan). Ranking Service Recovery untuk Setiap Item pada Service Failure

Service Failure

8. Seorang pegawai bank melayani
dengan malas (tidak antusias).

9. Bank hanya memiliki sedikit
kantor cabang.

10. Nasabah tidak dapat melakukan
setoran/penarikan tunai di cabang
lain (antar cabang tidak
terhubung secara online).

11. Transfer antar cabang memerlukan biaya administrasi.

Service Recovery
Perbaikan atau koreksi
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Perbaikan atau koreksi
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun
Menjelaskan permasalahan
Meminta maaf
Kompensasi
Menyampaikan lagi keluhan
Tidak melakukan apapun

Dalam hipotesis 3 dinyatakan bahwa nasabah
yang pernah mengalami suatu ketidakpuasan akan
memberikan penilaian yang lebih besar terhadap
service failure daripada nasabah yang belum pernah
mengalaminya. Pengujian hipotesis 3 menggunakan
Mann-Whitney test untuk membandingkan ratarata skor ranking pada nasabah yang pernah
mengalami dengan rata-rata skor ranking pada
nasabah yang tidak pernah mengalami service
failure.
Hasil pengujian menunjukkan perbedaan
signifikan pada item ‘tingkat bunga kredit belum
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Rata-rata
Rating
4.61
3.27
3.84
4.09
3.84
1.35
3.35
3.22
3.65
3.49
1.30
4.35
3.70
3.63
4.00
3.81
1.51
3.23
3.39
3.66
3.38
1.34

Rank
1
5
3
2
3
6
3
4
1
2
5
1
4
5
2
3
6
4
2
1
3
5

disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang baru
dan lebih rendah’ (p=0,006), ‘nasabah memasuki
salah satu cabang dan menghadapi antrian yang
panjang’ (p=0,000), ‘bank hanya memiliki sedikit
kantor cabang’ (p=0,000), dan pada item ‘nasabah
tidak dapat melakukan setoran/penarikan tunai di
cabang lain (antar cabang tidak terhubung secara
on-line)’ (p=0,010). Sedangkan pada 7 item lainnya
menunjukkan p³0,05 sehingga dapat dikatakan
bahwa pada 7 item tersebut tidak ada perbedaan
persepsi antara orang yang pernah mengalami
dengan orang yang belum pernah mengalami suatu
kejadian service failure.
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Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 3.

Item-item pada service failure

Hasil pengujian

SF01

0.139

tidak
signifikan

0.322

tidak
signifikan

SF02
SF03
SF04
SF05
SF06
SF07

ATM yang didatangi tidak dapat digunakan (out of order).
Dalam buku tabungan dan rincian pemakaian kartu kredit,
rekening didebet (berkurang) lebih banyak daripada yang
seharusnya.
Arti simbol-simbol dalam rincian pemakaian kartu kredit dan buku
tabungan tersebut sulit dipahami.
Nasabah mengajukan kredit dan memperoleh jawaban dalam
waktu yang lebih lama daripada yang diharapkan.
Tingkat bunga kredit belum disesuaikan dengan tingkat bunga
pasar yang baru dan lebih rendah.
Nasabah bertanya pada pegawai bank tentang suatu produk bank
dan pegawai tersebut menjawab tidak tahu.
Nasabah memasuki salah satu cabang dan menghadapi antrian
yang panjang

0.070
0.869

tidak
signifikan
tidak
signifikan

0.006

signifikan

0.687

tidak
signifikan

0.000

signifikan

SF08

Seorang pegawai bank melayani dengan malas (tidak antusias)

0.617

SF09

Bank hanya memiliki sedikit kantor cabang.
Nasabah tidak dapat melakukan setoran/penarikan tunai di cabang
lain (antar cabang tidak terhubung secara on-line)

0.000

tidak
signifikan
signifikan

0.010

signifikan

Transfer antar cabang memerlukan biaya administrasi.

0.930

tidak
signifikan

SF10
SF11

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 untuk Service Failure

SF
SF01
SF02
SF03
SF04
SF05
SF06
SF07
SF08
SF09
SF10
SF11

Pendapatan
0.003 signifikan
0.002 signifikan
0.000 signifikan
0.118 tidak signifikan
0.048 signifikan
0.582 tidak signifikan
0.000 signifikan
0.132 tidak signifikan
0.061 tidak signifikan
0.058 tidak signifikan
0.001 signifikan

Hasil Pengujian Berdasar:
Jenis Kelamin
0.564 tidak signifikan
0.125 tidak signifikan
0.071 tidak signifikan
0.000 signifikan
0.244 tidak signifikan
0.373 tidak signifikan
0.006 signifikan
0.632 tidak signifikan
0.163 tidak signifikan
0.799 tidak signifikan
0.075 tidak signifikan

0.009
0.027
0.122
0.000
0.016
0.229
0.000
0.015
0.199
0.007
0.125

Usia
signifikan
signifikan
tidak signifikan
signifikan
signifikan
tidak signifikan
signifikan
signifikan
tidak signifikan
tidak signifikan
tidak signifikan
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Pengujian Hipotesis 4 menggunakan MannWhitney test dan Kruskal-Wallis test, untuk menguji
apakah persepsi nasabah tentang seberapa besar
service failure dan keefektifan strategi recovery
adalah berbeda pada berbagai tingkat pendapatan,
jenis kelamin dan kelompok usia. Hasil pengujian
menunjukkan signifikansi p D 0,05 pada 7 item di
antara 17 item service failure dan service recovery
berdasar tingkat pendapatan. Untuk kelompok
jenis kelamin terdapat 5 item yang signifikan. Untuk
kelompok umur terdapat hasil signifikan pada 11
item.

menurut tingkat kepentingan dalam hal keuangan
dan/atau lamanya hubungan mereka dengan bank
diuji menggunakan Kruskal-Wallis test.
Hasil pengujian menunjukkan jika dilihat dari
besarnya uang yang disimpan di bank terdapat 5
item yang menunjukkan perbedaan signifikan dan
hanya satu item tidak signifikan, yaitu ‘bank
memberi kompensasi’. Jika dilihat dari lamanya
responden menjadi nasabah terdapat satu item
yang signifikan, yaitu ‘menyampaikan lagi keluhan

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis 4 untuk Service Recovery

SR
SR1
SR2
SR3
SR4
SR5
SR6

0.060
0.261
0.274
0.471
0.008
0.193

Pendapatan
tidak signifikan
tidak signifikan
tidak signifikan
tidak signifikan
signifikan
tidak signifikan

Hasil Pengujian Berdasar:
Jenis Kelamin
0.046 signifikan
0.414 tidak signifikan
0.004 signifikan
0.495 tidak signifikan
0.001 signifikan
0.298
tidak signifikan

Hipotesis 5 yang menyatakan harapan
nasabah terhadap service recovery berbeda

0.005
0.000
0.000
0.000
0.002
0.360

Usia
signifikan
signifikan
signifikan
signifikan
signifikan
tidak signifikan

nasabah pada pegawai lain atau level manajemen
yang lebih tinggi’.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis 5

Service Recovery
Melakukan perbaikan atau koreksi
Memberi kompensasi berupa uang atau
lainnya
Meminta maaf baik secara lisan maupun
tulisan
Menjelaskan permasalahan
Menyampaikan lagi keluhan nasabah
pada pegawai lain atau level manajemen
yang lebih tinggi
Tidak melakukan apapun
122

Hasil pengujian berdasarkan:
Lamanya menjadi
Besarnya tabungan
nasabah
0.000

signifikan

0.839

tidak signifikan

0.241

tidak
signifikan

0.392

tidak signifikan

0.001

signifikan

0.372

tidak signifikan

0.031

signifikan

0.284

tidak signifikan

0.004

signifikan

0.002

signifikan

0.002

signifikan

0.455

tidak signifikan
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PEMBAHASAN
Pengujian terhadap hipotesis 1 menun-jukkan
bahwa penilaian nasabah perbankan di Yogyakarta
terhadap service failure dan service recovery
berbeda secara signifikan. Menduduki rating
tertinggi pada service failure adalah item pegawai
bank melayani nasabah dengan malas, atau tidak
antusias. Kejadian ini menimbulkan ketidakpuasan
yang sangat besar. Sedangkan kesalahan yang
dianggap menimbulkan ketidakpuasan paling kecil
adalah jika nasabah tidak memahami arti simbolsimbol yang terdapat dalam rincian pemakaian
kartu kredit.
Perbedaan signifikan pada penilaian nasabah
ini juga terjadi pada penelitian terdahulu oleh Lewis
et al. (2001), dengan peringkat pertama service
failure adalah pada ‘unwilling employee’ dan
peringkat terakhir adalah 2 item, yaitu sedikit ATM
dan sedikit kantor cabang. Dengan demikian terjadi
kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian
Lewis et al. (2001), yaitu nasabah menilai bahwa
pegawai yang tidak antusias melayani nasabah
menimbulkan ketidakpuasan yang terbesar.
Service recovery yang menempati posisi
tertinggi adalah permintaan maaf, sedangkan posisi
terendah adalah jika pegawai tidak melakukan
apapun sebagai respon terhadap ketidakpuasan
nasabah. Lewis et al. (2001) menyatakan bahwa
nasabah bank di Yunani memberikan penilaian
tertinggi pada usaha perbaikan atau koreksi yang
dilakukan oleh bank, sedangkan penilaian terendah
diberikan pada pegawai bank menyampaikan lagi
keluhan nasabah pada pegawai lain atau
manajemen pada level lebih tinggi.
Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa
nasabah bank di Yogyakarta sangat mementingkan
pelayanan yang baik oleh para pegawai bank,
terutama teller dan customer service yang berada
di jajaran depan dan langsung berhadapan dengan
nasabah. Jika nasabah menghadapi pegawai yang

tidak antusias akan menimbulkan ketidakpuasan
yang besar. Demikian pula untuk usaha yang
dilakukan bank untuk memperbaiki kesalahan yang
mengecewakan nasabah. Jika bank meminta maaf
kepada nasabah, nasabah menganggap usaha itu
sangat memuaskan.
Pengujian terhadap hipotesis 2 menunjukkan
bahwa penilaian nasabah terhadap service recovery
berbeda-beda tergantung pada kesalahan yang
diperbaiki dengan usaha recovery tersebut. Lewis
et al. (2001) juga membuktikan hal yang sama.
Perbedaan hasil kedua penelitian ini terjadi pada
ranking setiap item service failure pada setiap item
service recovery. Misalnya pada item ‘wrong
statement’ atau kesalahan yang dilakukan bank
dengan mendebet rekening kartu kredit lebih
banyak daripada yang seharusnya. Penelitian ini
menunjukkan bahwa nasabah paling puas jika bank
mengoreksi rekening seperti yang seharusnya.
Sedangkan penelitian Lewis et al. (2001)
menunjukkan bahwa nasabah di Yunani
memberikan penilaian tertinggi pada usaha bank
memperbaiki kesalahannya dengan memberikan
kompensasi.
Hipotesis 3 terbukti dapat diterima hanya
pada 4 item, yaitu item tingkat bunga kredit belum
disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang baru
dan lebih rendah, nasabah memasuki salah satu
cabang dan menghadapi antrian yang panjang,
bank hanya memiliki sedikit kantor cabang, dan
pada item nasabah tidak dapat melakukan setoran/
penarikan tunai di cabang lain (antar cabang tidak
terhubung secara on-line). Hal ini menunjukkan
bahwa hanya pada empat item tersebut
pengalaman tentang service failure menyebabkan
perbedaan penilaian tentang seberapa besar
kesalahan yang dilakukan oleh bank. Pada itemitem lainnya tidak ada perbedaan signifikan antara
penilaian oleh nasabah dengan pengalaman dan
penilaian oleh nasabah yang belum pernah
mengalami service failure tertentu. Hal ini dapat
disebabkan karena untuk memahami empat
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kejadian tersebut nasabah perlu melihat atau
merasakan sendiri seperti apa ketidakpuasan yang
dapat mereka alami sehubungan layanan maupun
produk perbankan.
Pada 7 item service failure lainnya tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara
penilaian nasabah yang pernah mengalami suatu
kejadian dengan penilaian nasabah yang belum
pernah mengalaminya.
Penelitian Lewis et al. (2001) memberikan
hasil yang signifikan pada 5 item di antara 11 item
service failure, yaitu persetujuan kredit yang
lamban, sedikit kantor cabang, pegawai yang tidak
antusias, komunikasi antara nasabah dan bank yang
tidak terus-menerus dan pernyataan yang sulit
dipahami.
Pengujian hipotesis 4 menunjukkan pada
beberapa item service failure dan service recovery
terdapat perbedaan penilaian oleh responden pada
berbagai tingkat pendapatan, jenis kelamin dan
usia. Dari kenyataan tersebut dapat diketahui
bahwa persepsi nasabah tentang beberapa item
pada service failure dan service recovery berbeda
menurut tingkat pendapatan, jenis kelamin dan
usia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lewis et
al. (2001) yang menyatakan bahwa terdapat
perbedaan persepsi oleh perbedaan jenis kelamin,
usia dan penghasilan, dan terdapat kecenderungan
bahwa responden berusia muda lebih mudah
merasa puas oleh tindakan recovery, dan pada
beberapa kasus orang dengan penghasilan yang
lebih tinggi akan lebih sulit untuk merasa puas.
Pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa
dilihat dari lamanya responden menjadi nasabah bank
terdapat perbedaan signifikan hanya pada satu item,
yaitu menyampaikan lagi keluhan nasabah pada
pegawai lain atau level manajemen yang lebih tinggi.
Dari besarnya uang yang disimpan di bank terdapat
perbedaan signifikan pada 5 item service recovery, dan
hanya satu item yang tidak signifikan yaitu pemberian
kompensasi. Penelitian Kelley et al. (1994) yang
menyebutkan bahwa komitmen organisasional
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merupakan anteseden harapan konsumen terhadap
service recovery mendukung hasil penelitian ini.
Indikator komitmen organisasional dapat berupa
lamanya seseorang menjadi nasabah dan besarnya
uang yang disimpan di bank.
Lewis et al. (2001) membuktikan bahwa baik
dari lamanya responden menjadi nasabah maupun
dari besarnya uang yang disimpan di bank terdapat
hubungan positif terhadap persepsi nasabah
tentang keefektifan service recovery.
Hasil penelitian ini memberikan bukti tentang
persepsi nasabah bank di Yogyakarta tentang
seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh bank
dan seberapa efektif bank melakukan usaha
perbaikan terhadap kesalahan yang mereka
lakukan. Dengan mengetahui hal apa saja yang
mengecewakan
nasabah
bank
dapat
mempersiapkan suatu strategi perbaikan yang
dapat diterapkan untuk menanggapi keluhan
nasabah, atau bahkan untuk mencegah supaya
nasabah tidak merasa dikecewakan.
Dari ranking service failure diketahui bahwa
nasabah merasa paling kecewa terhadap pelayanan
yang diberikan oleh pegawai yang kelihatan
enggan melayani nasabah. Sedangkan service
recovery yang menurut nasabah paling memuaskan
adalah permintaan maaf. Hal ini dapat
menunjukkan bahwa nasabah sangat mengutamakan dapat dilayani oleh pegawai bank,
khususnya dijajaran depan, yang sangat
menghargai nasabah. Hal ini telah menjadi
perhatian Marketing Research Indonesia dengan
mengadakan penelitian untuk menentukan bankbank terbaik dari sisi layanan dengan menilai 2
bagian dari kantor bank, yaitu staf dan fasilitas fisik.
Infobank (2003) menyatakan bahwa lebih mudah
memperbaiki sarana fisik daripada meningkatkan
kualitas SDM.
Bank yang ingin meningkatkan daya saing
harus meningkatkan kualitas SDM sekaligus kualitas
sarana fisiknya. Dengan demikian diharapkan
nasabah akan dapat dilayani dengan lebih baik.

PERBANKAN
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
persepsi nasabah terhadap service failure dan
keefektifan service recovery yang dilakukan di bank.
Penilaian nasabah perbankan di Yogyakarta
terhadap service failure dan service recovery berbeda
secara signifikan seperti pada hipotesis 1. Menduduki
rating tertinggi pada service failure adalah item
pegawai bank melayani nasabah dengan malas, atau
tidak antusias. Kejadian ini menimbulkan
ketidakpuasan yang sangat besar. Service recovery
yang menempati posisi tertinggi adalah permintaan
maaf. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa
nasabah bank di Yogyakarta sangat mementingkan
pelayanan yang baik oleh para pegawai bank,
terutama teller dan customer service yang berada
dijajaran depan dan langsung berhadapan dengan
nasabah. Jika nasabah menghadapi pegawai yang
tidak antusias akan menimbulkan ketidakpuasan
yang besar. Demikian pula untuk usaha yang
dilakukan bank untuk memperbaiki kesalahan yang
mengece-wakan nasabah. Jika bank meminta maaf
kepada nasabah, nasabah menganggap usaha itu
sangat memuaskan.
Pembuktian terhadap hipotesis 2 menunjukkan bahwa penilaian nasabah terhadap service
recovery berbeda-beda tergantung pada kesalahan
yang diperbaiki dengan usaha recovery tersebut.
Hipotesis 3 terbukti dapat diterima hanya
pada 4 item, yaitu item tingkat bunga kredit belum
disesuaikan dengan tingkat bunga pasar yang baru
dan lebih rendah, nasabah memasuki salah satu
cabang dan menghadapi antrian yang panjang,
bank hanya memiliki sedikit kantor cabang, dan
pada item nasabah tidak dapat melakukan setoran/
penarikan tunai di cabang lain (antar cabang tidak
terhubung secara on-line). Hal ini menunjukkan
bahwa hanya pada empat item tersebut
pengalaman tentang service failure menyebabkan

perbedaan penilaian tentang seberapa besar
kesalahan yang dilakukan oleh bank.
Pengujian hipotesis 4 menunjukkan pada
beberapa item service failure dan service recovery
terdapat perbedaan penilaian oleh responden pada
berbagai tingkat pendapatan, jenis kelamin dan
usia.
Pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa
dilihat dari lamanya responden menjadi nasabah
bank terdapat perbedaan signifikan hanya pada
satu item, yaitu menyampaikan lagi keluhan
nasabah pada pegawai lain atau level manajemen
yang lebih tinggi. Dari besarnya uang yang disimpan
di bank terdapat perbedaan signifikan pada 5 item
service recovery, dan hanya satu item yang tidak
signifikan yaitu pemberian kompensasi.
Saran
Penelitian ini terbatas pada bank yang ada di
Yogyakarta, yaitu hanya pada bank pemerintah dan
swasta. Beberapa saran yang dapat disampaikan
berdasarkan penelitian ini adalah: bagi bank
diperlukan peningkatan layanan yang secara terus
menerus, untuk semua front, teruma untuk front
yang langsung bersentuhan dengan customer.
Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk
bank yang lebih bervariasi, baik itu bank BUMN,
BUSN, BPD, maupun bank asing.
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Abstract: Monetary crisis in Indonesia had given wide influence on Indonesia Business
condition. There was money crisis in many companies, including banking firms, that affected
lower public confidence. This study examined the influence of financial performance that
was represented by the financial ratio to the stock price. There were10 financial ratios that
predicted influence stock price. Data in this study wais collected from 11 go-public banking
companies in Jakarta Stock Exchange in 2001- 2005 by using purposive sampling method. The
factor analysis was used to identify dimension of each variable, and regression analysis was
used to test the hypothesis. The empirical result showed that simultaneously, all financial
ratios influenced to stock price. Partially, only two ratios affected the stock price.
Keywords: monetary crisis, financial ratios, camels, stock performance, banking firms.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang
diperhatikan oleh investor dalam menentukan
keputusan pembelian saham. Meningkatkan kinerja
keuangan merupakan keharusan bagi perusahaan
perbankan agar sahamnya tetap diminati di bursa
efek, karena hal itu juga akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi
krisis perbankan yang sesungguhnya berawal dari
krisis moneter pada tahun 1997. Likuidasi beberapa
bank pada tahun 1997 telah menyebabkan
timbulnya keraguan masyarakat akan kinerja
keuangan perbankan. Untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia selaku
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otoritas moneter melalui Surat Edaran Bank
Indonesia No. 6/23/DPNP, tanggal 31 Mei 2004 telah
menetapkan kriteria kesehatan bank menyangkut
aspek: Capital, Asset quality, Management, Earning,
Liquidity dan Sensitivity to market risk (CAMELS).
Dengan terbitnya surat edaran ini diharapkan dapat
mendongkrak kinerja perusahaan perbankan yang
pada akhirnya akan meningkatkan kinerja sahamnya.
Pemakaian rasio keuangan dalam mewakili
kinerja keuangan dapat membantu para pelaku
bisnis, pihak regulator atau pemakai laporan
keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan
suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan
perbankan. Untuk menilai kinerja perusahaan
perbankan umumnya digunakan rasio CAMELS. Hal
ini menunjukkan bahwa rasio keuangan
bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan
perusahaan perbankan.
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Penelitian terdahulu telah membuktikan
bahwa rasio keuangan bermanfaat untuk menilai
kinerja bank. Sinkey (1975) serta Nasser dan Aryati
(2000) tentang manfaat rasio keuangan untuk
membedakan bank sehat dan bank bermasalah.
Thompson (1991) tentang manfaat rasio keuangan
untuk memprediksi kebangkrutan bank. Whalen
dan Thompson (1998) tentang manfaat rasio
keuangan untuk menyusun rating bank. Surifah
(2002) tentang manfaat rasio keuangan untuk
membedakan kinerja bank sebelum dan setelah
krisis, dan Intan dan Syakroza (2003) tentang
pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham.
Hasil penelitian tersebut mendukung bahwa kinerja
saham dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang
diwakili oleh rasio keuangannya.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi kepada investor dalam
pengambilan keputusan untuk membeli saham.
Informasi ini juga dapat digunakan oleh regulator
di pasar modal dan Bank Indonesia untuk
menentukan persyaratan penyajian laporan
keuangan kepada publik. Di samping itu diharapkan
hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah
penelitian di bidang kinerja keuangan perbankan.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah sebagai berikut: (1) Pemilihan
rasio keuangan dalam penelitian ini mengacu pada
rasio CAMELS sesuai dengan Surat Edaran Bank
Indonesia No. 6/10/PBI/2004. Rasio CAMELS lebih
lengkap dari rasio CAMEL karena menambahkan
rasio sensitivity to market risk. (2) Penelitian tentang
rasio Camel sebagai proksi kinerja keuangan
perbankan umumnya hanya dilakukan untuk
mengetahui kondisi kesehatan perbankan dan
manfaat rasio Camel untuk memprediksi
kebangkrutan bank, sedikit sekali penelitian yang
menguji kepercayaan investor terhadap kinerja
keuangan perbankan. (3) Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan
go public di Bursa Efek Jakarta. (4) Periode analisis
adalah lima tahun mulai tahun 2001 sampai 2005
dengan pertimbangan periode setelah krisis,
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sehingga diharapkan kinerja perbankan sudah
mulai membaik dan kepercayaan investor
meningkat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh rasio keuangan capital, assets,
management, earnings, liquidity, sensitivity to
market risk secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja saham pada perusahaan
perbankan,dan untuk mengetahui pengaruh rasio
keuangan capital, assets management, earnings,
liquidity, sensitivity to market risk secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kinerja saham
pada perusahaan perbankan.

CAMEL
SFAS No 1 Objective of Financial Reporting
by Business Enterprises (FASB 1978) menjelaskan
bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang bermanfaat kepada
investor, kreditor, dan pemakai laporan keuangan
lainnya baik yang sekarang maupun yang potensial
dalam pembuatan keputusan investasi, kredit, dan
keputusan sejenis secara rasional. Tujuan kedua,
adalah menyediakan informasi untuk membantu
investor, kreditor dan pemakai lainnya baik yang
sekarang maupun yang potensial untuk menilai
jumlah, waktu dan ketidakpastian penerimaan kas
dari dividen dan bunga di masa yang akan datang.
Rasio keuangan merupakan salah satu
informasi keuangan yang dapat digunakan oleh
investor untuk pengambilan keputusan investasi.
Rasio keuangan merupakan perbandingan antara
dua elemen laporan keuangan yang menunjukkan
suatu indikator kesehatan keuangan perusahaan
pada suatu waktu tertentu (BEJ, 2001). Rasio
keuangan menyederhanakan informasi yang
menggambarkan hubungan antara pos tertentu
dengan pos lainnya, sehingga dari penyederhanaan
ini pemakai informasi dapat dengan cepat menilai
hubungan antara pos-pos laporan keuangan.
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Manfaat laporan keuangan dalam
mampengaruhi keputusan investor telah diuji oleh
beberapa peneliti. Beaver (1966), Altman (1968)
serta Dambolena dan Khoury (1980) telah meneliti
kebangkrutan perusahaan dengan melihat pola
perubahan rasio keuangan. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa rasio keuangan berhubungan
dengan kebangkrutan perusahaan. Ball dan Brown
(1968) serta Ou dan Penman (1989) menguji
kandungan informasi pelaporan laba pada harga
saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
pelaporan laba mempunyai pengaruh signifikan
terhadap harga saham.
Penelitian tentang manfaat rasio keuangan
untuk memprediksi kondisi keuangan bank telah
dilakukan oleh Sinkey (1975), hasil penelitiannya
menemukan bahwa rasio keuangan signifikan
berbeda antara perusahaan perbankan bermasalah
dengan yang tidak bermasalah. Whalen dan
Thompson (1988) menguji rasio CAMEL untuk
menyusun rating bank. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa rasio CAMEL akurat dalam
menyusun rating bank. Thompson (1991) menguji
rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan
bank. Thompson menemukan bahwa rasio CAMEL
sebagai proksi variabel kondisi keuangan bank
merupakan faktor signifikan yang berkaitan
dengan kebangkrutan bank. Machfoedz (1994)
menguji manfaat rasio keuangan dalam
memprediksi laba perusahaan di masa yang akan
datang. Machfoedz menemukan bahwa rasio
keuangan yang digunakan dalam model
bermanfaat untuk memprediksi laba satu tahun ke
muka, namun tidak bermanfaat untuk memprediksi
lebih dari satu tahun.
Penelitian tentang rasio CAMEL untuk
memprediksi financial distress di Indonesia telah
dilakukan oleh Nasser dan Aryati (2000). Hasilnya
menunjukkan bahwa rasio keuangan yang
signifikan membedakan bank yang sehat dan bank
yang tidak sehat adalah EATAR dan OPM. Wilopo
(2001) menguji manfaat rasio keuangan CAMEL
dalam memprediksi kegagalan bank di USA pada

tahun 1980-an dengan menggunakan alat statistik
regresi logit. Hasil penelitiannya menemukan
bahwa rasio CAMEL cukup akurat dalam menyusun
rating bank. Penelitian lain juga dilakukan oleh
Surifah (2002) tentang kinerja keuangan bank
swasta nasional sebelum dan setelah krisis. Hasil
penelitiannya adalah rata-rata rasio keuangan
bank swasta nasional berbeda antara sebelum dan
sesudah krisis. Haryati (2002) melakukan analisis
kebangkrutan bank yang hasilnya dari keempat
rasio keuangan (ROA, LDR, Efisiensi, dan Cadangan
Penghapusan Kredit) hanya ROA yang mempunyai
pengaruh bermakna terhadap kemungkinan
kebangkrutan bank.
Penelitian lain tentang evaluasi kinerja bank
pernah dilakukan oleh Yildirim dan Phillippatos
(2003) melakukan studi pada 12 negara Central
Easterm Europe tahun 1993-2000. Hasil
penelitiannya bank asing lebih efisien dibanding
dengan bank domestik. Bos dan Kolari (2005)
mengevaluasi efisiensi kinerja di Eropa dan USA
pada periode 1995-1999 yang menyimpulkan
bahwa bank yang besar lebih efisien dibandingkan
dengan bank yang kecil. Rezitis (2006) melakukan
studi di Greek pada periode 1982-1997 dengan
model DEA-Malmquist dan DEA, yang hasilnya
menunjukkan setelah tahun 1992 industri sektor
perbankan lebih efisien karena adanya deregulasi.
Abidin dan Cabanda (2007) tentang evaluasi kinerja
bank setelah dan sebelum krisis dengan model DEA
dan SFA yang hasil evaluasinya mempunyai
hubungan moderat antara model DEA dan SFA.
Abidin (2007) meneliti tentang efisiensi kinerja bank
umum, asing, dan pemerintah dengan metode DEA.
Hasilnya menunjukkan bahwa bank asing dan bank
pemerintah lebih efisien dibanding dengan bank
lainnya.
Almilia dan Herdiningtyas (2007) menganalisis
rasio CAMEL dalam memprediksi kondisi
bermasalah pada lembaga perbankan perioda
2000-2002, yang hasilnya menyatakan bahwa rasio
keuangan CAMEL memiliki daya klasifikasi/daya
prediksi untuk kondisi bank yang mengalami
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kesulitan keuangan dan bank yang mengalami
kebangkrutan.
Penelitian ini menguji pengaruh rasio
CAMELS (Capital, Asset, Management,Earning,
Liquidity, dan Sensitivity to market risk) terhadap
kinerja saham bank go public di Bursa Efek Jakarta
periode 2001-2005. Penelitian ini belum pernah
dilakukan di Indonesia sejak diberlakukannya Surat
Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, tanggal 31
2004. Perubahan yang signifikan dibandingkan
dengan standar kesehatan bank yang sebelumnya
adalah kemampuan bank untuk mengantisipasi
resiko pasar. Hal ini penting bagi perusahaan bank,
karena perusahaan perbankan rawan dengan
perubahan nilai tukar maupun perubahan suku
bunga. Di samping itu, penelitian ini juga menguji
bagaimana respon pasar terhadap kinerja
perbankan pasca krisis moneter.

HIPOTESIS
Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut:
Ha1 : Rasio keuangan capital, assets, management,
earnings, liquidity, sensitivity to market risk
secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja saham pada perusahaan
perbankan.
Ha2 : Rasio keuangan capital, assets management,
earnings, liquidity, sensitivity to market risk
secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap kinerja saham pada perusahaan
perbankan.

METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta dan dilaporkan dalam ICMD tahun 2001
130

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 12, No. 1, Januari 2008: 127 – 135

sampai 2005. Jumlah populasi sebanyak 23
perusahaan perbankan. Pemilihan sampel
dilakukan dengan metode purposive sampling,
yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang
sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Kriteria
tersebut adalah: (1) perusahaan perbankan tersebut
telah go public dan terdaftar di BEJ dari tahun 2001
sampai 2005, (2) sahamnya aktif diperdagangkan
di BEJ dalam kurun waktu tersebut, (3)
mempublikasikan laporan keuangan auditan uintuk
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember dalam
mata uang rupiah. Jumlah sampel yang memenuhi
persyaratan sebanyak 11 bank, sehingga jumlah
observasi selama 5 tahun sebanyak 55.
Penggunaan sampel perusahaan perbankan
dengan kriteria tersebut didasari oleh beberapa
alasan (1) ketersediaan data laporan keuangan hasil
audit yang akan digunakan untuk menghitung rasio
keuangan, (2) penggunaan hanya satu kelompok
perusahaan untuk menghindari pengaruh
perbedaan karakteristik perusahaan, (3)
penggunaan perusahaan perbankan yang terdaftar
di BEJ dimaksudkan agar implikasi dari penelitian
ini dapat memberikan informasi bagi regulator
maupun investor di pasar modal.
Data yang digunakan adalah laporan
keuangan perusahaan perbankan go publik yang
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory
tahun 2001 sampai 2005. Peneliti melakukan
pooling data sampel secara time series (antar tahun)
dan cross section (antar perusahaan) untuk
menekan sekecil mungkin kendala yang timbul atas
homoskedastisitas dan autokorelasi.
Indikator rasio keuangan yang digunakan
dalam penelitian ini diadopsi dari rasio keuangan
yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai
kesehatan bank, sesuai dengan Peraturan bank
Indonesia No. 6/10/PBI/2004. yang meliputi: (1) rasio
permodalan terdiri dari: rasio kecukupan modal
(CAR), komposisi modal (CAPCOM), proyeksi
kecukupan modal (Trend KPMM), aktiva produktif
(APYD1), kemampuan bank memelihara kebutuhan
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penambahan modal dari keuntungan (DPR dan RR),
akses kepada sumber permodalan (EPS dan PER) (2)
rasio kualitas aset terdiri dari: aktiva produktif yang
diklasifikasikan (APYD2), perkembangan aktiva
produktif bermasalah (NPA), Return on Risked
(RORA), Assets Utilization (AU), (3) rasio earnings
terdiri dari: Return on Assets (ROA), Return on
Equity (ROI), Net Interest Margin (NIM)
perbandingan Biaya Operasional dengan
Pendapatan Operasional (BOPO), Perkembangan
Laba Operasional (OP), pendapatan operasional
dibandingkan dengan pendapatan luar usaha
(FBIR), (4) rasio likuiditas, terdiri dari: Loan to Deposit
Ratio (LDR), Cash Ratio(CR), Quick Ratio (QR),
Earnings Assets to Total Assets Ratio (EATAR), (5)
rasio sensitivitas terhadap resiko, terdiri dari:
cadangan untuk mengcover fluktuasi suku bunga
(CAPEX 1) dan cadangan untuk mengcover fluktuasi
nilai tukar (CAPEX2). Sedangkan indikator
manajemen diacu dari penelitian Nasser dan Aryati
(2000) terdiri dari: Net Profit Margin (NPM) dan
Operating Profit Margin (OPM).
Indikator kinerja saham yang digunakan
dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan
(closing price) per 31 Desember.
Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih
dahulu dilakukan analisis faktor untuk
mengidentifikasi dimensi suatu struktur dan
kemudian menentukan sampai seberapa jauh setiap
variabel dapat dijelaskan oleh setiap dimensi.
Setelah dilakukan analisis faktor hanya 10 variabel
yang memenuhi syarat untuk dilakukan analisis
regresi.
Model regresi linear berganda adalah sebagai
berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 +
b7X7 + b8X8 + b9X9 + b10X10 + e
dimana :
Y

: Kinerja saham

a

: Konstanta

X1

: CAR

X2

: CAPCOM

X3

: TREND

X4

: APYD2

X5

: NPM

X6

: ROA

X7

: ROE

X8

: NIM

X9

: LDR

X10

: CAPEX

b1....b10 : Koefisien Regresi
e

: stochastic error term

HASIL
Agar dapat mengidentifikasi dimensi suatu
struktur dan menentukan sampai seberapa jauh
setiap variabel dapat dijelaskan oleh setiap dimensi,
maka dilakukan analisis faktor terlebih dahulu.
Hasil dari analisis faktor ini dapat diketahui
bahwa dari kelompok Capital, dari delapan variabel
yang dianalisis ternyata hanya tiga variabel yang
mempunyai nilai eigen value > 1, yaitu CAR,
CAPCOM, dan Trend yang masing-masing
mempunyai nilai eigen value pada 1.816; 1.512; dan
1.209. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan
25.950%; 21.602%; dan 17.272% variasi atau ketiga
variabel keseluruhan mampu menjelaskan 64.823%
variasi. Kelompok Asset hanya APYD2 yang
mempunyai nilai eigen value > 1 yaitu sebesar 1.413
dan mampu menjelaskan 47.104% variasi.
Kelompok management hanya tiga variabel
yang mempunyai nilai eigen value > 1, yaitu ROA
2.196; ROE 1.402; dan NIM 1.010 dan masing-masing
variabel ini mampu menjelaskan variasi sebesar
36.597%; 23.369; dan 16.838% atau ketiga variabel
keseluruhan mampu menjelaskan 76.804% variasi.
Kelompok Liquidity hanya satu variabel yang
mempunyai nilai eigen value > 1, yaitu LDR yang
mempunyai nilai eigen value sebesar 1.801 dan
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mampu menjelaskan 60.025% variasi. Sedangkan
untuk kelompok Sensitivity hanya satu variabel yang
mempunyai nilai eigen value > 1, yaitu CAPEX1 =
1.474 dan mampu menjelaskan variasi sebesar
73.701%.
Dari 26 variabel yang diuji dengan asumsi
analisis faktor diperoleh 10 variabel yang layak
mewakili CAMELS untuk selanjutnya dilakukan uji
asumsi klasik dan uji regresi berganda linear.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua
model memenuhi asumsi regresi, dimana tidak
terdapat autokorelasi, heteroskedastisitas dan
mulikolinearitas. Pada Durbin- Watson test,
diperoleh hasil Durbin-Watson hitung lebih besar
dari Durbin-Watson tabel untuk semua model,
sehingga tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan
dengan melihat rank korelasi Spearman, semua
angka signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga
tidak terdapat heteroskedastisitas untuk semua
model. Sementara itu, angka VIF (variance inflation
factor) untuk semua model kurang dari 10, dengan
demikian tidak terdapat multikolinearitas.
Uji normalitas data dilakukan dengan
menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, dengan
membandingkan Asymtotic Significance dengan
alpha 0,05. Berdasarkan hasil uji KolmogorovSmirnov, data berdistribusi normal.
Statistik Deskriptif
Hasil analisis regresi termasuk statistik
diskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan variabel
independen Capital (CAR, CAPCOM, dan Trend
KPM); Asset (APYD2), Management (NPM); Earning
(ROA, ROE, NIM); Liquidity (LDR); dan Sensitivity
(CAPEX1) dan variabel dependen yaitu kinerja
saham (diukur dari harga saham). Jumlah sampel
yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 11 bank
yang masih listing di Bursa Efek Jakarta dari tahun
2001 sampai dengan tahun 2005 sehingga jumlah
observasi sebanyak 55.
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Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa variabel CAR mempunyai mean 18,7727
sebesar dengan standar deviasi 14,06297. Mean
variabel CAPCOM sebesar 38,2476 dengan standar
deviasi 21,67335; mean Trend sebesar 1,0947 dengan
standar deviasi 1,75532; mean APYD2 sebesar 3,6380
dengan standar deviasi 2,268546; NPM sebesar
11,9856 dengan standar deviasi 13,98638; mean
ROA sebesar 1,7645 dengan standar deviasi 1,96460;
mean ROE sebesar 10,9287 dengan standar deviasi
34,55858; mean NIM sebesar 5,2444 dengan standar
deviasi 1,13249; mean LDR sebesar 51,4193 dengan
standar deviasi 23,29475; mean CAPEX1 sebesar
3,1504 dengan standar deviasi 1,98226. Sedangkan
untuk variabel dependen yaitu price mempunyai
mean 768,64 sebesar dengan standar deviasi
1007,050.
Hasil Uji Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh variabel
independen secara simultan terhadap variabel
dependen, digunakan F-test dengan D=5 %.
Sedangkan untuk uji parsial digunakan t-test
dengan dua sisi (2 tails) dengan D=5 %.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
dengan tingkat kepercayaan 5 % diperoleh nilai F
hitung = 5,258 dengan angka probabilitas = 0,000
lebih kecil dari 0,05 dengan demikian seluruh variabel
independen dalam penelitian ini berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja saham.
Dari hasil t-test, diketahui bahwa variabel
independen yang berpengaruh secara parsial
terhadap variabel independen secara berturutturut adalah CAPCOM dan NPM
Dengan melihat koefisien determinasi yang
dipakai untuk mengukur proporsi variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel
independen, hasil analisis menunjukkan adjusted
R2 sebesar 0,644. Hal ini berarti 64,4 % variabel
dependen dapat dijelaskan oleh variabel
independen.

PERBANKAN
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, kondisi
perbankan dari tiap kelompok rasio CAMELS dapat
dijelaskan sebagai berikut: kelompok Capital (CAR,
CAPCOM, dan Trend) mempunyai mean yang lebih
besar dan atau sama dengan ukuran standar Bank
Indonesia, sehingga kondisi permodalan perbankan
dapat dikatakan baik. Kelompok Aset (APYD 2)
mempunyai mean yang lebih besar atau sama
dengan ukuran standar Bank Indonesia, sehingga
kualitas aset perbankan dapat dikatakan cukup
baik.
Mean kelompok Manajemen (NPM) lebih
besar atau sama dengan ukuran standar Bank
Indonesia, sehingga kemampuan perbankan dalam
menghasilkan laba dapat dikatakan sangat baik.
Mean dari kelompok Earnings (ROA, ROE, dan NIM)
lebih besar atau sama dengan ukuran standar Bank
Indonesia, sehingga earning yang dihasilkan oleh
perbankan adalah baik. Kelompok Liquidity (LDR)
mempunyai mean lebih kecil dari ukuran standar
Bank Indonesia, sehingga kemampuan perbankan
dalam pemberian kredit adalah kurang baik.
Sedangkan mean kelompok Sensitivity to Market
Risk adalah lebih besar atau sama dengan ukuran
standar Bank Indonesia, berarti cadangan modal
perbankan untuk menghadapi fluktuasi suku bunga
sangat baik.
Secara simultan seluruh variabel bebas
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal
ini mengindikasikan bahwa bahwa CAMELS adalah
alat yang valid untuk menilai kinerja perbankan.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
Beaver (1966), Altman (1968), Dambolena dan
Khoury (1980) Sinkey (1975), Whalen dan Thompson
(1988), Naser dan Aryati (2000), Wilopo (2001),
Almilia dan Herdiningtyas (2007). bahwa CAMEL
adalah alat yang valid untuk menilai kinerja
perbankan.
Hasil ini juga konsisten dengan penelitian
Intan dan Syakroza (2003), bahwa kinerja keuangan

perbankan berpengaruh terhadap kepercayaan
investor dalam menanamkan dananya pada
perusahaan perbankan.
Secara parsial variabel yang signifikan
berpengaruh terhadap harga saham adalah CAPCOM
dan NPM. Pada penelitian Almilia dan Herdiningtyas
(2007) variable CAR dan BOPO yang signifikan
memprediksi kondisi kebangkrutan bank, Nasser dan
Aryati (2000) variabel EATAR dan OPM yang signifikan
membedakan bank sehat dan tidak sehat. Sedangkan
pada penelitian Haryati (2002) rasio yang bermakna
dalam menjelaskan kinerja bank adalah ROA.Pada
penelitian Intan dan Syakroza (2003) rasio Camel yang
signifikan mempengaruhi harga saham adalah NPM,
OPM, PBV, ROA, DER.
Dengan membandingkan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya maka dapat dilihat
bahwa variabel yang konsisten bermakna dalam
menjelaskan kinerja perbankan adalah kelompok
Capital dan Manajemen. Penelitian ini juga menguji
variabel dari kelompok Sensitivity, namun hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel ini tidak
dipertimbangkan oleh investor dalam pengambilan
keputusannya.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa
pengambilan keputusan investasi pada sektor
perbankan tidak sepenuhnya didasarkan pada
kinerja keuangan yang diukur dengan rasio CAMELS.
Hal ini disebabkan karena kurangnya akses terhadap
informasi yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan
investasi kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor
yang lain, seperti: pertama, harga sebuah efek
merupakan hasil konsensus pelaku pasar. Harga
saham yang terbentuk berasal dari kesepakatan dari
pihak yang menjual dan pihak yang membeli.
Keputusan investor untuk menjual atau membeli
didasari dari perkiraan atau ekspektasi mereka.
Harapan manusia ini tidak mudah dikuantifikasi dan
diprediksi, sehingga akan berpengaruh pada jumlah
return yang mereka peroleh. Hal ini berdampak pada
pergerakan kinerja saham perbankan. Kedua, para
pelaku pasar terdiri atas beragam orang dengan
tingkat pendidikan dan profesi yang berbeda
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sehingga kinerja saham tetap sulit diprediksi apabila
hanya mengandalkan rasio CAMELS. Ketiga,
pemahaman yang kurang di kalangan investor
tentang pentingnya sistem penilaian kesehatan bank,
sehingga seringkali informasi vital yang dihasilkan
oleh rasio CAMELS diabaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan mengetahui
pengaruh rasio keuangan CAMELS terhadap kinerja
saham pada sektor perbankan. Hasil penelitian
secara umum mendukung hipotesis penelitian,
bahwa rasio CAMELS CAR, CAPCOM, TREND,
APYD2, NPM, ROA, ROE, NIM, LDR, dan CAPEX1
secara simultan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja saham. Ini menunjukkan
bahwa dalam berinvestasi para investor
memperhatikan tingkat resiko, dan tingkat
kembalian yang akan diperolehnya. Selain itu juga
melihat tingkat kesehatan bank dan kredibilitas
yang dimilikinya.
Rasio CAMELS CAPCOM dan NPM secara
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja saham. Sedangkan delapan
variabel lainnya yaitu CAR, TREND, APYD2, ROA,
ROE, NIM, LDR dan CAPEX1 tidak berpengaruh
secara parsial terhadap kinerja saham. Ini
menunjukkan bahwa investor dalam pengambilan
keputusan investasi mempertimbangkan tingkat
harga saham, komposisi modal dan marjin laba
bersihnya. Pengambilan keputusan investasi pada
sektor perbankan tidak sepenuhnya didasarkan
pada kinerja keuangan yang diukur dengan rasio
CAMELS, mekanisme pasar dan pemahaman
investor terhadap pentingnya sistem penilaian
kesehatan bank turut mempengaruhi keputusan
investor.
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Saran
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai
berikut: pertama, penelitian ini hanya dapat
menggeneralisasi perusahaan perbankan yang go
public, hasilnya mungkin berbeda apabila
digunakan sampel baik bank yang go public
maupun yang tidak go public. Kedua, terbatasnya
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian
ini. Ketiga, penggunaan data sekunder kurang
dapat menggali proksi dari aspek Manajemen.
Adapun saran untuk penelitian yang akan
datang antara lain : menguji pengaruh rasio camels
secara lebih rinci terhadap kinerja saham, hasil yang
tidak signifikan yang diperoleh untuk rasio CAMELS
dalam penelitian ini perlu untuk diuji kembali,
memperbanyak sampel dan menggunakan data
primer untuk menggali proksi aspek manajemen.
Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan
kinerja perusahaan perbankan yang go public
dengan perusahaan perbankan yang tidak go public.
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Abstract: For banking world, the existence of customers was as important asset. In the middle
of strict and dynamic competition, Bank Mandiri as one of financial service providers was
aware that customer’s loyalty was what should be obtained and maintained. One way applied
by Bank Mandiri as financial service provider was relationship marketing strategy. Marketing
strategy focussed on building relationship with the customers had final objective namely to
obtain customer’s loyalty, with the purpose that these customers could provide long term
advantages for the company. This study was conducted on the customers of Tabungan Mandiri
in PT. Bank Mandiri (Persero) Branch of Pasuruan. The technique of data collection was
questionnaire. The number of population was 10,627 customers. The number of sample was
73 with simple random sampling technique. Data analysis applied regression analysis. Based
on the description on the result of the study above, it could be concluded that there was
positive and significant effects of variables service quality, commitment and communication
either partially or simultaneously toward customer’s loyalty. Concerning the result of the study,
it was suggested (1) to improve the service especially physical development or banking hall
which should be conducted continuously in order to make customers satisfied in transaction.
(2) to have more socialization on the use of Internet Banking Mandiri and SMS Banking Mandiri
technology in order to two ways communication between customers and Bank Mandiri.
Keywords: Relationship Marketing and Customer’s Loyalty.
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aspek jasa (pelayanan) yang menyertai produk
tersebut, mulai dari tahap pra pembelian sampai
dengan purna pembelian. Jika perusahaan ingin
memenangkan persaingan bisnis maka, perusahaan
hendaknya mengubah pandangannya dari yang
berorientasi pada produk (product concept) kepada
yang berorientasi pada pelanggan (customer
oriented) dan pemasaran (marketing concept), hal
ini perlu dilakukan perusahaan untuk dapat
mengambil hati para pelanggan untuk terus
menerus memakai produk perusahaan serta
mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut di
tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin
ketat.

PERBANKAN
Persaingan bisnis dalam rangka merebut
konsumen, tidak hanya terjadi dalam dunia
perdagangan saja namun terjadi pula pada bisnis
jasa khususnya di dunia perbankan Indonesia. Bank
berlomba-lomba dalam menarik nasabah dengan
menawarkan berbagai produk, kemudahan dan
keuntungan dengan memberikan pelayanan
terbaik bagi nasabah, diantaranya kemudahan
dalam bertransaksi, fasilitas yang nyaman,
pelayanan yang memuaskan, hadiah dan suku
bunga tabungan yang tinggi dan semua ini
menjadikan nasabah memiliki banyak alternatif
dalam memilih bank. Bank merupakan salah satu
bentuk usaha pelayanan penyedia jasa yang
bergerak di bidang keuangan, yang sebaiknya selalu
mengutamakan kepuasan nasabah yang nantinya
akan menciptakan loyalitas nasabah dengan
memberikan pelayanan yang terbaik kepada
nasabahnya melalui jaringan kerja yang tersebar
luas dan di dukung oleh sumber daya manusia yang
profesional (Siamat, 2001).
Salah satu strategi yang dapat digunakan
oleh bank dalam membangun loyalitas nasabah
adalah membina dan menjalin hubungan baik
dengan para nasabah, sehingga perusahaan dapat
memahami dan mengenali kebutuhan dan
keinginan para nasabahnya. Hal ini dapat dilakukan
melalui pendekatan strategi yang disebut dengan
strategi hubungan pemasaran (Relationship
Marketing), yaitu pengenalan setiap nasabah secara
lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua
arah (Two way traffic) dengan mengelola suatu
hubungan yang saling menguntungkan antara
nasabah dan perusahaan (Chan, 2003). Relationship
marketing akan berlangsung baik jika para nasabah
mempunyai kebutuhan yang bersifat jangka
panjang atau dengan kata lain Relationship
marketing ini akan sangat efektif pada nasabah
yang tepat, yaitu nasabah yang sangat terkait pada
sistem tertentu dan mengharapkan pelayanan yang
konsisten dan tepat waktu.(Yasin, 2001). Konsep
Relationship marketing juga berusaha membangun
hubungan dan perhatian yang lebih terhadap

nasabah di dalam mempertahankan nasabahnya,
karena mereka sadar bahwa biaya yang dikeluarkan
untuk menarik nasabah baru diperkirakan 5 kali
lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan nasabah lama.(Kotler, 1997).
Dalam menerapkan Relationship marketing,
perusahaan dapat mengikat, mempertahankan,
dan membangun hubungan dengan nasabah
sehingga nantinya perusahaan dapat bekerja sama
dengan para nasabah untuk memenuhi kebutuhan
dan keinginan dari nasabah. Tentunya hal itu akan
membawa keuntungan jangka panjang bagi
perusahaan karena nasabah menjadi loyal pada
perusahaan, oleh karena itu memiliki hubungan
yang baik dengan nasabah merupakan faktor yang
patut diperhatikan oleh perusahaan. Disinilah
Relationship marketing memiliki peranan penting
dalam membangun dan menjaga loyalitas nasabah.
Melihat kondisi persaingan kompetitif di
dunia perbankan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan yang merupakan salah satu bank milik
Pemerintah yang memiliki kredibilitas yang baik
juga berorientasi kepada nasabah (customer
oriented) dan pemasaran (marketing concept).
Bentuk dari customer oriented dapat dilihat dari
peningkatan fasilitas yang diberikan kepada para
pelanggan dalam bidang Auto Debit Mandiri, sesuai
dengan informasi elektronik yaitu www.
pintunet.com adalah sebagai berikut: Sekarang
Bank Mandiri, membuat sebuah terobosan lagi
dalam hal kartu ATM nya, dengan menerbitkan
sebagai kartu Debet yang menggunakan mesin Visa
Elektron. Hal ini pasti dimaksudkan untuk keyakinan
nasabahnya, tetap percaya kepada pelayanannya.
Kartu Debit yang baru ini, nasabah tidak di
bebankan biaya apapun, kecuali biaya konversi dari
kartu ATM biasa ke Kartu Debit Visa Elektron
Sebuah perusahaan khususnya perusahaan jasa
untuk berorientasi kepada nasabah dan pemasaran
bukan hanya dilihat dari segi penyediaan fasilitas
fisiknya saja, sebagaimana disampaikan oleh
Wolkins dalam Tjiptono (2000). Jika suatu
perusahaan ingin menciptakan loyalitas pelanggan
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maka harus memberikan pelayanan yang terbaik
dan menciptakan hubungan yang baik dengan
pelanggan dan sebuah pelayanan dapat dikatakan
baik apabila dapat memberikan kenyamanan bagi
para pelanggan.
Berdasarkan latar belakang yang telah
diuraikan maka yang menjadi tujuan penelitian ini
adalah: 1) untuk mengetahui pengaruh variabel
Relationship Marketing (terdiri dari variabel kualitas
pelayanan, komitmen, dan komunikasi) secara
parsial terhadap loyalitas nasabah Tabungan
Mandiri di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Wachid Hasyim Malang. 2) Untuk mengetahui
pengaruh variabel Relationship Marketing (terdiri
dari variabel kualitas pelayanan, komitmen, dan
komunikasi) secara simultan terhadap loyalitas
nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Wachid Hasyim Malang. 3) Untuk
mengetahui variabel yangmempunyai pengaruh
dominan.

METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
nasabah Tabungan Mandiri pada PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Pasuruan sebanyak 10.627
rekening. Dengan Menggunakan rumus Finite
Population dalam Daniel dan Terrel (1989) diperoleh
jumlah sampel sebanyak 73 sampel. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik
accidental sampling. Alat pengumpulan data yang
digunakan peneliti untuk mengumpulkan data
pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner
yang berisi pernyataan-pernyataan. Angket yang
digunakan pada penelitian ini adalah angket
tertutup yang telah disediakan alternatif-alternatif
jawaban.
Untuk analisis data digunakan teknik analisis
deskriptif dan teknik analisis inferensial berupa
regresi berganda.
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HASIL
Pengujian Hipotesis
Hasil data yang telah dianalisis dengan
menggunakan bantuan program SPSS versi 11,0 for
windows, terdapat 4 buah hipotesis yang akan diuji
kebenarannya dalam penelitian ini. Adapun hasil
pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini selengkapnya adalah sebagai berikut:
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap
Loyalitas Nasabah Tabungan Mandiri
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai
B1 = 0,324; nilai t hitung = 3,878; signifikansi t =
0,000; SE sebesar 15,84%. Hal ini membuktikan
bahwa ada pengaruh positif dengan tingkat
signifikansi sebesar 5% antara kualitas pelayanan
terhadap loyalitas nasabah, sehingga H 0 yang
berbunyi tidak ada pengaruh yang signifikan antara
kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di PT.
Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan ditolak
dengan koefisien regresi B = 0. Sedangkan Ha yang
berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara
kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah di PT.
Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan diterima
dengan koefisien regresi B z 0.
Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh
yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan
loyalitas nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank
Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan.
Pengaruh Komitmen terhadap Loyalitas
Nasabah Tabungan Mandiri
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai
B2 = 0,794; nilai t hitung = 3,920; signifikansi t = 0,000;
SE sebesar 18,33%. Hal ini menunjukkan bahwa ada
pengaruh positif dengan tingkat signifikansi sebesar
5% antara komitmen terhadap loyalitas nasabah,
sehingga H0 yang berbunyi tidak ada pengaruh yang
signifikan antara komitmen terhadap loyalitas
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nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang pasuruan ditolak dengan koefisien
regresi B = 0. Sedangkan Ha yang berbunyi ada
pengaruh yang signifikan antara komitmen terhadap
loyalitas nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank
Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan diterima dengan

0,000 dengan besar F = 20,046 dapat disimpulkan
H0 ditolak dan Ha diterima.

koefisien regresi B z 0.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Pengaruh
Relationship Marketing terhadap
Loyalitas Nasabah Tabungan Mandiri

Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh
yang signifikan antara komitmen dengan loyalitas
nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Pasuruan.
Pengaruh Komunikasi terhadap Loyalitas
Nasabah Tabungan Mandiri
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai
B3 = 0,611; nilai t hitung = 3,141; signifikansi t =
0,002; SE sebesar 12,44%. Hal ini menunjukkan
bahwa ada pengaruh positif dengan tingkat
signifikansi sebesar 5% antara komunikasi terhadap
loyalitas nasabah, sehingga H0 yang berbunyi tidak
ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi
terhadap loyalitas nasabah Tabungan Mandiri di PT.
Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan ditolak
dengan koefisien regresi B = 0. Sedangkan Ha yang
berbunyi ada pengaruh yang signifikan antara
komunikasi terhadap loyalitas nasabah Tabungan
Mandiri di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan diterima dengan koefisien regresi B z 0.
Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang
signifikan antara komunikasi dengan loyalitas
nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Pasuruan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Komitmen,
Komunikasi Secara Simultan terhadap
Loyalitas Nasabah Tabungan Mandiri
Guna mengetahui apakah ada pengaruh
simultan dari semua variabel bebas secara nyata
terhadap variabel terikat atau tidak. hal ini dapat
diketahui dari uji regresi secara keseluruhan atau
uji F. Dengan signifikansi yang digunakan sebesar
5% sedangkan signifikansi F yang lebih kecil yaitu

Berikut ini adalah Tabel 1 ringkasan hasil
analisis pengaruh Relationship Marketing terhadap
Loyalitas Nasabah Tabungan Mandiri.

No.
Kategori
1. X1 (Kualitas Pelayanan)
2. X2 (Komitmen)
3. X3 (Komunikasi)
Multiple R
: 0,682
R Square
:
0,466
Adjusted R Square :
0,442

Koefisien Regresi
0,324
0,794
0,611
F Hitung
: 0,046
Sig. F Hitung : 0,000

(Sumber : Data diolah Tahun 2006)

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai
b1 = 0,324; b2 = 0,794; b3 = 0,611; pengujian F = 20,05;
signifikansi F nya sebesar 0,000; adjusted R Square
sebesar 44,2 % dengan taraf kepercayaan 95 %.
Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang
signifikan antara kualitas pelayanan, komitmen,
dan komunikasi secara simultan terhadap loyalitas
nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Pasuruan sebesar 44,2 % dan
sisanya 55,8 % dipengaruhi variabel-variabel lain
diluar penelitian. Sehingga H0 yang berbunyi tidak
ada pengaruh yang signifikan antara kualitas
pelayanan, komitmen, dan komunikasi secara
simultan terhadap loyalitas nasabah Tabungan
Mandiri di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan ditolak dengan koefisien regresi B1= B2=
B3=0, sedangkan Ha yang berbunyi ada pengaruh
yang signifikan antara kualitas pelayanan,
komitmen, dan komunikasi secara simultan
terhadap loyalitas nasabah Tabungan Mandiri di PT.
Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan diterima
dengan koefisien regresi B1z B2z B3z 0.
Dapat disimpulkan bahwa loyalitas nasabah
Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri (Persero)
Cabang Pasuruan dipengaruhi oleh kualitas
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pelayanan, komitmen, dan komunikasi secara
simultan. Di samping itu dari hasil analisis tersebut
dapat diketahui fungsi regresi berganda adalah
sebagai berikut :

Y E 0  E1 X 1  E 2 X 2  E 3 X 3
Y  4,720  0,324 X 1  0,794 X 2  0,611X 3
Konstanta sebesar –4,720 menyatakan bahwa
jika PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan
tidak memiliki pelayanan, komitmen, dan
komunikasi yang baik dengan nasabah Tabungan

Sedangkan hasil dari regresi berganda dapat
diketahui bahwa Adjusted R square sebesar 0,442
dapat disimpulkan bahwa secara simultan
Relationship Marketing mempunyai pengaruh
sebesar 44,2% terhadap loyalitas nasabah dan
55,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini. Dilihat dari
persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa
secara proporsional variabel-variabel yang diteliti
dalam penelitian ini mempunyai pengaruh.
Adapun Sumbangan Efektif masing-masing
prediktor dengan menggunakan rumus Gujaratie
(1995) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Sumbangan Efektif
Variabel
X1 (Kualitas Pelayanan)
X2 (Komitmen)
X3 (Komunikasi)

ß x Person Correlation x 100%
0,349 x 0,454 x 100%
0,363 x 0.505 x 100%
0,288 x 0,432 x 100%

SE
15,84 %
18,33 %
12,44 %

(Sumber : Data Diolah Tahun 2006 )

Mandiri, maka loyalitas nasabah Tabungan Mandiri
akan turun sebesar 4,720 satuan. Koefisien regresi
X1 sebesar 0,324 menyatakan bahwa setiap
penambahan satu satuan kualitas pelayanan pada
PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan akan
meningkatkan loyalitas nasabah Tabungan Mandiri
sebesar 0,324. Koefisien regresi X2 sebesar 0,794
menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan
komitmen PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan terhadap nasabah akan meningkatkan
loyalitas nasabah Tabungan Mandiri sebesar 0,794.
Koefisien regresi X3 sebesar 0,611 menyatakan
bahwa setiap penambahan satu satuan komunikasi
antara PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan
dengan nasabah akan meningkatkan loyalitas
nasabah Tabungan Mandiri sebesar 0,611.
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Komitmen yang Memiliki Pengar uh
Dominan Terhadap Loyalit as Nasabah
Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Pasuruan
Tabel 1 mengenai ringkasan analisis regresi
berganda serta fungsi regresi diketahui bahwa
komitmen PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan memiliki pengaruh dominan terhadap
loyalitas nasabah Tabungan Mandiri, karena
mampu memberikan sumbungan efektif terhadap
terbentuknya loyalitas nasabah sebesar 18,33 % dan
nilai b = 0,363.
Kesimpulan model hipotesis teruji adalah sebagai
berikut :
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P = 0,000

Kualitas Pelayanan (X1)

Komitmen (X2)

P = 0,000

Loyalitas Nasabah (Y)

P = 0,002
Komunikasi (X3)

P = 0,000 Adj R Square = 0,442

Keterangan :

= Pengaruh Parsial
= Pengaruh Simultan

Gambar 1
Pengaruh Variabel Bebas (X) terhadap Variabel Terikat (Y)

PEMBAHASAN
Pada bagian ini secara berturut-turut akan
disajikan pembahasan tentang: (1) Pengaruh
variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas
nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Pasuruan (2) Pengaruh variabel
komitmen terhadap loyalitas nasabah Tabungan
Mandiri di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan, (3) Pengaruh variabel komunikasi
terhadap loyalitas nasabah Tabungan Mandiri di PT.
Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan (4)
Pengaruh variabel kualitas pelayanan, komitmen,
komunikasi secara bersama-sama terhadap loyalitas
nasabah Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Pasuruan
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap
Loyalitas Nasabah Tabungan Mandiri
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas
pelayanan terhadap loyalitas nasabah Tabungan
Mandiri di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata
kualitas pelayanan menjadi salah satu variabel yang
menyebabkan pelanggan menjadi loyal terhadap

Tabungan Mandiri. Pentingnya kualitas pelayanan
dalam Relationship Marketing diungkapkan oleh
Yasin (2001), yaitu “Relationship Marketing akan
sangat efektif pada pelanggan yang tepat, yaitu
pelanggan yang sangat memperhatikan pelayanan
yang konsisten dan tepat waktu”.
Bank Mandiri sebagai organisasi penyedia
jasa layanan keuangan, berhubungan secara
langsung dengan para nasabahnya, untuk
menciptakan loyalitas para nasabahnya atas jenis
produk yang dikeluarkan selama ini Bank Mandiri
menerapkan layanan Service Excellence atau
pelayanan yang terbaik dan memiliki visi “Melayani
dengan hati, menuju yang terbaik”. Layanan prima
atau Service Excellence yang digunakan oleh Bank
Mandiri mengandung tiga hal pokok, yaitu adanya
pendekatan sikap yang berkaitan dengan
kepedulian terhadap pelanggan, upaya untuk
melayani dengan tindakan terbaik dan adanya
tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan
berorientasi pada standar layanan tertentu.
Layanan yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada
para nasabahnya dapat dilihat dalam berbagai
bentuk, yaitu ketepatan waktu dalam bertransaksi,
akurasi pelayanan, dan penyediaan fasilitas fisik
atau banking hall sebagai penunjang pelayanan
sampai dengan tanggung jawab terhadap semua
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bentuk transaksi ataupun kesalahan yang ada.
Pelayanan dalam bertransaksi dengan nasabah,
Bank mandiri melakukannya dengan waktu yang
cepat sehingga para nasabah tidak perlu menunggu
terlalu lama pada saat bertransaksi, karena apabila
dilihat dari karakteristik jenis kelamin nasabah Bank
Mandiri adalah laki-laki dan menurut pekerjaan
adalah sebagian besar para pekerja, sehingga
kecepatan dalam pelayanan sangatlah dibutuhkan
mengingat kedua karakteristik tersebut memiliki
waktu yang relatif sedikit. Selain itu kecepatan
pelayanan yang diberikan seiring dengan
keakuratan pelayanan, artinya walaupun dengan
pelayanan yang relatif cepat tetapi Bank Mandiri
tidak mengabaikan ketelitian dalam setiap transaksi
yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari sedikit atau
jarang sekali para nasabah yang mengadukan
keluhan atas kesalahan dalam bertransaksi.
Bank Mandiri selalu berupaya untuk
memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap
nasabahnya, hal ini diwujudkan bukan hanya
pelayanan pada saat transaksi saja seperti yang telah
dijelaskan, melainkan juga penyediaan fasilitas fisik
atau banking hall sebagai penunjang service
excellence mulai dari fasilitas ruang tunggu yang
bersih dan nyaman dan Bank Mandiri mengembangkan TI dikenal dengan layanan 24 jam. Menurut
www.bankmandiri.co.id layanan 24 jam ini adalah
saluran distribusi elektronik Bank Mandiri yang salah
satunya adalah ATM Mandiri yang memiliki motto
ATM Mandiri semakin dekat, semakin mudah,
semakin multi media, artinya ATM Mandiri sudah
tersebar diberbagai lokasi yang strategis di seluruh
provinsi Indonesia dengan jumlah mesin sebanyak
lebih dari 2.562 mesin. Hal ini menunjukkan bahwa
upaya peningkatan kualitas pelayanan yang baik
sekali, guna mempermudah aktivitas para nasabah
dalam melakukan transaksi keuangan. Peningkatan
tersebut diimbangi juga dengan ketersediaan akan
fitur dan layanan dari ATM Mandiri, yang semula
hanya fitur standar atau akses ke rekening, sekarang
dengan menggunakan ATM Mandiri para nasabah
dapat melakukan pembayaran tagihan telepon, isi
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ulang pulsa, dan regristrasi untuk SMS Banking serta
Internet Banking.
Visi pelayanan “Melayani dengan hati,
menuju yang terbaik” merupakan visi pelayanan
yang juga memacu semangat untuk terus
membenahi kekurangan yang ada. Untuk itu Bank
Mandiri mendelegasikan tanggung jawab atas
service excellence ini kepada seluruh karyawan Bank
Mandiri, baik dari level back office sampai front
office, untuk mampu melayani nasabah menuju
yang terbaik
Dalam menangani segala permasalahan dan
keluhan dari para nasabah, Bank Mandiri berupaya
bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan
tersebut dengan baik, melalui layanan 24 jam yaitu
call mandiri. Layanan ini berlaku untuk seluruh kantor
cabang ataupun kantor pusat di Indonesia.
Pelaksanaan strategi Relationship Marketing
perusahaan harus memperhatikan kualitas pelayanan
yang diberikan kepada para nasabah. Kualitas
pelayanan yang diberikan kepada para nasabah
haruslah yang terbaik, agar tingkat loyalitas nasabah
semakin meningkat terhadap perusahaan. Tjiptono
(2001) mengungkapkan bahwa “kualitas pelayanan
memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan
pelanggan. Kualitas memberikan dorongan kepada
pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat
dengan perusahaan”. Salah satu prinsip Relationship
Marketing yang diungkapkan McKenna dalam Yasin
(2001) bahwa “pemasaran adalah tugas atau
pekerjaan setiap orang atau seluruh sumberdaya yang
ada di perusahaan”. Untuk itu perusahaan harus
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh
sumber daya yang ada untuk bersama-sama berusaha
mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan.
Hasil pengamatan yang dilakukan selama
penelitian, konsep yang dikedapankan Bank
Mandiri adalah “Melayani dengan hati, menuju
yang terbaik”. Konsep ini didasari pada budaya
pelayanan yang baru dengan dasar lima core value,
yakni trust, integrity, professionalism, customer
focus dan excellence. Disamping agar nasabah
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merasa lebih nyaman, mudah dan tidak perlu antri
lama, Bank Mandiri menambah jumlah ATM sampai
dengan 130 unit.
Kualitas pelayanan Bank Mandiri, sudah
banyak dibenahi. Mulai dari para karyawan
frontliner sampai dengan perubahan fisik banking
hall. Semua pembenahan tersebut bertujuan
memberikan kepuasan lebih terhadap customer,
bahkan demi memuaskan customer, Bank Mandiri
menyiapkan 15 cabang yang akan tetap beroperasi
pada hari Sabtu (weekend banking). Menurut
Infobank edisi bulan Mei 2006 “Pada tahun 2004
Bank Mandiri bukan hanya menekankan pada sisi
fisik tetapi juga pelayanan nonfisik. Misalnya, untuk
nasabah yang mengalami antri panjang, diatur
supaya tidak terjadi penumpukan yang membuat
lama pelayanan, jangka waktu pelayanan bisa
dipercepat hingga sekitar 5 menit, mulai nasabah
antri sampai transaksi selesai.
Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh
Puspita (2005) mengungkapkan bahwa “seluruh
sumber daya yang ada berusaha untuk memberikan
pelayanan yang terbaik, dan perusahaan juga terus
mengembangkan Customer Relationship
Management (CRM)”. Hal ini ditujukan agar dapat
memberikan layanan sehingga menciptakan
kepuasan bagi para nasabah dan diharapkan dalam
jangka panjang akan membentuk loyalitas nasabah
kepada perusahaan yang bersangkutan.
Pengaruh Komitmen terhadap Loyalitas
Nasabah Tabungan Mandiri
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
pengaruh yang positif dan signifikan antara
komitmen terhadap loyalitas nasabah Tabungan
Mandiri di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan dan komitmen memiliki sumbangan
pengaruh yang dominan di antara ketiga variabel
Relationship Marketing. Hal ini menunjukkan
bahwa komitmen adalah salah satu faktor yang
menyebabkan nasabah menjadi loyal terhadap
Tabungan Mandiri.

Morgan dan Hunt dalam Kristaung (2005)
mengemukakan bahwa “komitmen dirumuskan
sebagai bentuk perjanjian yang tersurat maupun
tersirat untuk melanjutkan hubungan antara dua
pihak atau lebih”. Dengan kata lain komitmen
berarti terdapat suatu hubungan yang berharga
yang perlu dipertahankan terus, dimana masingmasing pihak bersedia bekerja sama untuk
mempertahankan hubungan tersebut. Doney dan
Cannon dalam Kristaung (2005) mengemukakan
“Komitmen dalam Relationship Marketing merujuk
pada pembagian nilai, kepercayaan, kemurahan
hati, dan hubungan baik”.
Bank Mandiri selaku organisasi penyedia jasa
layanan keuangan yang memiliki Slogan Service
Excellence yang diwujudkan dalam visi “Melayani
dengan hati menuju yang terbaik” baik dalam
produk, pelayanan sampai dengan programprogram yang ditawarkan kepada para nasabah
Tabungan Mandiri. Sheth dan Mittal dalam Tjiptono
(2001) mengungkapkan bahwa “ada dua pilar
utama dalam Relationship Marketing adalah trust
dan komitmen”. Pelanggan harus mempercayai
pemasar atau penyedia jasa dan selanjutnya
berkomitmen kepada penyedia jasa sebelum bisa
terjalin relasi saling menguntungkan dalam jangka
panjang. Komitmen biasanya tercermin dalam
perilaku kooperatif dan tindakan aktif untuk tetap
mempertahankan relasi yang telah terbina.
Visi yang diangkat oleh Bank Mandiri yaitu
“Melayani dengan hati, menuju yang terbaik”
merupakan komitmen yang diberikan kepada para
nasabah untuk selalu berupaya memberikan
pelayanan yang terbaik sehingga akan
menimbulkan kepercayaan dan selanjutnya
nasabah berkomitmen kepada Bank Mandiri dan
akan terjalin hubungan saling menguntungkan
dalam jangka panjang.
Hasil pengamatan selama dilakukan
penelitian, Visi pelayanan yang dikedepankan Bank
Mandiri bukan hanya sekedar kata-kata saja tetapi
dalam praktek keseharian Bank Mandiri berupaya
menghadirkan pelayanan yang terbaik hal ini
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memang harus dipertahankan oleh Bank Mandiri
melihat karakteristik status perkawinan nasabahnya
sebagian besar adalah telah menikah, dan biasanya
dengan status telah menikah komitmen nasabah
dalam menggunakan jasa suatu perusahaan sangat
kuat ditambah lagi produk dari Bank Mandiri adalah
tabungan, yang merupakan investasi jangka
panjang atau tunjangan untuk masa depan.
Peningkatan layanan kepada nasabah, sesuai
dengan yang diungkapkan oleh Zulkifli Zaini
seorang Direktur Bank Mandiri dalam Majalah
InfoBank yang menyatakan bahwa “jika berkaitan
dengan layanan kepada nasabah, kami memerlukan
reliability yang tinggi”.Komitmen yang dibangun
di Bank Mandiri bukan hanya komitmen antara
perusahaan dengan para nasabahnya saja, tetapi
juga komitmen yang diberdayakan dalam
perusahaan, karena hal ini akan mempengaruhi
kualitas layanan yang diberikan kepada para
nasabahnya, senada dengan pernyataan dalam
majalah Infobank bahwa “Bank Mandiri memotivasi
karyawan agar bekerja lebih baik maka dibuatlah
sistem reward and punishment”.Wujud dari
penggunaan komitmen pada Bank Mandiri seperti
yang ditulis pada Majalah Infobank yaitu dalam
bentuk penghargaan yang diraih oleh Bank Mandiri
selama Tahun 2006. Pertama, peringkat ketiga
untuk service excellence berdasarkan penelitian dari
Marketing Reseach Indonesia (MRI). Kedua,
peringkat pertama untuk Indeks Customer Loyalty
Award Tahun 2006. Ketiga, peringkat keempat
untuk call center award Tahun 2006 dari survei
Center for Customer Satisfication. Keempat,
peringkat kedua untuk Indonesia Customer
Satisfication Award Tahun 2006.
Bentuk kesuksesan yang dibuahi dari
komitmen Bank Mandiri kepada para nasabah, juga
ditandai dengan mendongkraknya secara signifikan
posisi dalam survei service excellence 2005, sehingga
dari posisi ke-11 menjadi posisi ke-3, sebelum
mendapatkan penghargaan tersebut Bank Mandiri
juga dinobatkan sebagai peringkat I untuk customer
loyalty (nasabah setia) yang pada akhirnya akan
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berdampak positif bagi peningkatan kinerja
perusahaan.
Hasil penelitian ini memperlemah hasil
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh
Puspita (2005) menyatakan bahwa “komitmen
bukanlah salah satu faktor yang menyebabkan
pelanggan menjadi loyal kepada perusahaan
ataupun kepada produk”. Pendapat tersebut tidak
terbukti, karena seperti kita ketahui bahwa
komitmen dari sebuah perusahaan kepada para
pelanggannya merupakan dasar/pilar utama dalam
Relationship Marketing dan dalam jangka panjang
dapat membentuk loyalitas pelanggan.
PEngaruh Komunikasi terhadap Loyalitas
Nasabah Tabungan Mandiri
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi
terhadap loyalitas nasabah Tabungan Mandiri di PT.
Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan. Hal ini
menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah
satu faktor yang menyebabkan nasabah menjadi
loyal terhadap Tabungan Mandiri. Robinette (2001)
mengemukakan bahwa “komunikasi adalah media
yang dapat membantu perusahan dalam
menyampaikan dan memahami akan keinginan,
kebutuhan, dan harapan dari pelanggan”.
Komunikasi antara perusahaan dengan pelanggannya ini tidak hanya dilakukan dengan bertatap
muka, namun komunikasi tersebut dapat juga
terlaksana melalui telepon, surat bahkan
pengembangan TI yang sekarang ini banyak sekali
dikembangkan di dunia perbankan Indonesia guna
memberikan kemudahan dan juga sebagai sarana
mendekatkan diri dengan para pelanggan. Hasil
pengamatan yang dilakukan selama penelitian, para
nasabah Tabungan Mandiri diberikan berbagai
kemudahan untuk mengakses informasi yang
berkaitan dengan Bank Mandiri. Media atau sarana
yang digunakan adalah layanan 24 jam yang terdiri
dari call mandiri (melalui telepon atau ponsel 14000)
SMS Banking Mandiri, dan Internet Banking Mandiri.
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Call Mandiri, layanan perbankan otomatis 24
jam yang membuat nasabah Tabungan mandiri
semakin dekat dengan rekening dan memudahkan
nasabah mendapatkan informasi keuangan tanpa
batasan waktu dan tempat. Dan melakukan transaksi
perbankan semudah menekan tombol telepon.
Dengan call mandiri nasabah dapat mengetahui
informasi saldo rekening dan 10 transaksi terakhir,
informasi suku bunga, kurs, rekening pinjaman,
aplikasi pinjaman dan produk serta layanan
perbankan Bank Mandiri. Selain itu call mandiri juga
menyediakan jaringan untuk para nasabah
Tabungan Mandiri menyampaikan permasalahan
dan keluhan melalui customer service call mandiri.
Melihat semakin tingginya tingkat mobilitas para
pelanggan khususnya para nasabah Tabungan
Mandiri dan pertimbangan teknologi maka Bank
Mandiri melakukan terobosan dalam hal komunikasi
yaitu dengan meluncurkan layanan SMS Banking
Mandiri. Fasilitas SMS Banking Mandiri ini dapat
dinikmati oleh pengguna provider antara lain
Telkomsel, Matrik, XL, dan Mentari Indosat. Jenis
transaksi yang ada di layanan SMS Banking Mandiri
antara lain transfer uang antar Bank Mandiri, cek
saldo, informasi 5 transaksi terakhir, informasi suku
bunga, informasi Mandiri Visa, pembayaran rekening
telepon, PLN, isi ulang pulsa, dan perubahan PIN.
Sarana lain yang ditawarkan oleh Bank
Mandiri dalam hal mempererat komunikasi antara
Bank Mandiri dengan nasabah Tabungan Mandiri
adalah Internet Banking Mandiri. Internet Banking
Mandiri adalah fasilitas yang kepada nasabah Bank
Mandiri untuk melakukan transaksi perbankan
melalui jaringan Internet, kapan saja, dimana saja,
24 jam sehari 7 hari dalam seminggu. Jenis transaksi
yang dapat dilakukan melalui Internet Banking
Mandiri hampir sama dengan sarana lain yang
membedakan cakupannya yang lebih meluas dan
hemat biaya karena semua akses dibebaskan dari
biaya apapun. Jenis transaksi Internet Banking
Mandiri yang membedakan dengan fasilitas lain
adalah kliring atau tranfer uang antar Bank,
transaksi ini hanya dapat dilakukan di kantor

cabang atau kantor pusat dan pada Internet
Banking Mandiri.
Selain itu media komunikasi yang terpenting
untuk menjaga hubungan yang baik dengan para
nasabah Tabungan Mandiri adalah program Mandiri
FIESTA 3000 yang disiarkan pada Metro TV, program
ini selain untuk memacu para nasabah dalam
melakukan transaksi juga untuk menjalin hubungan
yang baik dengan memberikan reward yang akan
diundi setiap minggunya. Tanpa komunikasi yang
baik, Relationship Marketing ini tidak akan mungkin
berjalan dengan baik. Dari data hasil penelitian
diperoleh bahwa responden sangat setuju terhadap
program komunikasi yang dilaksanakan Bank
Mandiri selaku penyedia jasa layanan keuangan.
Pengaruhnya terhadap loyalitas, program
komunikasi memiliki pengaruh yang baik dari para
nasabah hal ini dapat dilihat dari antusias para
nasabah terhadap fasilitas yang ditawarkan Bank
Mandiri dengan setia menggunakan fasilitas untuk
memperoleh informasi atau melakukan komunikasi
dengan pihak penyedia jasa layanan keuangan.
Seperti yang diungkapkan Barnes (2003) yaitu
“salah satu dari karakteristik fundamental dari
sebuah hubungan yang bekerja dengan baik adalah
komunikasi dua arah”. Dari hasil pengamatan yang
dilakukan selama penelitian, komunikasi yang terjadi
antara Bank Mandiri selaku penyedia jasa layanan
keuangan dengan para nasabah sudah cukup baik,
tetapi komunikasi dua arah yang terbentuk hanya
pada saat komunikasi secara langsung yaitu saat
transaksi saja, sedangkan untuk pencarian informasi
dengan menggunakan fasilitas TI yang telah
dikembangkan oleh Bank Mandiri tampaknya masih
kurang dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian
besar nasabah Tabungan Mandiri. Walaupun
demikian proses komunikasi yang terjadi sudah
cukup baik. Salah satu hal yang mendorong
komunikasi yang terjalin antara Bank Mandiri
dengan para nasabahnya adalah tingkat pendidikan
para nasabahnya yaitu sebagian besar antara SLTA
sampai dengan Sarjana sehingga dalam
berkomunikasi sedikit sekali mengalami hambatan.
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Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh
Puspita (2005) menyatakan bahwa “komunikasi
merupakan faktor yang sangat penting dalam
menjalin hubungan, ketika komunikasi terhambat,
kemungkinan hubungan tersebut akan
memburuk”. Dengan demikian diketahui bahwa
komunikasi juga memiliki peranan penting dalam
menjalin hubungan khususnya hubungan antara
perusahaan selaku penyedia jasa dengan para
pelanggannya.
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Komitmen,
dan Komunikasi Secara Bersama-sama
terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan
Mandiri
Hasil penelitian menunjukkan terbukti bahwa
ada pengaruh positif dan signifikan antara kualitas
pelayanan, komitmen dan komunikasi secara
bersama-sama terhadap loyalitas nasabah
Tabungan Mandiri di PT. Bank Mandiri (Persero)
Cabang Pasuruan. Adanya pengaruh Relationship
Marketing terhadap loyalitas nasabah senada
dengan salah satu manfaat dari penggunaan
Relationship Marketing, yaitu untuk memperoleh
profitabilitas atas penjualan jangka panjang dari
pelanggan yang loyal (Yasin, 2001). Chan (2003)
mengungkapkan bahwa Penerapan Relationship
Marketing memudahkan perusahaan untuk
mengetahui secara persis siapa pelanggan yang
paling berharga, yang paling banyak menyumbangkan pendapatan, yang paling setia dan tentu
saja yang paling gencar mempromosikan produk
dan merek perusahaan kepada teman dan
keluarganya.
Hasil pengamatan yang dilakukan selama
penelitian, adanya pengaruh Relationship
Marketing yang terdiri dari variabel kualitas
pelayanan, komitmen dan komunikasi terhadap
loyalitas nasabah disebabkan karena Bank Mandiri
telah menjalankan program Relationship Marketing
yang diangkat dalam penelitian ini dengan baik.
Bank Mandiri selaku penyedia jasa layanan
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keuangan menerapkan strategi untuk
mempertahankan nasabahnya dengan visi
pelayanan “Melayani dengan hati, menuju yang
terbaik” sebagai wujud komitmen. Visi yang
diterapkan oleh Bank Mandiri sangat berdampak
positif bagi perusahaan dapat dilihat dari
banyaknya prestasi yang diraih oleh Bank Mandiri,
yang sangat membanggakan adalah pada Tahun
2005 Bank Mandiri yang merupakan satu-satunya
Bank Pemerintah yang masuk ke dalam Top Ten
Service Excellence Tahun 2005 yang dilakukan oleh
MRI, Bank Mandiri mendapatkan peringkat ketiga
setelah PermataBank dan Bank Danamon.
Hasil penelitian ini memperlemah penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya oleh Puspita
(2005) menyatakan bahwa yang harus diperhatikan
dalam melaksanakan strategi Relationship
Marketing adalah kualitas pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan, dan dikatakan juga
bahwa komitmen bukanlah salah satu faktor yang
perlu diperhatikan. Sedangkan dalam kenyataan
yang ada dilapangan dan merujuk dari teori
Morgan dan Hunt menyatakan bahwa komitmen
merupakan kunci keberhasilan dalam Relationship
Marketing. Sebuah komitmen merupakan bentuk
dasar dari segala aktivitas yang dilakukan oleh
sebuah perusahaan, apabila perusahaan hanya
memperhatikan pelayanan saja tanpa berkomitmen
untuk menjaga kualitas pelayanan dalam jangka
panjang tidak mungkin akan terbangun Relationship Marketing dengan para pelanggannya.
Pelaksanaan strategi Relationship Marketing
yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah
komitmen, dengan berpegangan erat pada
komitmen guna membangun hubungan jangka
panjang kepada pelanggan, akan sangat baik
pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan. Bentuk
komitmen Bank Mandiri kepada para nasabah
Tabungan Mandiri diwujudkan dalam visi “Melayani
dengan hati, menuju yang terbaik”, dari visi
tersebut banyak wujud nyata yang diberikan. Salah
satu bentuk nyata yang sangat krusial yang
diberikan Bank Mandiri adalah memberikan
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pelayanan prima kepada para nasabahnya, dengan
layanan prima tersebut diharapkan akan
menghasilkan customer loyalty (nasabah setia) yang
pada akhirnya akan berdampak positif bagi
peningkatan kinerja perusahaan.
Langkah-langkah yang digunakan oleh Bank
Mandiri guna menciptakan layanan prima sebagai
perwujudan visi, maka Bank Mandiri menggunakan
“7 Step Layanan Mandiri” sistem ini digunakan oleh
para kepala cabang untuk mempelajari tentang
coaching, role playing dan menginternalisasikan
layanan Mandiri. Tujuh Langkah Layanan Mandiri
tersebut adalah Pertama, Intership “just do it”
artinya kepala cabang berperan langsung sebagai
frontliner (customer service/teller). Kedua, Getting
Connection artinya kepala cabang melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga, Get
Heard artinya komitmen untuk melakukan service
enhancement. Keempat, Walking The Talk artinya
fase untuk mengimplementasikan dan mengobservasi perilaku yang sudah disepakati, monitoring
dan coaching. Kelima, Answering The Why’s artinya
melakukan evaluasi dan bersama-sama mencari
solusi setiap permasalahan. Keenam, Recognition
and Development Program artinya sarana untuk
memberikan penghargaan dan meluncurkan
kembali service commitment enhancement.
Ketujuh, Stay Tune artinya kepala cabang
memastikan terjadinya perubahan yang mengarah
pada tercapainya angka service nomor satu.
Program lain yang diberikan oleh Bank
Mandiri kepada para nasabah Tabungan Mandiri
adalah menggunakan pelayanan khusus atau privat
service yang sesuai dengan strategi Relationship
Marketing yang diungkapkan oleh Yasin (2001)
bahwa “Relationship Marketing akan sangat efektif
pada pelanggan yang tepat, yaitu pelanggan yang
sangat memperhatikan dan pengharapkan
pelayanan yang konsisten dan tepat waktu”.
Pelanggan yang tepat disini adalah nasabah
PRIORITAS karena dianggap sebagai nasabah
potensial untuk Bank Mandiri, pelayanan khusus
yang diberikan kepada nasabah PRIORITAS adalah

dengan menyediakan petugas frontliner khusus
seperti customer service dan teller. Selain itu juga
menyediakan Majalah PRIORITAS yang memuat
mengenai informasi Bank Mandiri.
Keuntungan yang diperoleh perusahaan
melalui nasabah yang loyal adalah dengan adanya
peningkatan transaksi melalui Bank Mandiri
sehingga menciptakan profit bagi perusahaan. Hal
ini senada dengan manfaat diterapkannya
Relationship Marketing yang diungkapkan Chan
(2003) “Hasil yang didapat perusahaan dengan
menerapkan Relationship Marketing adalah profit
yang bisa langsung dihitung dengan tingkat akurasi
yang tinggi”.
Pelanggan yang loyal juga tidak segan untuk
menceritakan kebaikan dan merekomendasikan
Tabungan Mandiri kepada orang lain. Dari hasil
pengamatan yang dilakukan selama penelitian,
nasabah Tabungan Mandiri menyatakan bahwa
anggota keluarga mereka yang lain juga
menggunakan Tabungan Mandiri. Menurut Yasin
(2001) salah satu manfaat diterapkannya
Relationship Marketing bagi perusahaan adalah
“memungkinkan promosi tanpa biaya, karena
terjadi penyebaran informasi positif dari mulut ke
mulut atau word of mouth tentang produk oleh
pelanggan yang puas dan loyal”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas
nasabah bank. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut: (1) Kualitas pelayanan pada PT.
Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan sudah
baik, hal ini dapat dilihat mulai dari kualitas
pelayanan dalam bertransaksi seperti ketepatan dan
kecepatan waktu pelayanan, memberikan
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pelayanan personal kepada setiap nasabah
Tabungan Mandiri sampai dengan kualitas
pelayanan dalam bentuk fisik seperti tata ruang dan
tata letak yang proporsional guna menciptakan
kenyamanan bagi para nasabah Tabungan Mandiri.
(2) Komitmen PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan terhadap nasabah Tabungan Mandiri
sudah baik, yaitu dengan selalu menjalankan visi
dengan baik. Bukti nyata dari penerapan komitmen
PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan adalah
kesuksesan dalam meraih posisi dalam Survey
Service Excellence 2005 yaitu mendapatkan
peringkat tiga besar (3) Komunikasi yang terbentuk
antara PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Pasuruan
dengan nasabah Tabungan Mandiri cukup baik
yaitu terjadi komunikasi dua arah, hanya saja
penggunaan fasilitas informasi yang telah
dikembangkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)
seperti SMS Banking Mandiri dan Internet Banking
Mandiri masih kurang maksimal. Hal ini terjadi
karena kurangnya sosialisasi dari PT. Bank Mandiri
(Persero) kepada nasabah Tabungan Mandiri
mengenai penggunaan fasilitas komunikasi
tersebut (4) Loyalitas nasabah Tabungan Mandiri
terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan sudah baik. Hal ini dilihat dari lamanya
para nasabah Tabungan Mandiri dalam
menggunakan jasa PT. Bank Mandiri (Persero)
Cabang Pasuruan (5) Terdapat pengaruh yang
signifikan antara kualitas pelayanan, komitmen,
dan komunikasi secara parsial terhadap loyalitas
nasabah Tabungan Mandiri (6) Terdapat pengaruh
yang signifikan antara kualitas pelayanan,
komitmen, dan komunikasi secara simultan
terhadap loyalitas nasabah Tabungan Mandiri (7)
Komitmen PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan terhadap para nasabah Tabungan Mandiri
merupakan variabel dominan dalam membentuk
loyalitas nasabah Tabungan Mandiri.

berikut: (1) PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang
Pasuruan sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan
yaitu dengan pengembangan fisik atau banking
hall, dalam hal ini untuk memperluas gedung
melihat keinginan yang relatif besar dari nasabah
untuk melakukan transaksi di PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Pasuruan dan juga untuk
meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi
bagi setiap nasabah Tabungan Mandiri (2) PT. Bank
Mandiri (Persero) selaku penyedia jasa layanan
keuangan hendaknya lebih mensosialisasikan
penggunaan teknologi Internet Banking Mandiri
dan SMS Banking Mandiri guna menciptakan
komunikasi dua arah antara nasabah dengan Bank
Mandiri, dengan cara menggunakan iklan pada
media yang lebih memasyarakat misalnya radio dan
televisi (3) Bagi para peneliti yang ingin melakukan
penelitian dengan tema yang sama yaitu
Relationship Marketing, untuk menambah kualitas
output yang dihasilkan dan dapat menggali hal-hal
baru sebaiknya mencoba menggunakan teknik
analisis lain misalnya menggunakan teknik analisis
jalur (4) Bagi para peneliti yang ingin melakukan
penelitian dengan tema yang sama yaitu
Relationship Marketing, sebaiknya mencoba
mengaplikasikan tema tersebut ke dalam bidang
selain perbankan, dengan demikian diharapkan
akan menambah wawasan ilmu pengetahuan
khususnya bidang Manajemen Pemasaran.
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KEMAMPUAN DAN PEMANFAATAN KREDIT
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Abstract: This research explained the ability and the credit use in home made business namely
tempe crispy chips. The sample of this research was home made business in Tugu sub district,
Trenggalek regency that made tempe crispy chips. Credit for business was a factor which had
a very important role in supporting the increase of a business. Credit giving was an injection
hoped to create capital for people economy activity and to increase production. This research
intended to 1) know the ability of home made industry in taking credit from micro finance
unit, and 2) know the credit used by home made industry in increasing the business. Home
made industry had an ability to take credit from a bank. They all had accepted credit from
local government distributed through BPR (people Credit Bank) namely credit program. Credit
use was not only used for increasing business but also for fulfilling other household needs.
Key words: Micro Entreprises Units, micro finance, unbankable.

Industri rumah tangga yang memang ukuran
usahanya kecil sehingga mempunyai daya fleksibitas
yang tinggi. Industri rumah tangga ini yang
jumlahnya banyak telah mampu menjadi katub
pengaman dalam penyerapan tenaga kerja,
terutama tenaga kerja dengan tingkat pendidikan
dan skill yang rendah.
Namun demikian bukan berarti industri
rumah tangga tanpa hambatan dalam
pengembangan usahanya. Industri rumah tangga
yang ada saat ini sebagian besar tidak mampu
berkembang dengan baik. Hal ini menunjukkan
bahwa ada beberapa kendala yang menghambat
pengembangan usaha industri rumah tangga ini.
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Mulai dari sisi sumber dana manusia, permodalan,
pemasaran serta manajerial.
Salah satu faktor yang sangat penting dalam
pengembangan industri rumah tangga adalah dari
sisi permodalan yang jumlahnya terbatas atau kecil.
Dalam pengembangan industri rumah tangga
dibutuhkan suntikan permodalan, selain
pembinaan dibidang yang lainnya. Suntikan
permodalan yang berupa kredit dapat dipahami
sebagai suatu injeksi sementara yang harus mampu
menciptakan modal bagi kegiatan ekonomi
ekonomi masyarakt kecil dalam meningkatkan
produksi atau usaha. Kredit dalam putaran ekonomi
suatu saat atau secepatnya harus mampu
menciptakan akumulasi modal, meningkatkan
surplus serta kesejahteraan penerimaan kredit
(Sumodiningrat, 1996).

PERBANKAN
Bagaimana kemampuan pengusaha industri
rumah tangga dalam berhubungan dengan sumber
permodalan (kredit) mempengaruhi perilaku
mereka dalam mengambil kredit tersebut.
Pengusah industri rumah tangga seringkali tidak
melakukan analisis biaya manfaat (benefit-cost
analysis) tehadap kredit yang akan diambil. Mereka
lebih cenderung melihat kemudahan dan kecepatan
proses kredit tersebut. Hal ini akan mempengaruhi
pada asas manfaat kredit tersebut bagi sektor
informal, selaku pengguna kredit. Disisi lain akan
berpengaruh pada model kredit atau kelembagaan
yang melayani kredit bagi sektor informal ini yang
berkembang dimasyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) untuk mengetahui kemampuan pengusaha
industri rumah tangga dalam mengambil kredit
dari lembaga keuangan mikro, 2) untuk mengetahui
pemanfaatan kredit oleh industri rumah tangga
untuk pengembangan usahanya.

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
Kredit mikro merupakan upaya memberi atau
menyediakan masyarakat kurang mampu dengan
pinjaman kecil untuk membantu mereka
membangun usaha-usaha kecil atau bergerak dalam
kegiatan-kegiatan produktif. Kredit mikro diartikan
juga sebagai pelayanan keuangan-pinjaman,
tabungan, asuransi, atau layanan transfer bagi
keluarga berpenghasilan rendah. Keuangan mikro
termasuk lembaganya adalah konsep yang
berangkat dari pengalaman riil rakyat miskin dalam
memenuhi kebutuhannya. Oleh karena ini lembaga
keuangan mikro mempunyai karakter khusus yang
sesuai dengan konstituennya, seperti: terdiri dari
berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutama
simpanan dan pinjaman; 2) diarahkan untuk
melayani masyarakat berpenghasilan rendah; dan
3) menggunakan sistem serta prosedur yang
sederhana (Primahendra, 2001).

Keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM)
sendiri juga memuat 3 (tiga) elemen kunci (versi
dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia).
Pertama: menyediakan beragam jenis pelayanan
keuangan, yang relevan dengan kebutuhan riil
masyarakat yang dilayani. Kedua: melayani
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
(masyarakat miskin menjadi pihak beneficiaries
utama). Ketiga: menggunakan prosedur dan
mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, agar
lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin
yang membutuhkan pelayanan (Sumodiningrat:
2003).
Lembaga keuangan mikro sebagai suatu
lembaga sudah membuktikan dirinya sebagai
lembaga yang menopang kehidupan usaha-usaha
mikro, usaha-usaha kecil dan masyarakat
berpenghasilan rendah umumnya. Sebagai suatu
lembaga, keuangan mikro memiliki ciri dan
dinamika spesifik. Lembaga keuangan mikro
muncul, tumbuh dan berkembang fleksibel
menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya
(Chotim dan Handayani, 2001).
Krisnamurti (2005), walaupun terdapat
banyak definisi keuangan mikro, secara umum
terdapat 3 elemen penting dalam keuangan mikro.
Pertama, menyediakan berbagai ragam pelayanan
keuangan, Kedua, melayani rakyat miskin, dan
Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme
yang kontekstual dan fleksibel.
Pada dasarnya kredit dapat dibedakan dalam
dua sifat penggunaan yaitu kredit produktif dan
kredit konsumtif. Untuk melihat sejauh mana
sektor-sektor ekonomi produktif memberikan
tanda adanya permintaan pasar yang kuat perlu
dikaji struktur ekonomi masing-masing sektor
berdasarkan atas pelaku usaha, di samping itu juga
kaitan dengan sasaran ekspor dan tersedianya dana
sendiri oleh para pelaku usaha. Ciri pasar kredit
mikro adalah kecepatan pelayanan dan kesesuaian
dengan kebutuhan pengusaha mikro. Lembaga
keuangan mikro ini diharapkan manjadi lembaga
pendukung kegiatan ekonomi kelompok kecil/
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mikro atau UKM atau Micro Entreprises Units
(MEUs), yaitu kelompok yang melakukan aktivitas
eknomi dalam skala kecil (Sutopo, 2005).

KREDIT SEBAGAI INJEKSI MODAL
Pemberian kredit harus dapat dipahami
sebagai suatu injeksi atau suntikan sementara yang
harus mampu menciptakan modal bagi kegiatan
ekonomi masyarakat serta meningkatkan produksi
(Sumoningrat, 1996). Meningkatnya produksi harus
meningkatkan pendapatan yang melebihi
keharusan untuk membanyar kembali kreditnya
melalui angsuran. Surplus inilah yang kemudian
menciptakan tabungan sebagai awal dari
pemupukan modal sendiri yang mampu dihimpun
oleh masyarakat penerima kredit.
Kredit dalam putaran ekonomi suatu saat
atau secepatnya harus mampu menciptakan
akumulasi modal, meningkatkan surplus serta
kesejahteraan penerima kredit. Sehingga pada
suatu saat kredit harus dihentikan, harus digantikan
dengan kemampuan pemupukan modal sendiri.

KREDIT UNTUK SEKTOR USAHA KECIL
Dalam pasar kredit di pedesaan (juga
diperkotaaan) terdapat lembaga keuangan formal
dan informal yang beroperasi. Kedua lembaga
tersebut beroperasi melayani kredit yang dibutuhkan
oleh masyarakat kecil (Haryanto, 2000). Kredit yang
diberikan tersebut dapat diakses oleh masyarakat, baik
secara perorangan maupun secara kelompok. Namun
demikian tidak semua masyarakat dapat mengakses
kredit-kredit tersebut, terutama yang berasal dari
lembaga keuangan formal.
Pelayanan kredit belum menjangkau
masyarakat lapisan bawah merupakan kenyataan
yang harus dihadapi dalam proses pembangunan.
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Efektivitas jangkauan pelayanan kredit sangat
ditentukan oleh kesiapan masyarakat kelompok
sasaran dan kesiapan masyarakat kelompok sasaran
dan kesiapan lembaga keuangan dalam menjangkau
masyarakat. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan
antara masyarakat lapisan bawah yang akan
dijangkau dengan lembaga keuangan (formal) yang
menjangkau (Sumodiningrat, 1996).
Pemanfaatan kredit dari lembaga keuangan
non formal banyak yang digunakan untuk keperluan
non usaha. Pemanfaatan kredit yang bersumber dari
lembaga keuangan formal cenderung lebih banyak
digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan
usaha mereka (Haryanto, 2006).

METODE
Penelitian ini menjelaskan bagaimana
kemampuan pengusaha industri rumah tangga
dalam mengambil kredit dari lembaga keuagan
mikro, serta pemanfaatan kreditnya. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini: 1) Industri rumah
Tangga, 2) Kemampuan IRT dalam mengambil
kredit, 3) Pemanfaatan kredit IRT.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah
pengusaha industri rumah tangga yang bergerak
di pembuatan tempe kripik yang ada di Kecamatan
Tugu Trenggalek. Dalam penelitian ini sampel
ditentukan dengan teknik sampling secara
bertahap, yaitu:
Tahap I :

Menentukan pengusaha industri rumah tangga kripik tempe berdasarkan
lokasi desa yang ada di Kecamatan Tugu
Trenggalek. purposive sampling.

Tahap II :

Menentukan responden pengusaha
industri rumah tangga pembuat tempe,
yaitu dengan proporsional random
sampling.

PERBANKAN
20
Jumlah Usaha

Tekhnik pengumpulan data dilakukan
dengan melalui: (1) Kuesioner terbimbing, yaitu
penyebaran kuesioner dengan memberikan
bimbingan secara langsung kepada responden. (2)
Wawancara mendalam (in-depth inter-viewing,
wawancara ini dilakukan untuk memperdalam
informasi dari para responden. (3) Observasi
langsung, dua metode ini (wawancara secara
mendalam dan observasi langsung) sejalan dengan
teknik observasi pasif
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Kelompok Usaha berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Usaha

Gambar 1
Jumlah Tenaga Kerja

Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan penalaran
logis yaitu data temuan di lapangan disusun secara
sistematis untuk menjelaskan kemampuan
pemanfaatan kredit oleh pengusaha industri rumah
tangga.

HASIL
Usaha kripik tempe merupakan salah satu
produk unggulan dari Kabupaten Trenggalek.
Kabupaten yang pada jaman dulu merupakan
sentra penghasil cengkeh di Jawa Timur. Usaha
kripik tempe yang ada di Trenggalek, tidak hanya
berada di Kecamatan Tugu tersebar di beberapa
daerah tetapi juga tersebar di daerah lain. Usaha
kripik tempe yang ada di Trenggalek ini rata-rata
merupakan usaha keluarga yang turun temurun.
Tenaga Kerja Usaha Kripik Tempe
Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam
usaha tempe jumlahnya untuk setiap perusahaan
jumlahnya terbatas, yaitu berkisar antara 1 sampai
dengan lima orang. Hal ini karena usaha kripik
tempe ini merupakan usaha rumah tangga.
Sehingga jumlah tenaga kerja yang terlibat juga
terbatas. Dimana dari responden menunjukkan
bahwa sebagian besar (60 %) jumlah tenaga kerja
yang terlibat adalah hanya 1 sampai 3 orang.

Produksi Kripik Tempe
Usaha kripik tempe saat ini mengalami
penurunan dibandingkan dengan beberapa waktu
yang lalu. Hal ini terutama dipicu oleh kenaikan
harga minyak goreng (migor). Hal ini terjadi karena
mereka rata-rata menjual kripik tempe dalam
bentuk sudah matang (goreng), sehingga kenaikan
harga minyak goreng akan sangat mempengaruhi
biaya produksi, yang selanjutnya akan berpengaruh
terhadap harga jual tempe kripik tersebut.
Produksi tempe kripik juga sempat
mengalami kemandegan beberapa saat, ketika
terjadi banjir besar di Trenggalek. Banjir tersebut
telah benar-benar membuat industri di Trenggalek
mengalami kemandegan. Hal ini karena akses jalan
ke dan dari Trenggalek sempat mengalami
kelumpuhan selama beberapa hari.
Pada saat ini kegiatan usaha sudah mulai
bangkit kembali, walaupun tidak seperti masa-masa
yang lalu. Dilihat dari jumlah produksi kripik tempe,
jumlah industri rumah tangga kripik tempe yang
memproduksi kurang dari 10 kg kedelai perhari
sebanyak 20 persen, 10 sampai dengan 15 kg
sebanyak 26.67 persen dan 16 sampai dengan 20
kg sebanyak 30 persen sisanya 23.33 persen lebih
dari 20 kg kedelai perhari. Jumlah produksi ini
memang tidak selalu sama, terutama pada hari-hari
minggu, atau besar biasanya jumlah produksi para
pengusaha kripik tempe ini mengalami peningkatan. Peningkatan produksi pada hari-hari libur
KEMAMPUAN DAN PEMANFAATAN KREDIT OLEH IRT DALAM UPAYA
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atau besar tersebut karena biasanya banyaknya
permintaan kripik tempe untuk oleh-oleh orangorang Trenggalek yang tinggal atau bekerja atau
Kuliah di luar kota.

akuntansi tidak ada pemisahan yang jelas antara
modal usaha dengan uang untuk kegiatan keluarga.

Hambatan Usaha

Tabel 1. Modal Awal Pengusaha Kripik Tempe

Pengusaha rumah tangga kripik tempe dalam
pengembangan usaha dilihat dari proses produksi
tidak ada hambatan berarti. Hambatan yang
seringkali mereka alami adalah dari harga bahan
baku yang sering kali mengalami fluktuasi. Harga
kedelai dan juga harga minyak goreng seringkali
mengalami fluktuasi, fluktuasi yang paling sering
terjadi adalah pada minyak goreng.
Hambatan pada pemasaran, terjadi karena
belum adanya saluran distribusi yang baik. Selain
itu kemasan untuk kripik tempe ini rata-rata masih
sangat sederhana, yaitu menggunakan besek
dengan dibungkus koran. Tentunya hal ini akan sulit
masuk ke jaringan pasar modern. Hambatan lain
yang dialami oleh pengusaha rumah tangga
pengusaha kripik tempe adalah ketidakmampuan
untuk membuat pembukuan usaha, sehingga
seringkali terjadi percampuran aset.

PEMBAHASAN
Kemampuan Pengusaha Industri Rumah
Tangga dalam Mengambil Kredit
Modal usaha untuk industri tempe kripik ini
seperti halnya usaha-usaha rumah tangga yang
lainnya mereka para pengusaha kripik tempe ratarata bermodal kecil. Di mana 40 persen responden
menyatakan bahwa modal awal mereka kurang dari
2.5 juta rupiah dan 23.3 persen bermodal awal 2.5
sampai 5 juta dan 5 sampai 7.5 juta rupiah. 13.3
persen responden menyatakan bahwa modal awal
mereka lebih dari 7.5 juta rupiah.
Besarnya modal awal untuk usaha tempe
tersebut rata-rata tidak besar dan modal ini secara
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Menurut para pengusaha kripirk tempe
modal usaha mereka menunjukkan adanya

Besar Modal
Kurang dari 2,5 juta
2,5 juta - <5 juta
5 juta - 7,5 Juta
> 7,5 juta

Jumlah
12
7
7
4

Prosentase
40.00%
23.33%
23.33%
13.33%

Sumber: Data primer diolah

peningkatan yang cukup berarti. Walaupun masih
tetap tidak ada secara jelas dan tegas pemisahan
antara kekayaan keluarga dengan usaha. Hal ini
dapat dilihat dari jumlah responden yang
menyatakan bahwa modal sekarang mengalami
peningkatan.
Modal usaha pengusaha kripik tempe ini

Tabel 2. Jumlah Modal Usaha
Besar Modal
Kurang dari 2,5 juta
2,5 juta - <5 juta
5 juta - 7,5 Juta
> 7,5 juta

Jumlah
6
9
9
6

Prosentase
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Sumber: Data primer diolah

berasal dari modal sendiri. 80 persen sumber modal
awal adalah dari modal sendiri, sedangkan sisanya
20 persen campuran antara modal sendiri dengan
pinjaman. Tidak ada yang memulai usaha kripik
tempe dari usaha pinjaman semuanya. Hal ini
tampaknya didasari oleh rasa takut untuk
meminjam guna memulai usaha. Mereka masih
takut jika gagal bagaimana mengembalikannya.
Keyakinan untuk tidak meminjam pada saat
memulai usaha ini rata-rata memang dimiliki oleh
masyarakat pedesaan.
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Untuk pembukuan usaha para pengusaha
kripik tempe ini yang merupakan usaha rumah tangga
rata-rata tidak memiliki pembukuan atau akuntansi.
Hal ini disebabkan karena memang ketidakmampuan
mereka bagaimana harus melakukan pembukuan.
Namun demikian mereka selalu mencatat berapa
pembelian kedelai yang mereka lakukan.
Dilihat dari usaha yang dijalankan para
pengusaha kripik tempe ini rata-rata mempunyai
kemampuan untuk mengambil kredit dari lembaga
keuangan (Bank). Namun demikian kemampuan
yang dimiliki tersebut harus tetap dibantu oleh
pihak lain, karena ada beberapa yang belum jelas
bagaimana prosedurnya dan persyaratannya. Tetapi
secara umum mereka mempunyai kemampuan
untuk mengambil kredit dari lembaga keuangan,
terutama lembaga keuangan mikro, seperti BPR dan
KSP atau Bank Desa.
Hal ini dapat dilihat dari pengambilan kredit
yang pernah mereka lakukan. Semuanya
menyatakan bahwa pernah mengambil kredit,
terutama dari BPR. Walaupun kredit yang diberikan
berupa kredit paket lunak sebesar Rp 5 juta untuk
masing-masing pengusaha. Kredit tersebut
disalurkan melalui BPR.
Sedangkan pengusaha yang mengambil kredit
selain dari BPR menunjukkan sebanyak 12 orang
pernah mengambil kredit dari BRI Unit Desa (BRI Udes).
Mereka mengambil kredit dari BRI Udes dengan
jaminan berupa sertifikat tanah yang mereka miliki.
Berdasarkan data dan fakta tersebut
menunjukkan bahwa para pengusaha kripik tempe
tersebut mempunyai kemampuan untuk mengambil
kredit dari bank. Hal ini diperkuat dengan pendapat
responden yang menyatakan bahwa tidak ada
hambatan dalam pengambilan kredit ke bank.
Pemanfaatan Kredit oleh Industri Rumah
Tangga untuk Pengambangan Usahanya
Pemanfaatan kredit merupakan bentuk
bagaimana kredit yang telah mereka terima atau
ambil digunakan. Pemanfaatan kredit oleh industri

kecil, tidak hanya untuk usaha tetapi juga untuk
non usaha (Haryanto, 2005). Sebagaimana usaha
rumah tangga atau usaha kecil lainnya
pemanfaatan kredit dari bank tidak hanya untuk
pengembangan usaha tetapi juga untuk mencukupi
kebutuhan keluarga yang lainnya. Seluruh
responden menyatakan bahwa kredit yang diambil
digunakan untuk kebutuhan usaha dan keluarga.
Pemanfaatan kredit yang seharusnya
digunakan untuk usaha saja, tetapi juga digunakan
untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga ini
terjadi karena memang tidak adanya pembukuan
usaha dan pemisahan antara aset keluarga dengan
aset usaha. Namun demikian mereka menyadari
bahwa modal usaha harus tetap ada, walaupun
untuk sementara digunakan untuk kebutuhan yang
lainnya dulu, nanti dicarikan gantinya. Kebutuhan
keluarga yang seringkali keluar adalah untuk biaya
sekolah anak-anaknya dan juga bowok, selain
terkadang untuk makan keluarga.
Walaupun kredit yang diberikan oleh bank
tidak semuanya digunakan untuk usaha, juga untuk
keperluan keluarga tetapi kredit tersebut
mempunyai pengaruh positif untuk pengembangan
usaha, Hal ini dapat dilihat dari aset usaha mereka
yang menyatakan adanya kenaikan aset atau usaha.
Besarnya kredit yang pernah mereka ambil
dari bank rata-rata semuanya di atas Rp 5 juta
rupiah. Dimana responden yang menyatakan
bahwa kredit yang pernah mereka ambil antara 5
juta sampai dengan 7,5 juta rupiah sebanyak 73.33
persen. Sedangkan 26.67 persen menyatakan
mengambil kredit lebih dari 7.5 juta rupiah. Mereka
yang mengambil kredit di atas 7.5 juta rupiah ini
rata-rata mengambil dari BRI Unit Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan temuan penelitian yang telah
dilakukan dapat dimabil kesimpulan sebagai
KEMAMPUAN DAN PEMANFAATAN KREDIT OLEH IRT DALAM UPAYA
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berikut: 1) Para pengusaha kripik tempe rata-rata
mempunyai kemampuan untuk mengambil kredit
dari lembaga keuangan, baik itu Bank Umum (BRI
Unit Desa), BPR dan lembaga keuangan mikro
lainnya (Bank Desa). Hal ini dapat dilihat bahwa
mereka semuanya telah pernah mengambil kredit
dari bank. 2) Pemanfaatan kredit yang diperoleh
dari bank menunjukkan tidak semuanya digunakan
untuk keperluan pengembangan usaha, tetapi juga
untuk keperluan keluarga. Hal ini merupakan gejala
umum dari industri rumah tangga atau industri
kecil, yang tidak dapat melakukan pemisahan yang
jelas antara aset keluarga dengan aset usaha (modal
usaha). Kredit yang diberikan bank berpengaruh
positif terhadap pengembangan usaha.
Saran
Penelitian ini terbatas hanya pada pengusaha
industri rumah tangga yang bergerak di bidang
usaha kripik tempe. Dalam penelitian ini tidak
membedakan apakah kredit yang diambil tersebut
merupakan kredit program (paket) dari pemerintah
atau murni kredit dari lembaga keuangan.
Beberapa saran yang dapat disampaikan
berdasarkan temuan diapangan adalah sebagai
berikut: 1) Perlunya stimulasi kredit yang diberikan
bank dengan tingkat bunga yang lunak. 2) Kredit
yang diberikan hendaknya diikuti dengan pola
pembinaan manajemen. Pola pembinaan
manajemen dapat dilakukan secara komprehensif
antara beberapa pihak yang terkait.
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Abstract.This article discusses the role of Bank partner finance consultant (KKMB) of Malang
Indonesia bank (BI) in facilitating the relation pattern between micro and middle business
(UMKM) and a bank. The success of KKMB can be seen from the following indicators: 1) the
increase of UMKM which is bankable and gets credit from bank, 2) the increase of quality and
productivity of UMKM finance consultant service, and 3) the growth of KKMB ability in financing
itself. There is a different perception between banks and UMKM. Banks consider that UMKM
has not deserved to be given credit facility because it has not fulfilled the requirements from
banks. However, UMKM considers that banks are always guided by rules which are difficult for
UMKM to fulfill it. In this condition, the existence of KKMB is as a mediator for both sides.
KKMB has a function to increase the administration quality of UMKM so it can be bankable.
One of obstacles faced by UMKM is in collateral. To overcome this problem, Malang Indonesia
Bank (BI) through UPT (Technique Implementer Unit) asks KKMB as the implementer of mass
land certification which corporates with district, Batu city BPN, and Bukopin.
Keywords: kkmb, intermediation,bank,umkm

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum
mendapatkan posisi yang optimal. Keberadaan
UMKM selama ini selalu dianak tirikan oleh
pemerintah, sumbangsih UMKM seolah tertutup
dengan peran industri besar (Chandra 2007). Peran
serta UMKM dalam menggerakkan perekonomian
bangsa,kiranya tidak bisa dipungkiri lagi. Jika
melihat kondisi sebelumnya, sektor UMKM mampu
memberikan separuh nafas bagi perekonomian
Indonesia disaat krisis moneter melanda negeri ini
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tahun 1997. UMKM ibarat kuda hitam yang mampu
bermain cantik dan bisa berjuang menjadi dewa
penolong ekonomi Indonesia meskipun saat itu
kekuatannya dianggap remeh sebagian kalangan
termasuk kalangan perbankan. Upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) dewasa ini mendapat perhatian
yang besar dari berbagai pihak, baik pemerintah,
kalangan perbankan, lembaga swadaya masyarakat
maupun lembaga-lembaga internasional. Hal ini
dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang
perlu diefektifkan sebagai penggerak roda
perekonomian nasional setelah krisis ekonomi yang
berkepanjangan.
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Peran UMKM dalam perekonomian domestik
semakin meningkat terutama setelah krisis 1997.
Disaat perbankan menghadapi kesulitan untuk
mencari debitur yang tidak bermasalah, UMKM
menjadi alterenatif penyaluran kredit perbankan.
Berdasarkan statistik BPS tahun 2000, UMKM (kurang
lebih 40 juta unit) mendominasi lebih dari 90 % total
unit usaha dan menyerap angkatan kerja dengan
prosentase yang hampir sama. Data BPS juga
memprkirakan 57% PDB bersumber dari unit usaha
ini dan menyumbang hampir 15% dari ekspor barang
Indonesia (KPK, 2003). Ditinjau dari reputasi
kreditnya, UMKM juga mempunyai prestasi yang
cukup membanggakan dengan tingkat kemacetan
yang relatif kecil. Pada tahun 2002, tingkat kredit
bermasalah (NPL) hanya mencapai 3,9%
dibandingkan dengan kredit perbankan yang
mencapai 10,2% dan untuk wilayah kerja Bank
Indonesia Malang, rasio kredit non-perfom terhadap
total kredit (NPL) Gross bank umum di wilayah kerja
Bank Indonesia Malang pada posisi Juni 2007 sebesar
10,38% atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi
Desember 2006 (9,14%) maupun posisi Juni 2006
(10,31%). Akan tetapi secara netto (setelah dikurangi
PPAP) rasio NPL bank umum di wilayah KBI Malang
per Juni 2007 berada pada angka 0,41% atau
meningkat dibanding dengan posisi akhir Desember
2006 yang mencapai angka sebesar 0,28%, namun
masih lebih rendah dibanding dengan posisi yang
sama pada tahun sebelumnya(Juni 2006) yang
sebesar 4,1% (KBI Malang, 2007).
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa
pemberian kredit ke UMKM akan mendorong
penyebaran risiko kredit dan sementara suku bunga
kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar
sehingga bank akan mempunyai margin yang
cukup. Walaupun tingkat NPL relatif kecil namun
perlu mendapat perhatian, karena semakin besar
tingkat NPL akan berpengaruh terhadap kesehatan
bank itu sendiri. Persoalan NPL merupakan
persoalan kunci dari perbankan, namun demikian
penekanan NPL harus diupayakan jangan sampai
mengurangi porsi dari LDR. Terdapat beberapa
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penyebab NPL relatif kecil, yaitu faktor intern yang
meliputi persoalan kualitas analisis dan pengawasan
kredit dan faktor ekstern meliputi perilaku debitur
setelah memperoleh fasilitas kredit dan perubahan
iklim usaha (Sutojo,1998). Adapun sektor UMKM
masih mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik
dibandingkan dengan dengan usaha besar karena
kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor
dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga
produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga
terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Namun
demikian, UMKM juga mempunyai karakteristik
pembiayaan yang unik, yakni diperlukannya
ketersediaan pada saat ini, jumlah dan sasaran yang
tepat, prosedur yang relatif sederhana, adanya
kemudahan akses ke sumber pembiayaan serta
perlunya program pendampingan.
Harmono (2007) memiliki pandangan bahwa
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi
ketangguhan UMKM dalam mengembalikan
angsuran dapat pengaruhi oleh perpektif
keuangan, yang artinya pengelolaan UMKM harus
memahami tentang bagaimana menjalin dengan
kreditor (lembaga keuangan bank dan non bank)
dengan cara menepati ketepatan kredit yang
diwujudkan dalam angsuran tepat waktu. Dengan
perencanaan keuangan yang sederhana namun
akurat, ternyata menghasilkan sistem arus kas yang
baik, sehingga bagi UMKM dapat mengoptimalkan
pinjaman dari penyandang dana.
Dibalik ketangguhan puluhan juta UMKM,
upaya pengembangan UMKM masih menjumpai
berbagai kendala seperti pengelolaan usaha yang
masih tradisional, kualitas sumber daya manusia
yang masih belum memadai, skala dan teknik
produksi yang rendah serta terbatasnya akses
permodalan kepada lembaga keuangan, khususnya
perbankan (KPK, 2003). Dalam kontek ini telah
dilakukaan berbagai upaya agar kemampuan
UMKM terus berkembang, baik dari sisi perspektif
pemasaran, proses bisnis internal, manajemen
sumber daya manusia maupun perspektif
manajemen keuangan, mengingat pemberdayaan
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UMKM tidak terlepas dari aspek sumberdaya
finansial. Sesuai dengan pendekatan penanggulangan kemiskinan dewasa ini, terjadinya
penyaluran kredit secara optimum kepada sektor
ini merupakan kontribusi dalam peningkatan
pendapatan dan kesempatan kerja.
Apabila dikaitkan dengan upaya pemerintah
untuk menanggulangi kemiskinan, UMKM dapat
berperan besar sekurang-kurangnya melalui dua
saluran. Pertama, melalui penciptaan lapangan
kerja, karena lapangan kerja merupakan upaya
penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan
(sustainable). Kedua, melalui pengembangan usaha
mikro, kecil dan menengah secara langsung dalam
memberdayakan masyarakat miskin sehingga
potensi usahanya dapat dikembangkan untuk
meningkatkan kemakmuran mereka. Sebagai upaya
penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM, pemerintah
melalui Menko Kesra selaku Ketua Komite
Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Gubernur
Bank Indonesia telah menandatangani kesepakatan
bersama (MOU) pada tanggal 22 April 2002. Dalam
nota kesepahaman tersebut tercantum kegiatan
yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak,
yang dituangkan dalam suatu action plan.

STRATEGI MENGHUBUNGKAN UMKM
DENGAN BANK
Berdasarkan pemikiran tersebut, pada
tanggal 22 Februari 2003 ditandatangani
kesepakatan bersama antara Deputi Gubernur Bank
Indonesia dengan Sekretaris KPK tentang

pembentukkan satuan tugas (satgas) pemberdayaan konsultan keuangan/pendamping UMKM
(KKMB). Tujuan pembentukan satuan tugas(satgas)
adalah memberdayakan, memfasilitasi dan
mengkoordina-sikan kegiatan KKMB dengan bank,
guna mengupayakan akses(daya serap) UMKM
yang lebih besar terhadap dana perbankan.
Setelah diberlakukan UU No.23 tahun 1999,
peran Bank Indonesia (BI) dalam pengembangan
UMKM mengalami perubahan mendasar sehingga
Bank Indonesia tidak lagi dapat memberikan
bantuan keuangan, namun berperan secara tidak
langsung melalui pemberian bantuan teknis. Dalam
hal ini, fungsi Bank Indonesia adalah fasilitator
dalam satgas yang beranggotakan perbankan
(termasuk BPR), asosiasi perbankan, instansi teknis
yang memberikan pendampingan kepada UMKM,
asosiasi UMKM (IWAPI, KADIN) gerakan
pengembangan keuangan mikro dan lembaga
penelitian serta dari unsur perguruan tinggi/
lembaga pengabdian pada masyarakat (UBT 2003).
Dengan mengacu pada kesepakatan bersama
dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak,
maka pembentukan KKMB adalah untuk
memperluas akses sektor usaha produktif kepada
kredit perbankan, dengan misi memberdayakan
KKMB agar mampu menyediakan jasa
pengembangan bisnis dan berfungsi sebagai
jembatan penghubung antara UMKM dengan
bank. Dalam melaksanakan tugasnya, satgas
membentuk unit bantuan teknis (UBT) yang
merupakan pusat pemberdayaan KKMB dan
melaporkan tugasnya kepada satgas secara berkala.
Adapun posisi KKMB dalam pola hubungan UMKM
dangan pihak perbankan seperti tercantum pada
Gambar 1.
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PERBANKAN
SATUAN TUGAS
PEMBERDAYAAN KKMB DAN
UNIT BANTUAN TEKNIS

SATUAN TUGAS DAERAH
PEMBERDAYAAN KKMB

BANK

KKMB

UMKM
Gambar 1. Hubungan Satgas KKMB, UBT, Bank, KKMB dan UMKM
Sumber KPK (2003)

Sesuai dasar hukum pembentukkannya,
keberadaan Satgas akan bersifat sementara, yaitu
sampai dengan 22 April 2005 sehingga diharapkan
dalam periode tersebut terjadi peningkatan akses
UMKM kepada bank. Setelah periode tersebut,
diharapkan KKMB dapat melaksanakan fungsi
strateginya secara mandiri dalam mengembangkan
UMKM bersama-sama dengan pihak perbankan.
Dalam hal ini diperlukan dukungan dari seluruh
anggota satgas agar KKMB dapat melaksanakan
tugasnya secara professional dan bebas dari
pengaruh kepentingan tertentu.
Keberhasilan KKMB dapat dilihat dari
indikator sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah
UMKM yang bankable dan memperoleh kredit dari
bank, (2) meningkatnya kualitas dan produktifitas
pelayanan konsultan keuangan UMKM dan (3)
tumbuhnya kemampuan KKMB untuk membiayai
dirinya sendiri serta non perform nya masih dibawah
ketentuan Bank Indonesia. Secara umum suatu
kredit dapat dikatakan non perform bila debitur
tidak sanggup membayar kewajibannya sesuai
dengan perjanjian dan atau kewajibannya dapat
diselesaikan namun usaha debitur ada
kecenderungan menurun. Mengingat keberadaan
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UMKM yang tersebar diseluruh Indonesia,
diharapkan KKMB dapat dibentuk diseluruh daerah
dengan melibatkan Badan Musyawarah Perbankan
Daerah (BMPD), KPK daerah, dinas terkait dan unsur
perguruan tinggi maupun LSM.

PERANAN KKMB DALAM MEMBANTU
UMKM
Keberadaan KKMB merupakan salah satu
alterenatif strategi dalam meningkatkan akses
perbankan terhadap target group UMKM,
disamping strategi yang telah ada dan terus
dikembangkan dewasa ini, yaitu pola hubungan
bank dengan kelompok (PHBK) dan pola hubungan
bank dengan BPR dan lembaga keuangan mikrolinkage program (BI, 2003). Salah satu tolak ukur
keberhasilan KKMB adalah bagaimana mereka bisa
membantu UMKM yang belum bankable menjadi
bankable, dalam upaya mencapai hal tersebut maka
KKMB di KBI Malang yang berasal dari berbagai
Business Development Servisec-Provider (BDS-P)
bekerjasama dengan berbagai institusi. Salah satu
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upaya KKMB adalah menjalin kerjasama dengan
pihak Unit Pelaksana Teknis Konsultan UMKM yang
berada di bawah naungan Bank Indonesia Malang.
Adapun fungsi utama UPT KKMB adalah untuk
membantu UMKM yang tersebar di wilayah Malang
raya dan daerah lain di wilayah kerja Bank
Indonesia Malang. UPT KKMB yang menjembatani
pengusaha UMKM dalam mendapatkan akses kredit
dari perbankan, yang dibantu oleh 105 KKMB yang
tersebar di wilayah kerja Bank Indonesia (BI)
Malang.
Keberadaan UPT menjadi pemecah
hambatan komunikasi yang selama ini terjadi
ditengah-tengah hubungan UMKM dengan
perbankan. UPT KKMB mempunyai peran ganda,
bisa menjadi wakil UMKM untuk berhubungan
dengan bank, sekaligus sebagai patner bank yang
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk
melakukan survei langsung kepada pengusaha
UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas kredit

bank. UPT dibantu oleh semua KKMB dalam
melakukan survei lapangan kepada pengusaha
UMKM. Jika hasil kunjungan lapangan
menunjukkan bahwa pengusaha UMKM yang
bersangkutan benar-benar membutuhkan modal
namun memiliki administrasi yang belum bagus dan
tidak mampu membuat proposal pengajuan kredit,
secara otomatis KKMB akan memberikan
pembinaan dan pendampingan. Berbeda dengan
petugas survei dari bank yang seringkali kembali
bila mendapati pengusaha UMKM yang disurvei
kurang layak untuk didanai. Setelah memberikan
pembinaan dan pendampingan, KKMB kemudian
melakukan evaluasi untuk menentukan apakah
UMKM tersebut bankable atau masih memerlukan
pembinaan lebih lanjut, sehingga di kemudian hari
UMKM tersebut sudah layak untuk memperoleh
fasilitas kredit dari bank.
Adapun mekanisme kerja UPT-KKMB adalah
seperti Gambar 2.

Gambar 2. Hubungan Bank,KKMB,UPT,UMKM
Sumber : Bank Indonesia Malang (2006)
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Dari Gambar 2 diatas dapat dijabarkan,
bahwa untuk memperoleh permodalan, pengusaha
UMKM tidak harus langsung menghubungi bank
sehingga para pengusaha UMKM dapat tetap
konsentrasi menjalankan roda usahanya. Pengusaha
UMKM yang memerlukan tambahan modal untuk
meningkatkan usahanya cukup menghubungi
KKMB disekitarnya atau langsung menghubungi
UPT. Selanjutnya KKMB akan menganalisa awal
kelayakan usahanya dan jika dinilai layak KKMB
atau UPT akan menyiapkan aplikasi permohonan
kredit sesuai dengan kebutuhan UMKM dan
selanjutnya difasilitasi dalam berhubungan dengan
bank. Jika persetujuan kredit telah direalisasikan
UPT dan KKMB akan turut melakukan monitoring
hingga kredit itu lunas.

Indonesia Malang maupun di Indonesia secara
keseluruhan masih menghadapi beberapa
persoalan seperti masalah teknis produksi, kualitas
sumberdaya manusia, sistem dukumentasi
administarsi yang kurang tertata dengan baik, serta
masalah klasik tentang agunan. Disisi lain,
perbankan tidak bisa memberikan kredit begitu saja
tanpa survei ketat yang membuktikan bahwa
UMKM bersangkutan memang layak untuk dibiayai.
Langkah ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian
yang wajib dipatuhi oleh semua bank. Dua kondisi
ini tentu sangat sulit untuk mendekatkan hubungan
antara bank dengan UMKM. Karena itulah,
kehadiran UPT-KKMB menjadi mediasi antara
keduanya sekaligus mendukung peningkatan
intermediasi perbankan (Ridho, 2006)

Sedangkan bantuan yang diberikan oleh
KKMB ini terkait semua hal yang harus dipenuhi
oleh pengusaha UMKM, sebagai calon debitur
sesuai dengan prosedur pengajuan kredit, seperti
syarat administrasi dan agunan. Apabila semua
persyaratan tersebut sudah lengkap, KKMB melalui
UPT bisa menyerahkan proposal pengajuan kredit
ke bank yang dipilih oleh pengusaha UMKM. Kredit
yang diajukan melalui UPT memiliki harapan yang
lebih besar untuk disetujui. Ini karena peran KKMB
dalam membina UMKM dan mempersiapkannya
sehingga menjadi bankable. Kondisi ini sekaligus
menuntut semua KKMB haruslah seorang analisis
kredit yang handal dan mampu bekerja seperti
layaknya seorang pegawai bank, sehingga bank
tidak perlu lagi melakukan survei ulang terhadap
proposal yang pengajuan kredit yang difasilitasi
oleh KKMB. Bagi UMKM, UPT dan KKMB sudah
menjadi kepanjangan dari bank. Sebab selama ini,
sebagian besar pengusaha UMKM masih belum
terjamah oleh bank, padahal mereka sangat
membutuhkan suntikan modal untuk mengembangkan usaha yang digeluti.

Keuntungan lain yang diperoleh oleh
pengusaha UMKM dari keberadaan UPT dan KKMB
adalah fungsi yang stop services. Melalui bantuan
UPT dan KKMB, memungkinkan mereka untuk
melakukan akses ke semua bank, UPT dan KKMB
akan terus melakukan monitoring dan pembinaan
UMKM dari penambahan modal tersebut benarbenar bisa mengembangkan usaha mereka menjadi
lebih baik.

Banyak faktor yang membuat hubungan
UMKM dengan bank tidak terlalu dekat. Seperti
sudah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar
UMKM, baik yang berada di wilayah kerja Bank
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MENINGKATKAN AKSESIBILITAS UMKM
TERHADAP PERBANKAN MELALUI
SERTIFIKAT TANAH
Menyikapi berbagai kendala teknis yang
dihadapi oleh UMKM untuk memperoleh akses
perbankan diantaranya adalah persoalan agunan,
hal demikian sesungguhnya merupakan persoalan
di negara berkembang atas pengakuan aset-aset
fisik masyarakatnya. Di negara berkembang tidak
memiliki mekanisme atas hak milik (property
mechanism) yang memungkinkan kaum miskin
mengubah aset-aset fisiknya menjadi capital yang
dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi.
Sementara di negara-negara maju, sistem hak milik

PERBANKAN
menghasilkan efek yang memungkinkan masyarakatnya memreproduksi capital.
Berpijak kepada hal tersebut, kantor Bank
Indonesia wilayah kerja Malang bersama UPT dan
KKMB bekerjasama dengan institusi terkait
mengadakan program sertifikasi tanah dengan
harga yang terjangkau, memiliki tingkat kepastian
yang relatif tinggi, serta fleksibel dalam hal
pendanaan biaya sertifikasi (KBI Malang, 2007).
Dalam kegiatan ini kerjasama antara kantor BI
Malang dengan insitusi lain dapat dijelaskan
melalui Gambar 3.

KKMB mengumpulkan berkas-berkas persyaratan
sertifikasi berkerjasama dengan aparat kelurahan.
(4) Jika persyaratan dianggap telah tercukupi, KKMB
akan menganalisa kelayakan pembiayaan. (5) KKMB
meneruskan berkas-berkas tersebut ke Badan
Pertanahan nasional. (6) Dilakukan penandatanganan akad kredit antara pemilik tanah dengan
Bukopin/Swamitra.
Dengan adanya upaya KKMB menfasilitasi
sertifikasi tanah, maka kendala teknis yang berkaitan
dengan agunan yang seringkali menjadi alasan

PemilikTanah/Calon
debitur

BPN KOTA BATU

Kelurahan

BUKOPIN/
SWAMITRA

KKMB

UPT

Gambar 3. Skema Pembiayaan Kredit Sertifikasi Tanah
Sumber: Bank Indonesia Malang (2007)

Dari gambar 3 dapat dijelaskan Pola kerjasama
antara UPT, KKMB dengan institusi lain adalah
sebagai berikut : (1) UPT menugaskan KKMB
mengindentifikasi para pemilik tanah dikelurahankelurahan yang berminat untuk mensertifikasi
tanahnya. (2) Bekerjasama dengan Bank Indonesia,
kelurahan, BPN dan Bukopin/Swamitra dilakukan
sosialisasi kepada masyarakat kelurahan mengenai
pentingnya pensertifikatan tanah serta bagaimana
melakukan pengurusan sertifikat melalui KKMB. (3)

terhambatnya akses terhadap perbankan akan
segera teratasi. Berdasarkan identifikasi, mayoritas
UMKM yang membutuhkan permodalan mengaku
tidak memilki jaminan fisik (51,05%) atau hanya
48,95% saja yang memilki agunan fisik (BI Malang).
Agunan fisik yang dimiliki terbesar berupa sertipikat
tanah/rumah serta BPKB kendaraan bermotor
sedangkan agunan lainnya berbentuk akta jual beli,
sertifikat petok D, sertifikat Hak Guna Bangunan,
dan agunan lainnya.
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PERAN KKMB DALAM PENYALURAN
KREDIT PERBANKAN
Penyaluran kredit Bank Umum di wilayah
kerja KBI Malang pada akhir semester I tahun 2007
mencapai angka Rp. 9,86 trilyun atau secara y-t-d
meningkat sebesar 7,99%, sedangkan secara y-o-y
meningkat sebesar 21,31%. Selama semester I tahun
2007 pertumbuhan kredit bank umum bergerak
agak lambat, namun diperkirakan akan mengalami
akselerasi pertumbuhan pada semester II tahun
2007 seiring dengan adanya realisasi proyek
pemerintah dan swasta pada paruh waktu kedua
tahun 2007 (Bank Indonesia Malang, 2007).
Sedangkan penyaluran kredit melalui BPR pada
semester I tahun 2006 mencapai Rp. 537.443 milyar
dan pada semester I tahun 2007 mencapai
Rp.620.498 milyar atau mengalami kenaikan
sebesar 15,4%. Berdasarkan sektor ekonomi yang
dibiayai,penyaluran kredit BPR di wilayah Bank
Indonesia Malang terutama tersalur pada sektor
perdagangan (44,39%), sektor pertanian (15,69%),
jasa-jasa (12,42%) dan sektor lainnya (25,44%),
adapun sektor yang mengalami penurunan terjadi
pada sektor perindustrian yang mengalami
penurunan sebesar 8,90%.
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit
bank umum sampai dengan posisi Juni 2007
didominasi kredit modal kerja sebesar 59,09% yang
sebagian besar diberikan kepada debitur UMKM.
Sedangkan kredit Investasi dan konsumsi memiliki
kontribusi masing-masing sebesar 11,09% dan
29,84% dari total penyaluran kredit. Adapun sektor
ekonomi, porsi pembiayaan tetap terarah pada
sektor perdagangan (35,06%), sektor industri
(14,20%), sektor pertanian (9,61)sektor konstruksi
sebesar 20,20%, sektor jasa 8,61%, sektor
pertambangan sebesar 3,34% dan sektor lainnya
30,50%. Sedangkan untuk kredit UMKM pada
tahun 2006 telah tersalurkan Rp. 11.408.367 juta
dan sampai dengan Agustus 2007 mencapai
Rp.17.467.597 juta, atau mengalami kenaikan
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53,2% . Dari kondisi ini menunjukan bahwa peranan
UMKM semakin diperhitungkan dalam peta
perekonomian, dan jika dilihat dari peran
KKMB,menunjukkan bahwa pada tahun 2006
KKMB sudah mampu memfasilitasi penyaluran
kredit sebesar Rp.6.596.500.ribu, dan Rp.7.357.900
ribu atau mengalami kenaikan 11,5 %, hal ini
menunjukkan bahwa peranan KKMB mengalami
kenaikan yang signifikan, dengan demikian
peranan KKMB sebagai patner perbankan dan
UMKM semakin bagus.

KESIMPULAN
Kesimpulan
Dari prospek yang dimiliki UMKM, seharusnya
pihak penyandang dana khususnya perbankan tidak
ragu-ragu lagi dalam memberikan fasilitas kredit
kepada UMKM, masih terdapat perbedaan (gap)
antara UMKM dengan pihak perbankan, UMKM
memandang penyaluran kredit kepada UMKM
terlalu prosedural, dan di lain pihak memandang
UMKM belum memenuhi kriteria yang telah
ditentukan oleh perbankan (bankable). Sebagai
solusi pemerintah melalui Menko Kesra selaku Ketua
Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan
Gubernur Bank Indonesia telah menandatangani
kesepakatan bersama (MOU) pada tanggal 22 April
2002. Dalam nota kesepahaman tersebut tercantum
kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing
pihak, yang dituangkan dalam suatu action plan.
Sebagai tindak lanjut dari action plan dibentuklah
KKMB di masing-masing daerah termasuk di wilayah
kerja Bank Indonesia Malang. KKMB di wilayah kerja
BI Malang telah mampu berperan dalam menfasilitasi
penyaluran Kredit UMKM dari perbankan.
Salah satu kendala yang sering terjadi dalam
penyaluran kredit kepada UMKM adalah terkait
dengan jaminan tambahan, dan sebagai solusi dari
hal tersebut, unit pelaksana teknis memberikan

PERBANKAN
tugas kepada KKMB untuk memberikan fasilitas
pengurusan sertifikasi tanah secara masal,
berkerjasama Badan Pertanahan Nasional Kota Batu
dan Bank Bukopin/Swamitra. Dengan adanya
sertifikasi ini diharapkan akan mengurangi kendala
yang sering terjadi selama ini.
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