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KEUANGAN

PENGUJIAN WEEK-FOUR, MONDAY, FRIDAY
DAN EARNINGS MANAGEMENT EFFECT
TERHADAP RETURN SAHAM
Sri Dwi Ari Ambarwati
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Sleman, Yogyakarta - 55283

Abstract: The Purpose of this research was to know the empirical impact of days of the week
effect to daily stock return. It used data of LQ-45 manufacturing companies listed during 2006
in Indonesian Stock Exchange and was analyzed using multiple regression through origin
without intercept and dummy variables. The findings were: 1) there was impact in days of the
week effect phenomenon with stock price, it meant the lowest return was on Monday and the
highest return was on Friday; 2) there was no significantly positive impact between week-four
effect with stock price. It meant liquidity could not influence trading activity; 3) there was no
significantly positive impact between Friday effect and stock price and 4) there was no
significantly positive impact between Earnings Management effect and stock price. It meant
Earnings Management in April could not influence daily stock return.
Key words: week-four effect, Monday effect, Friday effect, earnings management effect

Perdebatan tentang konsep hipotesis pasar yang
efisien atau efficient market hypothesis (EMH)
sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang
menarik di bidang keuangan, masih ada pro dan
kontra di kalangan praktisi dan akademisi tentang
hipotesis pasar yang efisien. Di satu sisi banyak
penelitian yang mengemukakan bukti secara
empiris yang mendukung konsep pasar yang
efisien, tetapi di sisi lain muncul sejumlah penelitian
yang menyatakan adanya anomali pasar, yang
merupakan bentuk penyimpangan terhadap
hipotesis pasar yang efisien. Anomali pasar
tersebut antara lain January effect, size effect, low
P/E ratio, winner loser anomaly dan day of the

week effect pattern
(Cahyaningdyah, 2005).

(Monday

effect)

Penelitian ini akan menguji pengaruh hari
perdagangan terhadap return saham dan
fenomena-fenomena yang berkaitan, khususnya
fenomena Monday effect yang merupakan bagian
dari day of the week pattern. Pengujian-pengujian
yang dilakukan adalah pengujian week-four
effect yaitu menguji apakah Monday effect hanya
digerakkan oleh adanya return hari Senin yang
negatif pada minggu keempat dan kelima setiap
bulannya. Dilakukan juga pengujian pengaruh
return hari Jumat yang negatif (bad Friday)
terhadap Monday effect dan menghilangnya
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fenomena Monday effect pada bulan April yang
disebabkan oleh earning management (earning
management effect).
Penelitian dilakukan oleh Sun dan Tong
(2002) membuktikan bahwa Monday effect di
pasar Amerika Serikat adalah terkonsentrasi pada
dua Senin terakhir setiap bulannya. Hal ini
disebabkan oleh tuntutan likuiditas investor
individual menjelang akhir bulan yang
menyebabkan tekanan penjualan menjadi tinggi.
Selain itu, penelitian tersebut juga membuktikan
bahwa return pada hari Senin yang negatif
tersebut dipengaruhi oleh terjadinya return yang
negatif pada hari Jumat sebelumnya (Antariksa,
2005). Hal ini didukung pula oleh Wang Li dan
Erickson (1997). Antariksa (2005) menguji bahwa
pada tahun 1999-2004 terdapat return pasar yang
negatif pada hari Senin, dan pada hari lainnya
positif. Dengan kata lain terdapat gejala Monday
effect di BEI. Gibbons dan Hess (1981) dalam
Murtini dan Halomoan (2007) menyimpulkan
bahwa return saham rendah atau negatif terjadi
pada hari Senin (Monday effect). Miller (1988)
dalam Setiyo dan Nurhatmini (2003)
menyimpulkan bahwa Monday effect terjadi
karena selama akhir pekan hingga pada hari
perdagangan Senin, investor memiliki
kecenderungan untuk menjual sahamnya
daripada membeli saham. Tingginya aksi jual pada
hari Senin menurut Dyl dan Maberly (1988) dalam
Setiyo dan Nurhatmini (2003) disebabkan oleh
adanya kecenderungan informasi yang tidak
menyenangkan (unfavorable information) datang
ke pasar setelah perdagangan ditutup pada hari
Jumat (akhir pekan).
Menurut Cahyaningdyah (2005) fenomena
day of the week effect di BEI, dimana return
terendah terjadi pada hari Senin (Monday effect)
dan return tertinggi pada hari Jumat (weekend
effect) pada periode penelitian yaitu tahun 20012003. Sedangkan fenomena week-four effect tidak
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berhasil diidentifikasi sehingga Monday effect
tidak hanya digerakkan oleh return Senin yang
negatif di minggu keempat dan kelima.
Cahyaningdyah (2005) juga mengungkapkan
bahwa return pada hari Senin pada bulan April
adalah positif atau lebih tinggi pada bulan yang
lainnya. Hal ini disebabkan oleh earning
management yang dilakukan oleh perusahaan
untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam
rangka penyampaian laporan keuangan tahunan,
tetapi pada penelitian Iramani dan Mahdi (2006),
mereka tidak berhasil menemukan bukti
menghilangnya Monday effect yang disebabkan
oleh earning management effect pada bulan April
di BEI pada tahun 2005.
Keanekaragaman argumentasi mengenai
Monday effect merupakan fenomena yang
menarik untuk diteliti di pasar modal di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hari
perdagangan terhadap return saham dan
fenomena-fenomena yang berkaitan (khususnya
fenomena Monday effect yang merupakan bagian
dari the day of the week effect) di BEI.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk
membuktikan secara empiris apakah hari
perdagangan berpengaruh terhadap return
saham di BEI, (2) untuk membuktikan secara
empiris apakah return saham yang terendah
(negatif) pada hari Senin di BEI terkonsentrasi
pada Senin dua minggu terakhir setiap bulannya
(minggu keempat dan kelima), (3) untuk
membuktikan secara empiris apakah return negatif
pada hari Senin dipengaruhi oleh adanya return
negatif pada hari Jumat minggu sebelumnya, (4)
untuk membuktikan secara empiris apakah return
saham hari Senin di bulan April lebih tinggi
(positif) daripada return saham hari Senin pada
bulan non April berkaitan dengan earning
management yang dilakukan oleh perusahaan
LQ-45.

KEUANGAN
Pola Harian (Day of the Week)

BENTUK EFISIENSI PASAR
Bentuk-bentuk efisiensi pasar terdiri dari 2
golongan yaitu: (1) Efisiensi Pasar Secara Informasi
dan, (2) Efisiensi Pasar Secara Keputusan. Efisiensi
pasar secara informasi dibagi menjadi 3 bentuk.
Efisiensi Pasar Bentuk Lemah (weak form).
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah
jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara
penuh (fully reflect) informasi masa lalu.
Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat
(semistrong form)
Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika
harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan
(fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan
(all publicly available information) termasuk
informasi yang berada di laporan-laporan
keuangan perusahaan emiten.

Pola ini mengacu pada perilaku return
saham dari hari ke hari dalam satu minggu, yaitu
return saham secara sistematis akan lebih tinggi
atau lebih rendah pada hari-hari tertentu dalam
satu minggu.
Holiday Effect
Pola ini menunjukkan adanya peningkatan
return saham pada hari-hari perdagangan tepat
sehari sebelum hari libur nasional. Hari libur
didefinisikan sebagai hari perdagangan normal
dalam seminggu (Senin sampai Jumat) dimana
pada hari tersebut tidak terjadi perdagangan.
Turn of the Month
Pola ini menunjukkan adanya perbedaan
(kenaikan) return saham pada hari-hari sebelum
dan sesudah pergantian bulan. Hari-hari pada
pergantian bulan seringkali diartikan sebagai
suatu hari terakhir dari suatu bulan sampai tiga
hari pertama bulan berikutnya.

Efisiensi Pasar Bentuk Kuat (strong form)
Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika
harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan
(fully reflect) semua informasi yang tersedia
termasuk informasi yang privat. Untuk informasi
yang tidak perlu diolah lebih lanjut, seperti
misalnya informasi tentang pengumuman laba
perusahaan, pasar akan mencerna informasi
tersebut dengan cepat (Jogiyanto, 2003).

Pola Bulanan (Month of the Year)
Pola ini mengacu pada perilaku return
saham dari setiap bulannya pada satu tahun, yaitu
return saham secara sistematis akan lebih tinggi
atau lebih rendah pada bulan-bulan tertentu
dalam satu tahun.

ANOMALI PASAR MODAL
POLA WAKTU RETURN SAHAM
The Day of the Week Effect
Pola Intraday (Time of the Day)
Pola ini mengacu pada perilaku return
saham dari waktu ke waktu dalam satu hari (time
of the day), yaitu return saham secara sistematis
akan lebih tinggi atau lebih rendah pada waktuwaktu tertentu dalam satu hari perdagangan.

Menurut Damodaran dalam Iramani dan
Mahdi (2006) the day of the week effect
merupakan perbedaan return antara hari Senin
dengan hari-hari lainnya dalam seminggu secara
signifikan. Biasanya return yang signifikan negatif
terjadi pada hari Senin, sedangkan return positif
terjadi pada hari-hari lainnya.

PENGUJIAN WEEK-FOUR, MONDAY, FRIDAY DAN EARNINGS MANAGEMENT
EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM
Sri Dwi Ari Ambarwati
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Monday Effect
Monday effect adalah suatu seasonal
anomaly (anomali musiman) atau calendar effect
(efek kalender) yang terjadi pada pasar finansial
yaitu ketika return saham secara signifikan negatif
pada hari Senin (Mehdian dan Perry dalam
Antariksa, 2005).
Week-Four Effect
Week four effect merupakan suatu
fenomena yang mengungkapkan bahwa Monday
effect hanya terjadi pada minggu keempat untuk
setiap bulannya. Sedangkan return hari Senin
pada minggu pertama sampai minggu ketiga
dianggap tidak signifikan negatif atau sama
dengan nol.
Earning Management Effect
Di Indonesia, fenomena tersebut tidak
terjadi bulan Januari, melainkan bulan April.
Menurut penelitian Cahyaningdyah (2005) dan
Murtini dan Halomoan (2007), hal ini disebabkan
oleh ketentuan yang ditetapkan BAPEPAM No. 80/
PM/1996 bahwa laporan tahunan harus disertai
dengan laporan akuntan dengan pendapat yang
lazim dan disampaikan kepada BAPEPAM 120 hari
setelah tanggal tahun tutup buku perusahaan.
Kemudian banyak perusahaan, baik yang
bermasalah maupun yang tidak bermasalah
melakukan praktik manajemen laba (earning
management) untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. Kondisi ini diduga return saham pada
bulan April akan lebih tinggi dibandingkan pada
bulan lainnya (non April) sehingga Monday effect
akan menghilang di bulan April.
Penelitian Wang, Li, dan Erickson (1997)
dalam Cahyaningdyah (2005) pada sisi lain,
mengungkapkan bahwa Monday ffect secara
aktual muncul hanya pada Senin minggu keempat
dan kelima, sedangkan return Senin minggu
pertama sampai minggu ketiga secara statistik
tidak signifikan (tidak berbeda dengan nol). Hal
4

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 1, Januari 2009: 1 – 14

ini berkaitan dengan tuntutan likuiditas investor
individual yang jatuh setiap akhir bulan. Sun dan
Tong (2002) mengkonfirmasi penelitian Wang, Li,
dan Erickson (1997) dalam Cahyaningdyah (2005)
tentang fenomena Monday effect yang
disebabkan oleh efek minggu keempat dan
kelima. Dan mereka menemukan bahwa return
hari Senin yang negatif secara aktual
terkonsentrasi terutama pada minggu keempat
setiap bulan, mereka menyebut fenomena ini
sebagai Week-Four Effect.
Penelitian yang dilakukan oleh Jaffe,
Westerfield, dan Ma (1989) dalam Antariksa (2005)
membuktikan bahwa return pada hari Senin
adalah dipengaruhi oleh pasar selama seminggu
sebelumnya. Sedangkan Abraham dan Ikenberry
(1994) dalam Cahyaningdyah (2005) menemukan
keseluruhan rata-rata return Senin adalah negatif,
dan secara substansial merupakan konsekuensi
dari informasi yang diumumkan pada sesi
perdagangan sebelumnya. Jika return Jumat
negatif, hampir 80% return Senin berikutnya
adalah negatif, dan jika return Jumat positif maka
lebih dari 50% return Senin berikutnya adalah
positif. Hasil penelitian Abraham dan Ikenberry ini
menunjukkan adanya korelasi antara Jumat dan
Senin. Menurut mereka Monday Effect digerakkan
oleh return negatif yang terjadi pada Jumat
sebelumnya (bad Friday).
Rogalski (1984) dalam Cahyaningdyah
(2005) mengemukakan adanya hubungan yang
menarik antara day of the week effect dengan
January effect. Rata-rata return hari Senin di bulan
Januari lebih tinggi dibanding bulan lainnya.
Tetapi, menurut Cahyaningdyah (2005) dan
Murtini dan Halomoan (2007) di Indonesia
fenomena ini terjadi di bulan April.

HIPOTESIS
H1

: Hari perdagangan berpengaruh terhadap
return saham harian di BEI.

KEUANGAN
H2

: Return yang terendah (negatif) pada hari
Senin di BEI terkonsentrasi pada Senin dua
minggu terakhir setiap bulannya (minggu
keempat dan kelima).

H3

: Return yang negatif pada hari Senin di BEI
dipengaruhi oleh adanya return negatif
pada hari Jumat minggu sebelumnya.

H4

: Return hari Senin pada bulan April adalah
positif atau cenderung lebih tinggi
dibandingkan pada hari Senin bulan
lainnya (non April).

METODE

Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian
merupakan perusahaan-perusahaan yang
termasuk dalam indeks LQ 45 di BEI, selama kurun
waktu Februari 2006 – Januari 2007. Pergantian
saham akan dilakukan enam bulan sekali, yaitu
setiap awal bulan Februari dan Agustus. Sampel
dalam penelitian ini adalah 37 perusahaan. Teknik
pengambilan sampel dengan purposive sampling
diperlukan untuk menghindari kesalahan
spesifikasi dalam penentuan sampel penelitian
yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap
hasil penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang
dikumpulkan
menggunakan
metode
dokumentasi yaitu mengambil data yang telah
tersedia. Data yang diperoleh berasal dari Bursa
Efek Indonesia melalui Pusat Data Pasar Modal
Universitas Gadjah Mada (PDPM UGM).

Variabel Independen
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
hari perdagangan di BEI (Senin-Jumat), hari Senin
dan hari Jumat. Variabel dummy merupakan
variabel penjelas dengan skala nominal (nominal
scale) yang bernilai 0 atau 1. Nilai DSEN=1 untuk
return saham apabila hari t jatuh pada hari Senin
dan 0 apabila hari t jatuh pada hari lain. Nilai
DSEL=1 untuk return saham apabila hari t jatuh
pada hari Selasa dan 0 apabila hari t jatuh pada
hari lain. Nilai DRAB=1 untuk return saham apabila
hari t jatuh pada hari Rabu dan 0 apabila hari t
jatuh pada hari lain. Nilai DKAM=1 untuk return
saham apabila hari t jatuh pada hari Kamis dan 0
apabila hari t jatuh pada hari lain. Nilai DJUM=1
untuk return saham apabila hari t jatuh pada hari
Jumat dan 0 apabila hari t jatuh pada hari lain.
Uji Hipotesis dan Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif
berupa analisis regresi linier berganda tanpa
intercept (multiple regression through origin).
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah variabel dummy. Untuk dapat menguji
kebenaran hipotesis yang diajukan dan untuk
mencapai tujuan penelitian ini digunakan uji t.
Variabel dependen dari persamaan-persamaan
regresi yang digunakan untuk menguji masingmasing hipotesis penelitian ini adalah return
saham harian.
Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Pengujian hipotesis pertama (H1) yaitu
apakah hari perdagangan berpengaruh terhadap
return saham di BEI digunakan rumus sebagai
berikut:
R t = b1SEN + b 2 SEL + b 3 RAB + b 4 KAM + b 5 JUM + e t (1)

Definisi Operasional Variabel

Dimana:

Variabel Dependen
Variabel tidak bebas dalam penelitian ini
adalah return saham harian.

Rt

: menunjukkan
besarnya
return saham harian pada
hari t.

PENGUJIAN WEEK-FOUR, MONDAY, FRIDAY DAN EARNINGS MANAGEMENT
EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM
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Variabel Dummy

: SEN, SEL, RAB, KAM, JUM
menunjukkan
hari
perdagangan dalam satu
minggu. Nilai SEN=1 apabila
return saham jatuh pada hari
Senin dan diberi nilai 0
apabila jatuh pada hari
lainnya. Nilai SEL=1 apabila
return saham jatuh pada hari
Selasa dan diberi nilai 0
apabila jatuh pada hari
lainnya RAB, KAM, JUM
seperti halnya untuk hari
Senin dan Selasa di muka.

b1 – b5

: koefisien regresi untuk
variabel dummy Senin Jumat

et

: error term

SEN1 – SEN5 : menunjukkan Senin minggu
pertama sampai dengan Senin
minggu kelima.
b1 – b5

: koefisien yang menggambarkan
rata-rata return hari Senin minggu
pertama sampai dengan minggu
kelima.Jika benar Monday effect
terjadi pada minggu keempat dan
kelima, maka b4 dan b5 (persamaan
2) negatif tetapi b 1 ,b 2 , b 3 non
negatif/positif.

SEN123

: dummy untuk Senin minggu
pertama, kedua, dan ketiga.
Bernilai 1 untuk hari Senin yang
jatuh pada minggu pertama,
kedua, dan ketiga dan bernilai 0
untuk Senin minggu keempat dan
kelima.

SEN45

: dummy untuk Senin minggu
keempat dan kelima. Bernilai 1
untuk hari Senin yang jatuh pada
minggu keempat dan kelima dan
bernilai 0 untuk Senin minggu
pertama, kedua, dan ketiga.

et

: error term

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Pengujian hipotesis kedua (H2) yaitu apakah
return yang terendah pada hari Senin di BEI
terkonsentrasi pada Senin dua minggu terakhir
setiap bulannya (minggu keempat dan kelima).
Penelitian ini menggunakan pendekatan seperti
yang digunakan Wang, Li dan Erickson (1997)
serta Sun dan Tong (2002) dalam Cahyaningdyah
(2005), dimana setiap bulan terdapat 5 minggu.
Jika hari pertama perdagangan suatu bulan
adalah hari Senin, maka hari tersebut menjadi
Senin minggu pertama. Akan tetapi, jika kondisi
tersebut tidak terjadi, maka tidak ada Senin
minggu pertama, sehingga Senin minggu pertama
dalam bulan tersebut adalah hari Senin minggu
kedua. Pengujian week four ini dilakukan dengan
menggunakan model regresi linier berganda
seperti persamaan sebagai berikut:
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Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
Pengujian hipotesis ketiga (H3) yaitu apakah
return negatif yang terjadi pada hari Senin
didahului oleh adanya return negatif pada hari
Jumat minggu sebelumnya digunakan rumus:

.....(2)

.... (4)

.......................... (3)

.. (5)
Dimana:

Dimana:
Rt

Bila return hari Senin negatif secara aktual
hanya terkonsentrasi pada minggu kempat dan
kelima, sementara return Senin minggu pertama
sampai ketiga tidak negatif, maka b 2 dalam
persamaan 3 akan negatif dan b1 akan positif.

: menunjukkan besarnya return
saham harian pada hari t.
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Rt

: menunjukkan besarnya return
saham harian pada hari t.

KEUANGAN
b1 – b5

: koefisien regresi

NFM1 – NFM5 : Negative Friday to Monday
merupakan dummy interaksi
untuk hari Senin yang didahului
oleh return hari Jumat yang
negatif. NFM1 yang mempunyai
nilai 1 untuk return hari Senin
minggu pertama yang didahului
oleh return hari Jumat yang
negatif dan bernilai 0 untuk
return hari Senin lainnya.
Demikian juga berlaku hal yang
sama untuk NFM2 sampai dengan
NFM5.
PFM1 – PFM5

: Positive Friday to Monday
merupakan dummy interaksi
untuk hari Senin yang didahului
oleh return hari Jumat yang
positif. PFM1 yang mempunyai
nilai 1 untuk return hari Senin
minggu pertama yang didahului
oleh return hari Jumat yang positif
dan bernilai 0 untuk return hari
Senin lainnya. Demikian juga
berlaku hal yang sama untuk
NFM2 sampaidengan NFM5.

et

: error term

Dimana:
Rt

: menunjukkan besarnya return
saham pada bulan t.

b1 – b12

: koefisien regresi untuk variabel
Dummy hari Senin bulan Januari,
Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli,
Agustus, September, Oktober,
November dan Desember.

Var. dummy : JAN, FEB, MAR, APR, MEI, JUN, JUL,
AGS, SEP, OKT, NOV, DES
menunjukkan hari Senin pada
masing-masing
bulan
perdagangan. Nilai JAN=1 apabila
return saham pada hari Senin jatuh
bulan Januari dan diberi nilai 0
apabila jatuh pada bulan lainnya.
Nilai FEB=1 apabila return saham
pada hari Senin jatuh pada bulan
Februari dan diberi nilai 0 apabila
jatuh pada bulan lainnya MAR,
APR, MEI, JUN, JUL, AGS, SEP, OKT,
NOV DES seperti halnya untuk
bulan Januari dan Februari di
muka.
et

Bila Monday effect digerakkan hanya oleh
adanya return hari Jumat yang negatif pada
minggu sebelumnya maka koefisien regresi b1 –
b5 pada persamaan 4 akan negatif, sementara
koefisien regresi b1 – b5 pada persamaan 5 akan
positif. Bila Monday effect tidak hanya digerakkan
oleh return hari Jumat yang negatif maka koefisien
regresi pada persamaan 5 akan negatif juga.
Pengujian Hipotesis Keempat (H4)
Pengujian hipotesis keempat (H4) yaitu
apakah return hari Senin pada bulan April adalah
positif atau cenderung lebih tinggi daripada
return hari Senin pada bulan-bulan lainnya (non
April) berkaitan dengan earning management.

: error term

HASIL

Analisis Deskriptif
Selama Februari 2006 – Januari 2007
perdagangan di BEI terdapat 47 hari Senin, 51 hari
Selasa, 52 hari Rabu, 48 hari Kamis dan 46 hari
Jumat untuk setiap saham yang digunakan dalam
penelitian ini. Dengan demikian, dalam penelitian
ini menggunakan 9028 observasi. Tetapi dari
keseluruhan observasi tersebut, 99 observasi
dikeluarkan dari pengamatan (outlier) karena
besarnya return saham terlalu tinggi atau terlalu
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rendah (ekstrim) dibandingkan dengan return
saham yang lain atau dibandingkan dengan
return saham yang sama pada hari perdagangan
lainnya sehingga total observasi dalam penelitian
ini berjumlah 8929 observasi.

Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian Hipotesis 1
Data hari perdagangan diubah menjadi
variabel dummy yaitu variabel penjelas dengan
skala nominal yang bernilai 1 atau 0.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Return Saham

Sumber: Data Primer, diolah (2007)

Dari deskripsi tersebut dapat diketahui
adanya return saham rata-rata setiap hari, semua
menunjukkan nilai yang positif. Return rata-rata
tertinggi terjadi pada hari Rabu dan return ratarata terendah terjadi pada hari Jumat. Standar
deviasi merupakan penyimpangan dari harga
mean, sehingga semakin tinggi standar deviasinya
maka penyimpangan dari harga rata-rata semakin
besar dan data tersebut tinggi fluktuasinya. Nilai
standar deviasi paling tinggi terjadi pada hari
Rabu dan standar deviasi terendah terjadi pada
hari Jumat, sehingga fluktuasi return saham
tertinggi terjadi pada hari Rabu dan fluktuasi
return saham terendah terjadi pada hari Jumat.
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Tabel 2. Hasil Uji Signifikasi Hari Perdagangan
Terhadap Return Saham

Sumber data: Primer, diolah (2007)

Berdasarkan Tabel 2, maka didapatkan
persamaan regresi sebagai berikut:

KEUANGAN
Rt

= -0,0148 SEN + 0,001512 SEL + 0,002412
RAB + 0,001398 KAM + 0,004451 JUM

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang
disajikan dalam Tabel 2, untuk keseluruhan
observasi menunjukkan adanya return terendah
dan signifikan negatif terjadi pada hari Senin
karena nilai signifikasinya 0,000 lebih kecil dari
nilai a sebesar 0,05 dan return tertinggi terjadi
pada hari Jumat dengan nilai signifikasi 0,001
lebih kecil dari nilai a sebesar 0,05, sedangkan
return hari Selasa, Rabu dan Kamis menunjukkan
nilai positif tetapi tidak signifikan karena nilai
signifikasinya lebih besar dari nilai a sebesar 0,05.
Return negatif pada hari Senin ini disebut sebagai
Monday effect.
Hasil ini mengindikasikan untuk keseluruhan
periode pengamatan bahwa hari Senin dan Jumat
mempunyai pengaruh terhadap return saham
sedangkan hari Selasa, Rabu dan Kamis tidak
mempunyai pengaruh terhadap return saham di
BEI. Oleh karena itu, Monday effect berhasil
teridentifikasi pada keseluruhan observasi dimana
return hari Jumat merupakan return tertinggi
dibandingkan return hari perdagangan lainnya.
Pengujian Hipotesis 2
Pengujian hipotesis dua bertujuan untuk
pengujian week four effect berdasarkan
kategorisasi minggu dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Signifikasi Return Saham Hari
Senin Berdasarkan Kategorisasi
Minggu
Variabel
SEN1
SEN2
SEN3
SEN4
SEN5

Unstandardized
Coefficients
Beta
Std.Error
-4.66E-02
.005
6.150E-04
.006
-8.24E-03
.006
-7.67E-03
.006
1.304E-02
.013

Sumber data: Diolah, 2007

t
-8.621
.109
-1.463
-1.346
1.018

Sig.
.000
.913
.144
.178
.309

Data hari perdagangan Senin minggu
pertama sampai minggu kelima diubah menjadi
variabel dummy yaitu variabel penjelas dengan
skala nominal yang bernilai 1 atau 0 dengan
menggunakan analisis regresi berganda tanpa
intercept. Pola return berdasarkan kategori
minggu menunjukkan bahwa return minggu
keempat yang negatif namun tidak signifikan atau
tidak berpengaruh, sedangkan minggu kelima
terjadi return positif dan tidak signifikan. Dengan
melihat Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hanya
Senin minggu pertama saja yang mempengaruhi
return saham di BEI.
Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Week Four Effect
Variabel
SEN123
SEN45

Unstandardized
Coefficients
Beta
Std.Error
-1.89E-02
.003
-4.25E-03
.005

t

Sig.

-5.818
-.807

.000
.420

Sumber data: Diolah, 2007

Hasil pengujian efek minggu keempat dan
kelima dapat dilihat pada tabel 4 Pada tabel 4
nampak bahwa pada hari Senin tiga minggu
pertama (Senin minggu pertama, kedua dan
ketiga) menunjukkan nilai negatif yang signifikan
dengan nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari nilai
a sebesar 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa hari
Senin minggu pertama, kedua dan ketiga
mempunyai return yang negatif secara signifikan
sedangkan pada hari Senin dua minggu terakhir
(Senin minggu keempat dan kelima) juga negatif.
Walaupun pada hari Senin minggu keempat dan
kelima adalah bernilai negatif tetapi apabila
dilihat dari nilai signifikasinya adalah tidak
signifikan karena nilai signifikasinya 0,420 lebih
besar dari nilai a sebesar 0,05. Hal ini tidak
membuktikan bahwa Monday effect adalah
terkonsentrasi pada hari Senin minggu keempat
dan kelima, atau dua minggu terakhir setiap
bulannya. Jadi secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa hari Senin minggu pertama,
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kedua dan ketiga mempunyai return yang rendah
secara signifikan dibandingkan dengan return
pada hari Senin minggu-minggu lainnya.
Pengujian Hipotesis 3
Ringkasan statistik pengujian pengaruh
return Jumat yang negatif (bad Friday) terhadap
Monday effect di BEI dapat dilihat pada Tabel 5
dan 6.
Tabel 5. Pengaruh Return Bad Friday terhadap
Monday Effect (Return Hari Senin
Didahului oleh Return Negatif Hari
Jumat)
Unstandardized
Variabel
Coefficients
Std.Error
Beta
NFM1
-1.48
.013
NFM2
-1.926-02
.012
NFM3
-3.04E-02
.011
NFM4
-3.26E-02
.012
NFM5
-1.87E-02
.041

Pengujian Hipotesis 4
T
-11.864
-1.614
-2.695
-2.712
-.451

Sig.
.000
.107
.007
.007
.652

Sumber data: Diolah, 2007.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada
Tabel 5 menunjukkan bahwa return Jumat
minggu pertama dengan nilai signifikasi 0,000,
minggu ketiga dan minggu keempat dengan nilai
signifikasi 0,007 lebih kecil dari nilai a sebesar 0,05,
hanya minggu kedua dan kelima yang nilai
signifikasinya tidak signifikan.
Tabel 6. Pengaruh Return Bad Friday Terhadap
Monday Effect
Variabel
PFM1
PFM2
PFM3
PFM4
PFM5

Unstandardized
Coefficients
Beta
Std.Error
1.311E-02
.001
1.640E-02
.001
1.331E-02
.001
1.253E-02
.001
2.078E-02
.002

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel
6 menunjukkan return Jumat positif pada minggu
pertama sampai minggu kelima dengan nilai
signifikasi 0,000 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05.
Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa tidak
hanya return Jumat yang negatif yang
menggerakkan return Senin yang negatif. Secara
keseluruhan return Jumat yang positif juga akan
diikuti oleh terjadinya return Senin yang negatif.
Dengan demikian tidak ada perbedaan antara
return Jumat yang negatif dan return Jumat yang
positif dalam menggerakkan terjadinya Monday
effect (return Senin yang negatif).

T

Sig.

11.243
12.674
9.926
9.535
8.538

.000
.000
.000
.000
.000

Sumber data: Diolah, 2007

Pengujian terakhir dalam penelitian ini adalah
untuk membuktikan bahwa rata-rata return pada
hari Senin pada bulan April lebih tinggi (positif)
daripada return hari Senin pada bulan-bulan lainnya
berkaitan dengan earning management yang
dilakukan oleh perusahaan LQ45. Data hari
perdagangan Senin pada bulan Januari sampai
Desember diubah menjadi variabel dummy yaitu
variabel penjelas dengan skala nominal yang bernilai
1 atau 0 dengan menggunakan analisis regresi
berganda tanpa intercept.
Tabel 7. Hasil Pengujian Earning Management
Effect
Variabel
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOP
DES

Unstandardized
Coefficients
Beta Std.Error
1.087E-02
.009
2.369E-03
.009
6.664E-03
.009
1.122E-04
.010
-2.42E-02
.008
-3.10E-03
.009
-.123
.008
-1.23E-03
.010
-1.71E-03
.009
-1.21E-03
.009
-1.27E-03
.009
-3.07E-03
.010

Sumber data: Diolah, 2007.
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T

Sig.

1.212
.264
.743
.011
-3.012
-.346
-15.321
-.119
-.191
-.135
-.142
-.298

.226
.792
.458
.991
.003
.729
.000
.905
.849
.893
.887
.767

KEUANGAN
Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa pada
hari Senin di bulan April adalah positif. Tetapi bila
dibandingkan dengan return hari Senin non April,
return hari Senin di bulan April tidak lebih tinggi
daripada return hari Senin di bulan non April.
Walaupun koefisien untuk hari Senin pada bulan
April adalah bernilai positif namun apabila dilihat
dari nilai signifikansinya 0,991 lebih besar dari nilai
a sebesar 0,05 adalah tidak signifikan. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa tidak terjadi earning
management effect di BEI selama Februari 2006 –
Januari 2007.

PEMBAHASAN
Secara umum dapat disimpulkan pada
Februari 2006 – Januari 2007, fenomena day of
the week effect terjadi di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa adanya kesamaan pola
return saham harian di bursa efek AS yang
menunjukkan bukti bahwa rata-rata return
terendah terjadi pada hari Senin dan rata-rata
return tertinggi terjadi pada hari Jumat. Hasil
penelitian ini berhasil mendukung penelitian
Monday effect di pasar modal AS yang dilakukan
oleh Fields (1931), French (1980), Lakonischok dan
Meberly (1990), Kamara (1997), Mehdian dan Perry
(2001) serta Sun dan Tong (2002) dalam Antariksa
(2005). Hasil penelitian ini juga berhasil
mengkonfirmasi hasil penelitian Monday effect di
pasar modal Indonesia yang dilakukan oleh Tahar
dan Indrasari (2004).
Ada beberapa alasan yang mengakibatkan
terjadinya fenomena Monday effect. Fenomena
ini disebabkan oleh adanya informasi yang tidak
menyenangkan bagi investor (unfavorable
information) lebih banyak masuk pada saat
perdagangan saham ditutup (akhir pekan) agar
para investor mempunyai waktu luang selama hari
libur bursa atau weekend (Sabtu dan Minggu)

untuk mengevaluasi kembali kinerja emiten
terhadap informasi yang ada tersebut. Alasan yang
lain adalah perilaku psikologi investor yang
mempunyai kecenderungan untuk tidak menyukai
hari Senin yaitu adalah awal hari kerja sehingga
mengakibatkan hari Senin merupakan hari yang
membosankan dan menganggap hari Jumat
merupakan hari terbaik karena merupakan hari
kerja terakhir dan mereka merasa pesimis pada hari
Senin dan optimis pada hari Jumat.
Pengujian week four effect dengan
menggunakan uji regresi linier berganda tanpa
intercept bahwa hanya Senin minggu pertama
saja yang mempengaruhi return saham di BEI,
sedangkan minggu keempat dan kelima tidak
berpengaruh. Hal ini tidak membuktikan bahwa
Monday effect adalah terkonsentrasi pada hari
Senin minggu keempat dan kelima, atau dua
minggu terakhir setiap bulannya.
Hasil pengujian ini mengindikasikan apa
yang ditemukan oleh Wang, Li dan Erickson (1997)
dalam Cahyaningdyah (2005) bahwa return Senin
yang negatif terkonsentrasi pada minggu
keempat dan kelima tidak berhasil dibuktikan di
BEI pada Februari 2006 – Januari 2007. Return
Senin yang negatif tidak terkonsentrasi pada
minggu keempat dan kelima pada periode
pengujian, sehingga hasil penelitian Wang, Li dan
Erickson (1997) yang menyatakan bahwa Monday
effect yang terjadi digerakkan oleh adanya return
Senin yang negatif pada minggu keempat dan
kelima juga tidak terbukti di BEI. Temuan yang
hampir sama juga dihasilkan pada penelitian
Chukwuogor (2006), dengan sampel pasar modal
Eropa dari tahun 1997 sampai 2004 menemukan
adanya the day of the week effect. Terbukti
adanya return negative pada hari Senin dan Rabu,
artinya the day of weekend effect terjadi di pasar
modal Eropa.Tetapi berdasarkan hasil pengujian,
efek minggu keempat dan kelima tidak terjadi di
BEI. Dari hasil pengujian tersebut dapat
disimpulkan fenomena Monday effect yang terjadi
di BEI tidak digerakkan oleh return yang negatif
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pada minggu keempat dan kelima. Hal ini bisa
terjadi karena masalah tuntutan likuiditas tidak
berkaitan dengan investasi di bursa, artinya dana
yang diinvestasikan di bursa tidak digunakan
untuk memenuhi tuntutan likuiditas pada setiap
akhir bulan.
Pengujian pengaruh return Jumat yang
negatif (bad Friday) terhadap Monday effect
dengan menggunakan uji regresi linier berganda
tanpa intercept menunjukkan bahwa tidak hanya
return Jumat yang negatif yang menggerakkan
return Senin yang negatif. Secara keseluruhan
return Jumat yang positif juga akan diikuti oleh
terjadinya return Senin yang negatif. Dengan
demikian tidak ada perbedaan antara return Jumat
yang negatif dan return Jumat yang positif dalam
menggerakkan terjadinya Monday effect (return
Senin yang negatif). Tetapi hasil ini menunjukkan
bahwa adanya korelasi antara return Jumat
(negatif dan positif) dan return Senin (negatif).
Pengujian earning management effect
dengan menggunakan uji regresi linier berganda
tanpa intercept menunjukkan bahwa return pada
hari Senin di bulan April adalah positif. Walaupun
koefisien untuk hari Senin pada bulan April adalah
bernilai positif namun apabila dilihat dari nilai
signifikansinya adalah tidak signifikan. Hal ini
dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi earning
management effect di BEI. Seperti yang telah
diketahui bahwa pada penelitian sebelumnya
oleh Cahyaningdyah (2005) yang menemukan
adanya Rogalski effect (earning management
effect) yang disebabkan oleh pada bulan April.
Hal ini disebabkan karena adanya keharusan para
emiten untuk menyampaikan laporan keuangan
tahunan yang selambat-lambatnya 120 hari
setelah periode tutup buku. Penyampaian
laporan keuangan tersebut memberikan reaksi
positif terhadap pasar. Akan tetapi pada penelitian
ini, penulis tidak menemukan adanya Rogalski
effect (earning management effect) pada bulan
April selama Februari 2006 – Januari 2007 dimana
periode tersebut berbeda dengan periode
12
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penelitian yang dilakukan Cahyaningdyah pada
periode 2001 – 2003. Ada beberapa faktor yang
menjadi penyebab pada bulan April 2006 tidak
ditemukan adanya fenomena earning
management effect. Hal ini berkaitan dengan
masalah penyampaian laporan keuangan
tahunan yang didalamnya menggambarkan
jumlah nominal laba yang diperoleh perusahaan
selama satu tahun. Dari hasil pengujian terlihat
bahwa pada bulan April terdapat return yang
positif, tetapi return tersebut masih lebih rendah
jika dibandingkan dengan bulan Januari, Maret
dan Februari. Hal ini mengindikasikan bahwa
perusahaan memang menyampaikan laporan
tahunan tepat pada waktunya karena bulan April
memiliki return yang positif. Dimana para investor
jika akan menginvestasikan dananya semakin
besar maka mereka melihat keadaan perusahaan
melalui salah satu fungsi laporan keuangan, yaitu
laba. Laba merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi harga saham akan ditentukan
oleh kekuatan permintaan dan penawaran.
Apabila harga saham mengalami kelebihan
permintaan, maka harga saham cenderung naik,
demikian pula sebaliknya apabila terjadi
kelebihan penawaran maka harga saham
cenderung turun. Reaksi pada pasar ini diukur
dengan menggunakan return sebagai nilai
perubahan harga saham. Faktor yang lain adalah
mengenai
manajemen
laba
(earning
management) yang dilakukan perusahaan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan berkaitan
dengan adanya penyampaian laporan keuangan
tahunan ke publik. Manajemen laba (earning
management) dilakukan dengan memanfaatkan
asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak
luar yang berkepentingan terhadap perusahaan.
Apabila perusahaan melakukan earning
management maka relevansi laba suatu
perusahaan akan mengalami penurunan daripada
perusahaan yang tidak melakukan earning
management. Hal ini disebabkan oleh anggapan
pasar bahwa ketika perusahaan melakukan
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manajemen laba, maka angka laba yang
dilaporkan tidak mencerminkan nilai intrinsiknya
sehingga angka tersebut tidak dapat dipercaya.
Akibatnya, gambaran laba tidak dapat mewakili
kinerja perusahaan secara fair sehingga akan
mengurangi reliabilitas dari laba itu sendiri.
Dengan demikian informasi laba tidak menjadi
kurang relevan sehingga dapat mempengaruhi
investor dalam mengambil keputusan investasi
mereka di pasar modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk
membuktikan secara empiris apakah hari
perdagangan berpengaruh terhadap return
saham di BEI, (2) untuk membuktikan secara
empiris apakah return saham yang terendah
(negatif) pada hari Senin di BEI terkonsentrasi
pada Senin dua minggu terakhir setiap bulannya
(minggu keempat dan kelima), (3) untuk
membuktikan secara empiris apakah return negatif
pada hari Senin dipengaruhi oleh adanya return
negatif pada hari Jumat minggu sebelumnya, (4)
untuk membuktikan secara empiris apakah return
saham hari Senin di bulan April lebih tinggi
(positif) daripada return saham hari Senin pada
bulan non April berkaitan dengan earning
management yang dilakukan oleh perusahaan
LQ-45.
Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama
ternyata memberikan kesimpulan bahwa hari
perdagangan berpengaruh signifikan terhadap
return saham harian di BEI pada perusahaan LQ45.
Hal ini membuktikan bahwa terjadi fenomena day
of the week effect dimana return terendah terjadi
pada hari Senin dan tertinggi pada hari Jumat.
Hasil empiris ini juga memberikan bukti bahwa
terjadi Monday effect di BEI pada tahun 2006.

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua
memberikan simpulan bahwa fenomena week
four effect tidak berhasil diidentifikasikan. Hal ini
mengindikasikan tuntutan likuiditas tidak
mempengaruhi aktivitas perdagangan.
Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga
memberikan kesimpulan bahwa return hari Jumat
sebelumnya ditemukan mempengaruhi return hari
Senin, akan tetapi secara keseluruhan juga tidak
ada perbedaan antara return hari Jumat yang
negatif dan return hari Jumat yang positif dalam
menggerakkan terjadinya fenomena Monday
effect.
Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat
memberikan simpulan bahwa earning
management effect pada bulan April tidak
berhasil diidentifikasikan. Hal ini mengindikasikan
bahwa earning management yang dilakukan
perusahaan yang berkaitan dengan dengan
penyampaian laporan keuangan tahunan tidak
berpengaruh terhadap return saham di BEI.
Saran
Bagi investor/calon investor, sebaiknya
memperhatikan hari perdagangan saham yang
memberikan return terendah pada saat
mengambil keputusan investasi, sehingga dapat
memaksimukan keuntungan investasinya.
Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya
dapat dilakukan dengan mengambil sampel
dalam jumlah yang banyak, saham-saham
perusahaan tertentu atau saham kelompok
perusahaan tertentu dan menggunakan periode
pengamatan lebih dari satu tahun supaya hasil
penelitian lebih bisa digeneralisasi mengenai
munculnya gejala Monday effect di BEI. Mengkaji
aspek-aspek yang menjadi penyebab atau
penjelasan dari anomali pasar day of the week
effect (khususnya Monday effect) di BEI, misalnya
dikaitkan dengan return pasar (IHSG), size firm,
dan variabel makro ekonomi.

PENGUJIAN WEEK-FOUR, MONDAY, FRIDAY DAN EARNINGS MANAGEMENT
EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM
Sri Dwi Ari Ambarwati
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Abstract: This study attempted to analyze management model of small business enterprise in
Probolinggo regency. Conceptual framework was based on social capital and financial approach.
Terms of finance would be analyzed with financial audit, and social capital consisting of
individual behavior, organization behavior in groups, relationship with others and government
institution which followed local social norms enhancing goals congruence. Research design
integrated both exploratory and confirmatory research. The unit of analysis was small business
enterprise, members of community organization Urban Poverty Project-2 in Probolinggo
regency. The finding of research indicated four dimensions representing the management
model of small business enterprise. They were: 1) financial factor; 2) skill; 3) disciplines for
quality; and 4) relationship factor. The next analysis was adjusted with demography cluster.
Based on cluster and factors analysis it could be described that, groups in first cluster were 19%
concerning in financial and relational factors. The second cluster was just 5% concerning to
skill and discipline for quality. The third cluster consisted of 26% concerning to relational, and
the forth cluster was as the majority members, 50% of the population, concerning in financial
and skill factors, and having significantly correlation between educations and income. This
result was appropriate to financial and institution audit.
Key words: financial and institution audit, social capital, small business enterprise

Managing small business processes need
management in focusing to customer, emphasize
to quality and unique product than economic of
scale. Therefore, managing small business
enterprise is different from large scale that concern
to economic of scale. Usually, for large scale
enterprise management model is emphasizing
economic of scale and tend to monopolistic market

share, with mass production and low cost strategy
will be getting competitive advantage. Although
in advanced management model is all so tend to
customer focus. But, unfortunately, the most of
Indonesian company still tend to economic of scale.
Based on the finding this research, for
managing small business enterprise needed four
factors, they are skill factor; finance; discipline for
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quality, and relationship factors. To synergize all
of these factors will be better management
model. Skill factor is described of human resources
aspect in working in the firm. When, the firm have
high skill to process of products and can fully the
needs of customer, that is indicate any synchronized
between skill and customer need. And than, the
skill factor must be properly with others factors,
i.e.: financial; disciplines for quality, and
relationship factors.
If they are reviewed from discipline for
quality factors, so the meaning that, quality is
reflected for specification of product development.
In which, described of business processes until get
the excellence product from the others. The quality
of products must be following by high skill of
labors to concern with quality and production
process, beginning material handling quality,
labors, and factory overhead resources quality, to
support products so relevant with market share.
The next is relationship factors; it is describe
the customer’s side relationship with marketing
strategy of the firm. In order to obtain the
characteristics customers clearly that, need identified
customer’s wont or customer’s need, supported by
well prepared questioners base on sophisticated
marketing theory i.e.: marketing mix concept;
market orientation; customer focus; and the latest
is balanced scorecard concept. And the final is
financial factors, after we have already evaluation
and synergized of the first–thee factors, for the next
stapes is score with financial aspect and balanced
each factor to others so that can be obtain balanced
management model among all of the factors. The
management model with synchronized among
customer focus, internal business process, learning
and growth perspective, and financial perspective
is named the balanced scorecard (Kaplan 1990).
Therefore, in the performance evaluation for small
business enterprise is similarly with balanced
scorecard, and the others hand, dealing with
behavior aspects of entrepreneurs will be analysis
base on social capital concept.
16
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Social capital can be defined as networks and
associated shared norms that facilitate co-operative
behavior within and between social groups.
Values and shared understandings that are widely
seen to affect the quality and quantity of social
interaction include trust, honesty, meeting
obligations, helping those in need and tolerance.
Three main types of social capital have been
identified: bonding social capital (connecting
similar types of people and groups); bridging social
capital (connecting people across social divisions,
e.g. age, ethnicity, occupation, locality); and
linking social capital (connecting individuals to
people in positions of influence in formal
institutions e.g. police, schools, banks). A balance
between bonding, bridging and linking social
capital is necessary to promote social support and
wider social connectedness. Dealing with small
business enterprise, social capital is relevant in to
integrated management model to support the
synergizing of overall management perspective

MANAGING BUSINESS PROCESSES
How does a Small Business Enterprises Manage
Business Processes? This issue of the Business Process
Trends newsletter focuses on how managers
manage ongoing processes. The term Business
Process Management (BPM) has become popular,
recently, and it suggests rather different things to
different groups of practitioners. Harmono (2003),
identified at least five different common uses of
the term: (1) Strategic Management of Business
Processes. Executives decide what business
processes are required to achieve the strategic goals
of the organization. They define strategy, broadly,
manage the business process architecture, and rely
on business process measures to determine if
processes are making an adequate contribution
to organizational success. At this level, the concern
is whether processes should be added to the
company’s portfolio, modified, or dropped. (2)
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Management of Large-Scale Business Processes. At
the next level down, line managers, process
managers, or management teams are responsible
for the overall success of large-scale business
processes. They are concerned with assuring that
the sub processes are coordinated and that they
work smoothly to achieve the strategic goals of
the specific business process. At the other hand,
for small business processes management need
focusing to customer, emphasize to quality and
unique product than economic of scale. Therefore,
managing small business enterprise is rather
different from large-scale. Based on the finding
this research, for managing small business
enterprise needed four factors, there are
customer’s focus, care to quality, skill, and financial
factors. (3) Management Activities. At the next
level, we have managers who are concerned with
the day-to-day operation of a specific process or
activity. Many studies have suggested that the
easiest way to rapidly improve a given business
process is to improve the way it’s managed on a
day-to-day basis; order to every non value added
activity can be eliminated. (4) The Management
of Process Redesign or Improvement Projects for
small business enterprise. This type of management
focuses on a specific project with a specific goal:
the redesign or improvement of a process. Day-today managers may be involved in the project
redesign or improvement effort, but the
management of a change project is essentially
different than the ongoing management of a
process or activity. The planning of redesign must
be integrated with within and between
organizations function to achieve optimizes
performance. (5) The Design and Use of
Automated Systems to Manage a Process. Recently,
theorists have begun to talk about using software
languages to model and control the execution of
automated processes. This approach, with its focus
on IT modeling, systems techniques and Internet
techniques like XML, emphasizes the use of
software tools to control and modify automated

processes. Whole books have been written about
each of these different types of process
management. In this issue of managing small
business enterprise depend on unique of product
and external demand. If the market need expected
the product have IT modeling that SBE must adapt
to market competitions characteristic. But in the
most weaknesses for small business enterprises that,
less capital, don’t have any skill, and marketing.
Therefore need, training for labor, and have
synergies with government polices and donors.

IMPLEMENTATION OF MANAGING SBE
Some of procedure in managing and job
functions for Small Business Enterprise can be
illustrated at figure 1:
•

Define the Overall Process. Determine its
goals, its boundaries, how it interfaces with
other processes, what facilities are needed,
and what work will be accomplished.

•

Plan, Schedule and Budget. Determine how
to create the needed facilities, how to hire
the employees needed, and how to establish
the relationships necessary to interact with
other processes. You will need a schedule to
determine what will happen in what order,
and a budget to establish what it will cost.
You will also need to create a budget to pay
for the on going activities involved in the
process, including salaries and the acquisition
of supplies.

•

Define the Specific Sub processes and Steps
of the Process. Besides determining the
overall boundaries of the process and its
inputs and outputs, you will need to
determine exactly who will do what, when.
You will then need to prepare job
descriptions for employees to define each
employee’s tasks.
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•

Define Measures, Policies and Business Rules.
You will need to define an external goal that
you can use to determine if the process
output meets the goal of the process. You
will also need to define internal goals, as
needed, for employees and subprocesses or
activities that can be used to measure
outputs of subprocesses and activities. And
you will need to define policies and business
rules to assure that the performance of the
process will conform with company policies,
safety and legal requirements, an
appropriate practices necessary for the
success of the process.

•

Create and Provision Process. When
everything is planned, budgeted and
approved, you will need to rent the space
and hire the people. You will need to
provide any training needed to prepare the
employees. If software is required, you will
need to acquire it. Then you will need to
begin accepting inputs and generating
outputs to test and improve the workflow
until output measures can be met.

•

Monitor Ongoing Process. Once the process
is functioning properly, establish specific
measures of performance and a schedule on
which to monitor the process to assure that
the process continues to meet its output
goals.

•

Control the Process by Diagnosing and
Correcting Problems. The people performing
the process will need feedback. If they are
performing correctly or exceptionally well,
they need to be told. Appropriate rewards
need to be given. These may include
citations, bonuses, raises or promotions. If the
process begins to turn out defective outputs,
you will need to be able to diagnosis the
problem. Faults must be identified and
minimized or eliminated. In some cases,
procedures must be altered, the workspace
redesigned, software altered, or suppliers
18
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notified that inputs are inadequate. As
necessary, people must be told they are
performing inadequately, given additional
training, docked, or fired. Figure 1 provides
an overview that suggests how a manager
interacts with an ongoing process.[1] It also
suggests the various tasks we considered
when we discussed creating a new process
into two broad activities: Planning and
Organizing, and Monitoring and
Controlling, and shows, in a very general
way, how they relate to a process that is being
executed. This is an arbitrary way of
grouping the functions, but we find it useful.
Managers at all levels have these same
general concerns. At the strategic level, the
executive focuses on organization.

SOCIAL CAPITAL
Although social capital stile developing
theory, it is relevance and have any relationship
with the others concept (i.e. economy; sociology,
anthropology, and also psychology) even though
in practice among them can’t be separate only one
aspect. Therefore, in this case adopt social capital
and combined with economy, and the others to
construct of model and variables in order to get
information completely for managing small
business enterprise.
Studies on social capital have been mostly
empirical and they have been based on a variety
of definitions and operationalizations of the
concept. According to Bourdieu (1986) social
capital is a measure of individuals’ social networks.
Putnam (1993) defines social capital as networks,
norms and trust that help people to act together.
He also claims that social capital has an individual
as well as a collective, or group-based, face.
Although the definitions of social capital show a
discrepancy, there are certain elements that
reappear in them, especially the concepts of trust,
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Figure 1. An overview of the tasks of a manager. (After Rummler)

networks and cooperation. A central aim of this
project is to explore the relationship between these
elements and, consequently, to provide a more
profound understanding of the concept of social
capital and relationship with economy for
managing small business enterprise. It should be
pointed out that in this research plan we do not
restrict ourselves to any particular definition of
social capital. Moreover, social capital is treated
either as an independent or as a dependent
variable in empirical studies. The causal direction
depends on the research question to be answered,
and is clarified within each subproject.
This project studies social capital and its
elements from three different perspectives. First,
we will follow those economists and rational
choice theorists who have analysed the patterns
of reciprocal cooperation that may emerge in
repeated interactions. In this approach,
cooperation is explained primarily by actors’
mutual benefit gained by strategies of conditional

cooperation. As a result of successful experiences
of cooperation, norms of cooperation are expected
to emerge, as well as trust in others’ willingness to
cooperate. Hence, trust is understood as a result
of previous cooperative solutions to collective
action problems, but the mutually reinforcing
relationship between trust and cooperation is also
emphasized.
The second approach typical in sociological
models, considers shared norms and values as well
as factors like familiarity and friendship as the basis
of trust and cooperation. In this approach, trust is
considered the precondition or at least a facilitator
of cooperation rather than its outcome. (Gambetta
2000.) Partly similar to the sociological approach,
in political science structure is often treated as an
explanation of human behaviour. The structural
method considers macro variables, such as the
political system or social class, and even physical
variables, such as geographical location or
demographic size, as independent variables.
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Actors’ behaviour is analysed in relation to the
system(s) they interact in (Giddens 1981, Jervis
1997). Correspondingly, a structural model might
state that, for example, a certain type of democratic
system nourishes trust and promotes cooperation.
The third approach of our project is based
on democratic theory, following the contributions
of such authors as Rousseau, Mill and de
Tocqueville and, later, theorists of participatory and
deliberative democracy. These theories focus on
how people adopt and act according to the norms,
values and obligations that define democratic
citizenship. Following this approach, it can be
argued that certain democratic values and norms,
such as the sense of civic duty, mutual respect,
impartiality and commitment to rational discussion
may facilitate trust among individuals. We examine
whether democratic institutions and norms increase
certain aspects of social capital.
A more traditional assumption in the political
science literature (e.g. Putnam 1993) is that social
capital sustains democracy. It has been argued that
social capital among citizens enhances trust in
democratic institutions and practices. This argument
raises several questions. For example, what does it
mean that people trust in democratic institutions?
Do they expect the institutions to benefit them
personally or to treat all claims and opinions
neutrally or impartially? (Cf. Barry 1995.) When
discussing the relationship between social capital
and trust in public institutions, one should also
consider the “dark sides” of social capital (Putnam
2000, Field 2003). In public decision-making and
administration, certain types of networks of trust
and reciprocity may be considered signs of weak
public morality and corruption. In this respect, it is
relevant to make the distinction between inwardlooking networks pursuing the benefit of the
members only and outward-looking networks
dedicated to the pursuit of the public good.
Another widely used distinction is between
bonding social capital, i.e. exclusive connections
between like-minded people, and bridging social
20
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capital, i.e. inclusive connections between social
cleavages. Our purpose is to give these concepts a
more solid theoretical foundation by relating them
to such concepts as reciprocity and impartiality.
The previous activities of the scholars
involved in this project support the goals of the
project. Dag Anckar has specialized in the problem
of democratisation (Anckar 2002). Kimmo has
specialized in comparative research on electoral
behaviour (e.g. Grönlund 2003) and Kaisa Herne
in decision making experiments (e.g. Herne 1999).
Maija Setälä has specialized in democratic theory
(e.g. Setälä 1999).

FINANCIAL AUDIT
Based on job description clearly so,
operational of SBE will be hence cost effectiveness
and helping auditing processes for improving task
control. When every activity can be responsible and
has audited that, SBE will be getting value added
activity and any have good competitive advantage.
Therefore, for getting good managing SBE can be
sport by describe of financial audit in bellow:
Risk assessment to direct audit efforts to the
needs of the small business enterprise and to carry
out our responsibilities, the Auditing Division has
formulated a Risk Analysis Model from which the
Internal Audit Section annual Audit Plan is
prepared. The Auditing Division evaluates every
SBE budget unit based on the following criteria:
the financial exposure of the unit, the number of
employees, and the time elapsed since last audit,
the extent to which the area is a source or use of
cash, and the assets controlled by the unit. The
Revenue Audit Section conducts monthly Audit
Selection Committee meetings in order to prioritize
the audit list, review the State of SBE reports and
audits, and analyze statistical reports produced by
the Information Services and plan out-of-SBE
audits.
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Based on financial audit reporting,
management can be analyzing of every activity
and organization line, and than to make decision
for better operation organization. By cross
checking between activity and financial condition,
the management will get usefulness for correct and
improving task sustainability.
Some factors for Prior Research Harmono
(2002) Nirwanto and Harmono (2006), and
Harmono (2007) describe that any tree factors for
empowerment of community development (e.g.
productivity; accessibility; and competitiveness).
And than combine with characteristic cluster have
formatted consist of tree clusters. The first cluster
have 13% members from 98 respondents perceive
less on poverty reduction program, does not

perceive positively the significant factors invented.
On average have secondary and high school level
of education, the lower income if compare with
two others clusters. Second, 26% form respondent
concern to third factor, they perceive to become
success must competitiveness; excellence product;
and have any saving for sustainability strategy. And
the finally, is cluster tree have 63% of members
attaint to hold of factors they are productivity;
accessibility; and competitiveness. If small business
enterprise concern in that factors and supported
by financial factor that mention is balances
scorecard management model. In generally when
management applied this model can get the
balanced management and improving accurately
for competitiveness and sustainability. Illustrated
for detail prepared in Figure 2.

Figure 2: Factor and Cluster Analysis of Sample Area Sengguruh (Nirwanto and Harmono, 2006)
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RESEARCH METHOD
This study is a combination of exploratory
and descriptive research as a Small Business
Enterprise management model. The unit of analysis
is the members of community organization of
Urban Poverty Project-2 (UPP-2) project in
Probolinggo City. Those members belong to selfsustain groups in tree villages, Pakistaji, Kebonsari
Kulon, and Wiroborang. The area is characterized
by education level and small industries
management model.
As an exploratory research its objective is to
discover ideas and insights based on sufficient

concept and prior research and empirical logic.
Factor analysis rely on the four dimensions of skill,
discipline for quality, relationship, and financial
perspective. Economic, and environment as the
basis of empowerment. The target group is
classified into clusters that represent each behavior
as they perceive against empowerment
underlined.
Based on the cluster and the respective
demography a model prototype is designed in
order to come up with appropriate instrument—
in this case training modules—in poverty reduction
as the goal to be accomplished. The variables
estimated are described in Table 1.

Table 1. A Summary of Variables Estimated
Variable
Empowerment

Dimensions
Economic
(financial)

Social

Environment

Demography
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Indicator
1. Economical
2. Payback due
3. Productive
4. Technology based
5. Funding
6. Efficiency
7. Entrepreneurship
8. Consumerism
9. Income
10. Saving
11. competitiveness
1. Access to institutions
2. Organizing
3. Work ethic
4. Independent
5. Timely
6. Access to information
7. Networking
8. Human resource
9. Integrating
10. Perceived poverty

1.
2.
3.
4.
5.
Group identity 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sanitation
Hygiene
Physical environment
Security
Esthetics
Name
Origin
Ethnic group
Religion
Education
Type of business
Occupation
Age
Sex
Income

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 1, Januari 2009: 15 – 27

Scale
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Ordinal (Interval)
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Ordinal (Interval)
Nominal
Nominal
Ordinal
Nominal
Ratio
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Purposive sampling is the technique to
acquire respondents among the members of
Community Group (CG) UPP-2 program, i.e.
Pakistaji, Kebonsari Kulon, and Wiroborang 300
CG each CG consists of 3-4 members, all of them in
Probolinggo regency.
The data analysis technique are descriptive
with factor and cluster analysis with following
model:
Xi = Ai1 F1 + Ai2F2 + Ai3F3 + . . . . . . . . . + AimFm
+ ViUi
Where:
Xi = i-th standard variable
Aij = regression coefficient of
against common factor j
F

i-th variable

= common factor

Vi = regression coefficient of standard variable i
against unique factor i
Ui = unique factor for i-th variable
m = number of factor
Unique factors are corelated one another
with common factors. Common factor is a linear
combination of several observed variables, and
illustrated below:
Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + . . . . . . . . . . +
WikXik
Where:

Cluster analysis is chosen as a technique to
classify objects into relatively homogenous groups
or clusters. The steps involved in cluster analysis
are as follows: a) formulate the problem; b) select
a distance measure; c) select a clustering procedure;
d) decide on the number of clusters; e) interpret
and profile clusters formed; and f) assess the validity
of clustering.
This is nonhierarchical or agglomerative type
and the number of cluster matches the number of
factors invented. Variables are clustered based on
the distance of similarity of each member
characterized by its culture, and demography. This
technique uses k-means clustering method and the
steps are taken to acquire sequential threshold,
parallel threshold, and optimizing partitioning or
optimizing procedure assisted by quick cluster
program from SPSS.
Nonhierarchical clustering starts with cluster
center then group all objects into the threshold.
Parallel threshold method determine cluster centers
all at once. Reliability and validity are done by: 1)
clustering the same data of different distance; 2)
compare the results of several experiments to
stabilize; 3) do different clustering and compare
results; 4) test with split technique and compare;
and 5) delete variables at random, clustering and
compare.
Data are standardized by transformation to

Fi = estimated i-th factor
Wi = weight or coefficient of factor score
k

= number of variable

The assumption is that the variables estimated
are standardized and the sample size is at least 4-5
times as many observations as there are variables.
Conducting factor analysis the following procedure
are taken: a) formulate the problem; b) construct
the correlation matrix; c) determine the number of
factors; d) rotate factors (ortogonal, varimax, and
diagonal); e) interpret factors invented; f) calculate
factor scores and select surrogate variables; and
finally g) determine the best model fit.

Z-score:

∑

X−X
σ

(is mean and σ is standard deviation).

RESEARCH FINDINGS
The subject of research are the members of
small business enterprise in UPP-2 Program at
Pakistaji, Kebonsari Kulon, and Wiroborang at
regency Probolinggo City of East Java Indonesia.
Analysis presented factors that constitute the
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behavior against the empowerment of SBE based
on the dimensions under study. The summary of
the results are illustrated on Figure 3. It obviously
said that the longer they are in business and
perceive positively to empowerment against poor
performance of SBE, including skill, discipline for
quality, relationship, and financial. And the other
hand, from demography indicating level of
education have any correlation with income, the
meaning of this condition is reflected that a higher
education level will be more income. Describing
of this result in detail can be follow to Figure 3.
At the others aspects for supporting to
construct small business management model can
be illustrated by cluster of demography. Based on
cluster analysis have four clusters will be
synchronize with that factors for getting criteria of
management model namely; first cluster have 28
or 19% members is concern to factor 1 and 4 with

demography characteristic: Un educated 11%;
elementary school 36%; Junior high school 29%;
senior high school 29%; and strata I 4%.
The second cluster consist of 5% members
of cluster concern to factor 2 and 3, with
demography characteristic: UN educated 33%;
elementary school 50%; and Junior high school
17%. The third cluster have 26% members of
cluster concern just to factor 4 with demography
characteristic: elementary school 22%; and Junior
high school 17%; senior high school 56%; and
strata I 8%. The final cluster 50% from population
about 72 people attend to factors 1 and 2; with
demography characteristic: un educated 13%;
elementary school 32%; and Junior high school
27%, and strata I 1%. With integrated preparation
of out-put data analysis can be illustrated to
following Figure 3.

Var2: Conservatism to borrow of fund

.86
4

.615

Var1: Ability to pay

Factor 1:
Financial

.857

Var5: Conservatism in managing loan

.7
72

7
.54

Var6: Stressing to manage competitive
intelligent

Cluster 1: 28 org / 19%
Concern in factor 1
& 4 with demography
characteristic:
UN Educated (UNEDC)
11%; Elementary School
(ES) 36%;
Junior High School (JHS)
29%; Senior High School
(SHS) 21%; & S1 4%

Var14: Need for saving

.68
3

Factor 2:
Skill

.846

Var9: Need High skill human resources

09

Var10: Use of technology to produce of
quality products

Factor 3:
Discipline
for
Quality

.78
9

Var11: Independent and consern in sanitation

.513

Var12: Quality for competitive strategy

4
. 76

Condit io n o f Fac t o r s

Var4: IT for competitive strategy

2 & 3, with demography
characteristic:
UNEDC 33%; ES 50%;
& JHS 17%

.8

S B E in Pr obol i ng g o :Kais er-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy: .834; sig .000, sampel 145 valid Fr rom 168
Responden, missing 23

Cluster 2: 7 org / 5%

Attend to Factor

Cluster 3: 38 person /
26%
Attend to Factor
4 with demography:
ES 22%; UHS 14%;
Senior High School
(SHS) 56%; & S1 8%

Var17: The impotency of discipline & hard working

Factor 4:
Relasionship

.77
4

Var3: The impotency of organization & networking

Var13: The impotency of government access
.777

3
. 72

Cluster 4: 72 ps / 50%
Attend to Factor
1 & 2, with demography
UNEDC 13%; ES 32%;
JHS 27%; SHS 27%;
& S1 1%

Var15: Networking to key person of government

Figure 3. The Finding of This Research of Some Factors and Clusters for Small Business Enterprises
Management Model (Harmono 2008)
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DISCUSSION
Based on data analysis, obtained four factors
and four clusters, basically both of factors and cluster
can be synergized to build of creative management
model for SBE and supporting by demography
characteristic. The first is financial factor, they are
consist of five element i.e. ability to pay,
conservatism to borrow of fund, conservatism in
managing loan, stressing to manage competitive
intelligent, and need for saving. It is reflected of
financial management of SBE. Look at the financial
factors carefully, and synergizes to others factors
will be empowerment to manage of SBE.
The second is skill factor, this ones are consist
of three element i.e. information technology for
competitive strategy, need high skill human
resources, and use of technology to produce of
quality product. Third factor is discipline for quality,
element of this factors consist of independent and
concern in sanitation, quality for competitive
strategy, and the impotency of discipline and hard
working. And the final factor is relationship, these
is dealing with some element i.e. the impotency
of organization and networking, impotency of
government access, and networking with key
person of government.
Based on a forth factors, we can analysis and
synchronize among all factors will be getting SBE
management model, integrated and synergized
with clusters and demography factors. Experts
mention of this model are management based
balanced scorecard (Kaplan, 1990, Harmono, 2007).
Clearly, explanation of this model can be illustrated
at the Figure.
Here after, we have discussed about factors
analysis, if joint with cluster analysis will be getting
integrated management model of SBE. Based on
cluster analysis with use of level education for
cluster criteria can be indicated four cluster. The
members of cluster one are 28 people or 19% from
the sample. They are tend to factor 1 and factor 4,

in this case can be identified that the peoples in to
cluster one have unique criteria, they are include
the good people because of them have skill and
conservatism in funding for their business
The members of cluster two are just 7 people
or 5%. They have characteristic tend to factor one
and factor two. In this case can indicating carefully
in financial and emphasizing to skill of labor. The
people in this cluster can be categorized in
conservatism group. Where its can be indicating
of Probolinggo regency people in Small Business
Management Model.
The next cluster is cluster 3 (three), where
here just tend to relationship aspect less to focus
to thee-others factor i.e. financial, skill, and
concern to quality. Therefore, base on this case,
this cluster can be classified as just wont to get
advantage from the donor or government, and
unfairness just only to become dependent people.
If we connecting to managing of SBE, if
management just concern to one aspect namely
relationship not to combine with skill of labor,
financial aspect and good quality, so that the firm
will not in good position. With the finding the
characteristic this cluster, we suggesting to combine
with three-others factors.
The final cluster is cluster 4 (four), this cluster
concern to factor one and factor two. Here for
factor one represented of financial management
and factor two is skill of labor. The most members
in to this cluster there are 50% or 72 people from
98 respondents. Therefore can be getting
conclusion that the most people concern for
managing SBE tend to financial factor and skill.
Actually, if the people attaint to financial
management and skill indirect they are concert to
quality and marketing. Proper with this finding
research can be generalized that if we won’t to
get excellent in managing of SBE, we need mixing
some factors they are financial factor, skill, quality,
and marketing. Cohesiveness of four these factor
we call managing SBE based on balanced
scorecard. Beside of these factors we also need to
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attaint of demography characteristic i.e. good
education, high income, experience, age in
productive, and on going business period about
3 or 4 years ago.
Indirect effect when the small business
enterprise has good financial performance,
reflected by financial audit. So that, some factors
and cluster will be proper with financial strategy.
Therefore, in rebuild management model beside
attend to management factors and demography
characteristic is better if considering financial
performance, for getting SBE.

CONCLUSION AND SUGGESTION

Conclusion
Factors that constitute the behavior of the
members of Small Business at P2KP project from
the dimensions of social, economic, and
environment at level of Local Government consist
of Pakistaji, Kebonsari Kulon, and Wiroborang. The
area is characterized by education level and small
industries are consecutively, a.Financial aspect; b.
Skill of labor; c. Discipline for quality and d. Concern
to relationship for competitiveness.
Based on some factors in this research finding,
we also found clusters can synchronized to these
factors for to get Small Business Management
Model. The management model in which
comparing some aspect in here marketing, product,
human perspective, and financial aspect namely is
managing base balanced scorecard.
Clusters with positive attitude including
productive, independent, have high accessibility,
disciplinary and timely proved to have high
competitiveness and successful in managing the
credit loan for running and expanding the
business. Those clusters possess above perception
are also proved to have positive attitude towards
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hygiene, sanitation, esthetics, and neat
environment regardless of the subsidy and external
aid.
Based on findings and significant then
appropriate actions should be taken; training and
education seem the right ones. Various methods
can be developed to fulfill the needs as awareness
is they key to fight poverty in developing countries
and improving managing SBE. Practical training
on entrepreneurship and all aspects pertaining to
business as a self help remedy. Practical, efficient
and effective, as well as fun methods should be
developed and implemented.
Suggestion
Suggesting for future policies to rebuild the
management model of small business enterprise
need to synergize of some factors there are 1)
financial factor; 2) skill; 3) disciplines for quality;
and 4) relationship factor. And than four this
factors as good as adjusted with demography
characteristic and financial strategic. So that will
be gotten small business enterprise management
model.
And the others hand, for construct of
management model must supported by financial
audit for financial strategies.
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Abstract: The objective of research is to analyze the financial performance of UKM before
and after receiving Dana Bergulir Modal Kerja. The main data that is collected as secondary
data. Descriptive analysis is used to investigation on company characteristic has received Dana
Bergulir Modal Kerja, while the financial and marketing are analyzed by using quantitave
analysis which used financial ratio analysis and different t-test. Result of analysis showed that
the organized of Dana Bergulir Modal Kerja done by the businessmen who has right target.
There’s only one financial ratio index that has real differenciates statistically that is net profit
margin showed that almost the big of UD decreased on that index. Statistically the selling
turnover after receiving Dana Bergulir Modal Kerja. The right empowerment for UKM by Dana
Bergulir Modal Kerja is done by “tanggung renteng”system.
Key words: financial perfomance of UKM, empowerment, dana bergulir modal kerja.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan
salah satu bagian penting dari perekonomian
suatu negara ataupun daerah. Peran penting
tersebut telah mendorong banyak negara
termasuk Indonesia untuk terus melakukan upaya
pengembangan UKM (Syahroza, 2007). Terdapat
tiga alasan mendasar bagi sebuah negara
berkembang dalam memandang pentingnya
keberadaan UKM, yaitu karena: (1) Kinerja UKM
cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan
tenaga kerja yang produktif; (2) Sebagai bagian
dari dinamikanya, UKM sering mencapai
peningkatan produktivitasnya melalui investasi
dan perubahan teknologi. (3) Sering diyakini
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bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal
fleksibilitas dari pada usaha besar (Berry, dkk, 2001).
UKM memiliki peran yang cukup besar dalam
memperluas penyediaan lapangan kerja,
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan
peningkatan pendapatan (Darmoredjo, 2008).
Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya
saing dan daya tahan ekonomi nasional. Data yang
diperoleh
dari
Departemen
Koperasi
menunjukkan bahwa sampai pada Juni 2007
jumlah UKM di Indonesia tumbuh mencapai 44,98
juta unit usaha atau sekitar 99,99% dari seluruh
unit usaha di Indonesia. Hal ini menunjukkan

KEUANGAN
bahwa UKM memiliki kontribusi yang sangat besar
terhadap penyerapan tenaga kerja di negara kita,
dan diharapkan pemerintah semakin berusaha
untuk mengembangkan unit-unit usaha tersebut.
Dengan demikian, upaya pemerintah untuk
mengembangkan UKM melalui berbagai
program-program pemberdayaan UKM harus
ditingkatkan.
Pemberdayaan UKM merupakan bagian
elementer dalam penanggulangan kemiskinan,
karena disinilah kunci pemutus mata rantai
kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja
dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Kemampuan UKM yang berkembang saat ini masih
dianggap belum cukup merata, terutama karena
terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga
pengembangan bisnis. Demikian pula
keterbatasan akses kepada modal masih akan
dihadapi sebagian besar UKM.
Secara umum UKM masih menghadapi
beberapa permasalahan seperti: rendahnya
kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia
SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan,
rendahnya penguasaan teknologi dan
manajemen, serta informasi pasar (Hermanto,
2007). Masalah SDM ini akan berdampak pada
rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas
pengelolaan manajemen (Yuliana, 2008).
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan
peningkatan pendapatan Usaha Kecil Menengah
dan Koperasi (UKMK) di Jawa Timur, maka
pemerintah propinsi Jawa Timur memberikan
Kredit Modal Kerja guna meningkatkan
kemampuan berproduksi bagi UKMK (Hendayana,
2007). Potensi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
di Jawa Timur memiliki peranan yang cukup besar
terhadap pembangunan daerah apabila
dikembangkan secara efektif melalui usaha
ekonomi yang produktif. Atas dasar hal tersebut,
Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui dana APBD
tahun 2005 mengalokasikan dana sebesar Rp. 60
Milyar untuk pemberdayaan UKMK melalui
program Dana bergulir Modal Kerja.

Permasalahannya adalah apakah Dana
bergulir Modal Kerja yang diberikan kepada UKM
tersebut telah mampu meningkatkan kinerja
keuangan dan pemasaran UKM, dan apakah
sistem Dana bergulir yang dilakukan sudah tepat
dalam pemberdayaan UKM. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan
UKM sebelum dan sesudah penerimaan Dana
Bergulir Modal Kerja serta perumusan
pemberdayaan UKM yang tepat melalui Dana
Bergulir Modal Kerja.

METODE
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kediri
dengan populasi seluruh Usaha Kecil Menengah
(UKM) yang berbadan hukum Usaha Dagang
penerima Dana Bergulir Modal Kerja APBD I yang
mendapatkan pencairan dana pada tahun 2005.
Pengambilan unit analisis dilakukan secara sensus
karena hasil diketahui jumlah Usaha Kecil
Menengah (UKM) yang berbadan hukum Usaha
Dagang penerima pencairan Dana Bergulir Modal
Kerja APBD I di tahun 2005 hanya sebanyak 9 UD.
Data utama yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yang diperoleh dari
dokumen-dokumen perusahaan, dan sebagai
data pelengkap atau data penunjang digunakan
data primer.
Metode analisis dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif kuantitatif yang berfungsi untuk
mendeskripsikan atau memberikan gambaran
mengenai hasil pengamatan selama di lapang serta
deskripsi hasil analisis data penelitian yang dihasilkan
dan pembahasan perumusan pemberdayaan UKM
melalui Dana Bergulir Modal Kerja. Metode
kuantitatif yang digunakan terdiri dari:
Analisis Rasio Keuangan
Beberapa analisis rasio keuangan yang
digunakan adalah terdiri dari:
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Liquidity Ratios

H1

Current Ratio =
Mengukur kemampuan aktiva lancar membayar
hutang lancar.

:

Terdapat perbedaan nilai dari rasio-rasio
keuangan/omset penjualan sebelum dan
sesudah menerima Dana Bergulir Modal
Kerja.

HASIL

Quick Ratio =
Seperti Current Ratio tetapi persediaan tidak
diperhitungkan karena kurang likuid.
Cash Ratio =
Kemampuan kas dan surat berharga menutup
hutang lancar.
Profitability Ratios
Return on Assets (ROA) =
Return on Equity (ROE) =
Net Profit Margin =
Basic Earning Power (BEP) =
Analisis Uji Beda t.
Analisis ini digunakan untuk melihat
perbandingan ke 7 nilai rasio keuangan serta
omset penjualan sebelum dan sesudah
penerimaan Dana Bergulir Modal Kerja. Kaidah
pengujian dalam pengambilan keputusan akan
dilakukan dengan uji satu arah.

Alokasi Dana Bergulir Modal Kerja terhadap
Perusahaan.
Hampir seluruh UD mengalokasikan lebih
dari 50% dana yang diterima untuk modal
usahanya, sedangkan sisanya digunakan untuk
kepentingan lain-lain seperti: perbaikan
peralatan, tambahan usaha di bidang lainnya,
kebutuhan pribadi, dan lain-lain. Secara
keseluruhan Dana Bergulir Modal Kerja tersebut
memberikan banyak kemudahan kepada para
pengusaha, dan bagi sebagian besar pengusaha,
pola atau model Dana Bergulir Modal Kerja yang
diterapkan sudah tepat karena bunga yang
diberikan dianggap cukup rendah serta prosedur
maupun persyaratannya tidak sulit untuk
dipenuhi. Instansi-instansi terkait cukup aktif
dalam membantu para pengusaha, sehingga
berbagai kemudahan juga dirasakan akibat peran
yang kooperatif dari instansi tersebut.
Tabel 1. Pengalokasian Dana Bergulir Modal
Kerja yang Diterima oleh Masingmasing UD.

HIPOTESIS
Hipotesis yang digunakan dalam uji t tersebut
adalah sebagai berikut:
H0 : Tidak Terdapat perbedaan nilai dari rasio-rasio
keuangan/omset penjualan sebelum dan
sesudah menerima Dana Bergulir Modal Kerja.
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Sumber: Data Primer diolah, 2007.
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Jika diperhatikan pada Tabel 1, maka
terdapat 1 UD yang sama sekali tidak
mengalokasikan dananya pada modal usahanya.
UD tersebut adalah UD Sempulur yang berjenis
usaha catering. Pemilik menyatakan bahwa dana
yang diperoleh telah dialihkan kepada orang lain
dengan alasan pribadi, sehingga seluruh dana
yang diterima sama sekali tidak digunakan sebagai
modal usaha. namun pemilik UD menyampaikan
bahwa jika dana tersebut digunakan sebagai
tambahan modal usaha, maka akan memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap usahanya.
Kinerja Keuangan Perusahaan
Analisis rasio keuangan yang akan dibahas
adalah terdiri dari rasio likuiditas (liquidity ratio)
dan rasio keuntungan (profitability ratio). Rasio
likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek,
dan rasio-rasio yang digunakan adalah terdiri dari:
current ratio, quick ratio dan cash ratio. Sementara
itu, rasio keuntungan bertujuan untuk mengukur
efektivitas manajemen yang tercermin pada
imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan
penjualan, dan rasio-rasio yang digunakan terdiri
dari: return on assets (ROA), return on equity
(ROE), net profit margin dan basic earning power
(BEP).
Liquidity Ratio
Beberapa komponen Liquidity Ratio terdiri
dari: Current ratio, Quick ratio dan Cash ratio.
Tabel 2 menunjukkan adanya beberapa nilai rasio
dari Liquidity ratio yang mengalami penurunan
nilai setelah penerimaan Dana Bergulir Modal
Kerja. Rata-rata nilai Current ratio sebelum
menerima Dana Bergulir Modal Kerja (tahun 2005)
adalah sebesar 232,61%, namun mengalami
penurunan menjadi 167,79% di tahun setelah
penerimaan Dana Bergulir Modal Kerja (tahun

2006). Penurunan current ratio otomatis terjadi
karena jumlah hutang bertambah. Oleh karena
Current ratio merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur seberapa jauh aktiva lancar
perusahaan yang bisa dipakai untuk memenuhi
kewajiban lancarnya, maka nilai rata-rata Current
ratio diatas memiliki arti bahwa setiap Rp. 1,00
hutang jangka pendek di tahun 2006, rata-rata
UD akan mampu menjaminnya dengan Rp.
167,79% aktiva lancar.
Rasio lain yang digunakan untuk mengukur
tingkat likuiditas adalah Quick ratio yang
diperoleh dengan membandingkan antara kas
dan quick assets di satu pihak dengan hutang
jangka pendek di lain pihak. Oleh karena
persediaan merupakan rekening yang paling lama
untuk berubah menjadi kas dan tingkat kepastian
nilainya rendah maka rekening persediaan tidak
diperhitungkan. Dari tabel 2 dibawah ini, dapat
dilihat bahwa rata-rata nilai Quick ratio sebelum
penerimaan Dana Bergulir Modal Kerja adalah
sebesar 135,78% dan menurun menjadi 71,85%
di tahun 2006, dan penurunan nilai rasio tersebut
berarti bahwa rata-rata UD dalam unit analisis
mengalami penurunan kondisi keuangan jangka
pendek setelah penerimaan Dana Bergulir Modal
Kerja.
Cash ratio merupakan rasio yang digunakan
untuk melihat kemampuan kas dan surat berharga
(sekuritas) untuk menutup hutang lancar. Oleh
karena pada UD dalam unit analisis tidak memiliki
sekuritas, maka dalam hal ini akan dilihat
kemampuan kasa dalam menutup hutang lancar.
Raat-rata nilai Cash ratio sebelum penerimaan
Dana Bergulir Modal Kerja adalah sebesar 70,09%
dan mengalami penurunan menjadi 36,85% di
tahun setelah penerimaan Dana Bergulir Modal
Kerja, sehingga nilai cash ratio dalam hal ini berarti
bahwa kemampuan kas perusahaan untuk
menutup hutang lancar perusahaan mengalami
penurunan di tahun 2006 (setelah penerimaan
kredit).
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Tabel 2. Liquidity Ratio Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit.
Perusahaan
UD. Siti Famili
UD. Mitra Sakti
UD. Anugerah
UD. Rahayu Megah
UD. Al Hidayah
UD. Alam Jaya Baru
UD. Sumber Rejeki
UD. Berkah Abadi
UD. Sempulur
Rata-rata

Current
Sebelum
(Th 2005)
201,94%
205,24%
128,81%
30,96%
147,06%
117,43%
13,27%
1016,12%
~
232,61%

Ratio
Sesudah
(Th 2006)
205,55%
268,83%
129,43%
60%
130%
76,50%
32,02%
440%
~
167,79%

Liquidity Ratio
Quick Ratio
Sebelum
Sesudah
(Th 2005) (Th 2006)
2,33%
3,10%
12,70%
22,58%
16,74%
21,32%
30,96%
60%
147,06%
130%
31,18%
25%
4,42%
12,81%
840,92%
300%
~
~
135,78%
71,85%

Cash Ratio
Sebelum
Sesudah
(Th 2005) (Th 2006)
2,33%
3,10%
12,70%
22,58%
16,74%
21,32%
30,96%
60%
147,06%
50%
31,18%
25%
4,42%
12,81%
315,35%
100%
~
~
70,09%
36,85%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2007.

Nilai Curent ratio diperoleh melalui
perbandingan antara nilai aktiva lancar dengan
hutang lancar. Dari data di lapang diketahui
bahwa rata-rata nilai aktiva lancar dan hutang
lancar pada masing-masing UD mengalami
peningkatan di tahun setelah penerimaan Dana
Bergulir Modal Kerja. Namun perlu diperhatikan
bahwa kenaikan yang terjadi pada kedua
komponen keuangan tersebut tidak sama, dan
rata-rata kenaikan yang dialami oleh hutang lancar
perusahaan lebih besar dibandingkan dengan
kenaikan yang dialami oleh aktiva lancar, sehingga
mengakibatkan rata-rata nilai Current ratio
menjadi turun, dan hal yang sama terjadi pada
penurunan nilai Quick ratio dan Cash ratio dimana
terjadi kenaikan yang lebih besar pada komponen
hutang lancar yang menjadi bilangan penyebut.
Tabel 2 juga menunjukkan adanya tanda
(~) yang berarti bahwa terdapat hasil nilai rasio
yang tidak terhingga pada UD. Sempulur. Terkait
pada pembahasan sebelumnya mengenai
pengalokasian Dana Bergulir terhadap
perusahaan, maka diketahui bahwa dana yang
diterima oleh UD. Sempulur telah dialihkan
kepada orang lain, sehingga hal tersebut
berakibat pada hilangnya nilai hutang lancar
pada kolom passiva di dalam laporan neraca.
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Terlebih karena jenis usaha pada UD tersebut yang
berupa catering sehingga kemungkinan untuk
memiliki hutang lancar sangat kecil bahkan tidak
ada. Sementara itu, komponen pendukung dari
analisis Liquidity ratio yang terdiridari: Current
ratio, Quick ratio dan Cash ratio adalah hutang
lancar yang menjadi bilangan penyebut.
Profitability Ratio
Dari Tabel 3 terlihat bahwa terdapat 2 nilai
rasio dari Liquidity ratio yang mengalami
kenaikan, dan 2 lainnya mengalami penurunan
nilai rasio. Kedua nilai rasio yang mengalami
kenaikan nilai rasio adalah Return On Equity (ROE)
dan Basic Earning Power (BEP). Rata-rata nilai ROE
sebelum penerimaan Dana bergulir Modal Kerja
adalah sebesar 74,48%, sedangkan rata-rata nilai
rasio setelah penerimaan Dana Bergulir Modal
Kerja mengalami kenaikan menjadi 77,55%.
Sementara itu rata-rata nilai rasio dari BEP di tahun
sebelum penerimaan Dana Bergulir Modal Kerja
adalah sebesar 67,15% dan naik menjadi 68,87%
di tahun 2006 (setelah penerimaan).
Kedua nilai rasio yang mengalami
penurunan adalah Return On Assets (ROA) dan
Net Profit Margin. Rata-rata nilai ROA sebelum
penerimaan Dana Bergulir Modal Kerja adalah
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sebesar 68,43% dan menurun menjadi 61,46%.
Sementara itu, rata-rata nilai Net Profit Margin
sebelum penerimaan Dana Bergulir Modal Kerja
adalah sebesar 24,18% dan mengalami
penurunan menjadi 22,18%.
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rasio-rasio keuangan tersebut, dan faktor lainnya
adalah bahwa UKM masih belum mampu
mengelola tambahan modal secara tepat guna
perbaikan kinerja keuangan perusahaan.

Tabel 3. Profitability Ratio Sebelum dan Sesudah Penerimaan Kredit.

Perusahaan

UD. Siti Famili
UD. Mitra Sakti
UD. Anugerah
UD. Rahayu Megah
UD. Al Hidayah
UD. Alam Jaya Baru
UD. Sumber Rejeki
UD. Berkah Abadi
UD. Sempulur
Rata-rata

Return On Assets
(ROA)
Sebelum
Sesudah
(Th 2005) (Th 2006)
14,88%
15,23%
45,88%
49,81%
38,67%
35,48%
68,27%
78,99%
94,24%
78,68%
34,29%
32,38%
65,44%
76,83%
88,04%
87,42%
94,20%
98,34%
68,43%
61,46%

Profitability Ratio
Return On Equity
Net Profit Margin
(ROE)
(NPM)
Sebelum
Sesudah
Sebelum
Sesudah
(Th 2005) (Th 2006) (Th 2005) (Th 2006)
25,46%
26,12%
8,89%
8,38%
64,30%
64,50%
11,09%
9,14%
66,94%
64,78%
13,31%
8,91%
86,45%
99,21%
12,55%
8,33%
100%
97,94%
12,22%
9,25%
41,27%
48,21%
45,21%
43,27%
100%
100%
82,89%
81,81%
91,70%
98,83%
3,85%
3,92%
94,20%
98,34%
27,66%
29,21%
74,48%
77,55%
24,18%
22,46%

Basic Earning Power
(BEP)
Sebelum
Sesudah
(Th 2005) (Th 2006)
16,53%
17,02%
50,97%
55,86%
42,97%
39,06%
75,85%
88,99%
104,72%
88,60%
38,10%
36,96%
72,71%
86,26%
97,82%
97,83%
104,67%
109,27%
67,15%
68,87%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2007.

Berbagai penurunan yang terjadi pada
sebagian besar nilai rasio yang terdapat pada
Profitability Ratio adalah sebagai akibat dari
adanya kenaikan yang lebih besar terhadap
beberapa komponen keuangan yang menjadi
bilangan penyebut dibandingkan dengan
komponen
keuangan
pada
bilangan
pembilangnya. Earning After Tax (EAT) yang
menjadi bilangan pembilang pada ROA, ROE dan
NPM mengalami kenaikan nilai yang lebih kecil
dibandingkan dengan nilai pada bilangan
penyebutnya yang terdiri dari aktiva total, modal
sendiri dan penjualan. Sementara itu, BEP yang
diperoleh dari perbandingan antara EBIT dan
aktiva total juga mengalami keadaan yang sama.
Disamping itu, penurunan yang timbul
merupakan akibat dari pembengkakan biaya
operasional sebagai imbas dari kenaikan harga
BBM yang dimulai sejak akhir tahun 2005,
sehingga kenaikan biaya operasional di tahun
2006 (setelah penerimaan kredit) merupakan salah
satu faktor utama adanya penurunan nilai pada

PEMBAHASAN

Nilai Rasio Keuangan
Analisis uji beda t pada nilai-nilai rasio
keuangan dilakukan untuk mengetahui adanya
perbedaan yang terjadi pada nilai-nilai yang
dihasilkan oleh rasio keuangan masing-masing
perusahaan sebelum dan sesudah menerima Dana
Bergulir Modal Kerja. Dari Tabel 4 dapat dilihat
bahwa hasil analisis uji t menunjukkan sebagian
besar nilai t hitung pada nilai-nilai rasio keuangan
yang dihasilkan memiliki nilai lebih kecil
dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,86 (α
= 0,05, df = 8). Dengan demikian dapat diambil
kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan pada
nilai-nilai rasio keuangan sebelum dan sesudah
menerima Dana Bergulir Modal Kerja. Hal tersebut
juga didukung dengan besarnya nilai probabilitas
yang lebih kecil dari nilai á (0,05) yang berarti
menerima H0 dengan kesimpulan yang sama.
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Apabila diperhatikan dalam perhitungan
secara matematis pada Tabel 2 dan 3, maka dapat
dilihat masing-masing perusahaan mengalami
perubahan nilai rasio keuangan pada tahun
sebelum dan sesudah penerimaan Dana Bergulir
Modal Kerja. Akan tetapi, perubahan yang terjadi
pada setiap nilai rasio di masing-masing
perusahaan memiliki prosentase yang tidak sama,
karena sebagian mengalami kenaikan namun
terjadi penurunan pada sebagian yang lainnya,
dan hal inilah yang mengganggu analisis secara
statistik sehingga diperoleh hasil bahwa tidak
terdapat perbedaan yang nyata atau tidak
signifikan.
Nilai t hitung Net Profit Margin adalah 2,622
dan nilai t tabel sebesar 1,86 (α = 0,05, df = 8).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan nilai rasio dari Net Profit Margin
sebelum dan sesudah menerima Dana Bergulir
Modal Kerja. Adanya perbedaan nilai yang terjadi
adalah sebagai akibat dari banyaknya UD yang
mengalami penurunan nilai Net Profit Margin.
Tabel 4. Hasil t hitung dan Probabilitas Uji Beda
Rasio Keuangan
No
1
2
3
4
5
6
7

Variabel Rasio
Keuangan
Current Ratio
Quick Ratio
Cash Ratio
ROA
ROE
NPM
BEP

t hitung Probabilitas
0,879
0,937
1,133
0,381
1,824
2,622
0,573

0,405
0,376
0,290
0,713
0,106
0,031
0,582

Sumber: Data Sekunder diolah, 2007.

Kinerja Pemasaran
Kinerja pemasaran yang dimaksud dalam
penelitian ini merupakan penilaian yang
didasarkan pada nilai penjualan atau omset yang
diperoleh perusahaan selama periode tahun 2005
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dan 2006. Untuk melihat apakah terdapat
perbedaan omset penjualan sebelum dan sesudah
menerima Dana Bergulir Modal Kerja, maka analisis
data dilakukan denggunakan uji beda t. Hasil
pengujian dapat dilihat dalam Tabel 5. Kinerja
pemasaran bertambah baik danomzet bertambah
karena UD memiliki modal untuk pengembangan
usaha.
Tabel 5. Hasil t hitung dan Probabilitas Uji Beda
Omset Penjualan.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Perusahaan
t hitung Probabilitas
UD. Siti famili
12,693
0,000
UD. Mitra Sakti
6,231
0,000
UD. Anugerah
10,902
0,000
UD. Rahayu Megah
4,830
0,001
UD. Al Hidayah
7,781
0,000
UD. Alam Jaya Baru
4,593
0,001
UD. Sumber Rejeki
12,822
0,000
UD. Berkah Abadi
8,031
0,000
UD. Sempulur
7,538
0,000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2007.

Hasil uji secara statistik diatas juga didukung
oleh perhitungan secara matematis yang
ditunjukkan pada Tabel 6. Rata-rata omset
bulanan pada masing-masing UD mengalami
kenaikan setelah penerimaan Dana Bergulir
Modal Kerja. Penyebab kenaikan omset yang
terjadi setelah penerimaan kredit tersebut selain
karena adanya tambahan dana, terdapat
beberapa faktor lainnya seperti: (1) Harga jual
produk yang mengalami kenaikan sekitar 1-2%
dibandingkan dengan tahun 2005 (sebelum
penerimaan kredit); (2) Kenaikan volume
penjualan sekitar 3-5% dibandingkan tahun 2005
yang disebabkan oleh laju pertumbuhan
penduduk semakin meningkat sehingga
permintaan terhadap produk juga semakin
bertambah.
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Tabel 6. Rata-rata Omset Bulanan pada Masing-masing UD Sebelum dan Sesudah Menerima Dana
Bergulir Modal Kerja
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Perusahaan
UD. Siti Famili
UD. Mitra Sakti
UD. Anugerah
UD. Rahayu Megah
UD. Al Hidayah
UD. Alam Jaya Baru
UD. Sumber Rejeki
UD. Berkah Abadi
UD. Sempulur

Rata-rata Omzet Penjualan Bulanan (Rp)
Sebelum
Sesudah
(Tahun 2005)
(Tahun 2006)
1.441.325.000
1.756.762.500
473.763.333
662.175.000
342.230.000
515.940.000
208.825.000
387.660.000
265.733.333
360.427.500
35.958.333
37.979.166
70.860.000
75.352.500
681.979.159
804.392.754
70.377.000
73.777.008

Sumber: Data Sekunder diolah, 2007.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari berbagai pembahasan yang telah
dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut: (1) Pengalokasian Dana
Bergulir Modal Kerja yang dilakukan oleh para
pengusaha sudah tepat sasaran, karena sebagian
besar prosentase peng-alokasiannya telah
digunakan untuk modal kerja usaha. (2)
Penerimaan Dana Bergulir Modal Kerja ternyata
tidak memberikan perbaikan yang cukup baik

terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena
sebagian besar perusahaan mengalami penurunan
terhadap beberapa nilai rasionya, bahkan terdapat
2 UD yang mengalami penurunan cukup banyak
yaitu pada UD. Al Hidayah dan UD. Alam Jaya Baru.
(3) Hanya terdapat satu nilai rasio keuangan yang
memiliki perbedaan nyata secara statistik yaitu net
profit margin. Namun perbedaan yang dimaksud
adalah menunjukkan bahwa sebagian besar UD
mengalami penurunan pada nilai net profit
margin. (4) Penurunan nilai Net profit margin di
tahun 2006 yang dialami oleh sebagian besar UD
disebabkan adanya kenaikan biaya operasional
yang dikeluarkan terkait dengan naiknya harga
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BBM yang cukup tajam, dan diberlakukan sejak
beberapa bulan terakhir di tahun 2005. (5) Omset
penjualan pada masing-masing UD mengalami
kenaikan setelah penerimaan Dana bergulir
Modal Kerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor seperti: a) tambahan modal kerja itu sendiri;
b) naiknya pertumbuhan penduduk yang
mengakibatkan tingkat permintaan semakin besar
sehingga berdampak pada kenaikan volume
penjualan dan harga jual. (5) Pemberdayaan yang
tepat bagi UKM-UKM dalam unit analisis adalah
dengan
diadakannya
pelatihan
dan
pendampingan mengenai berbagai macam
manajemen usaha diantaranya: manajemen
persediaan, keuangan, pemasaran dan produksi.
Secara umum, rumusan pemberdayaan yang tepat
bagi UKM melalui Dana Bergulir Modal Kerja
adalah dengan diadakannya sistem “tanggung
renteng”. (6) Diantara 9 UD dalam unit analisis,
maka hanya terdapat 5 UD yang dianggap bisa
melaksanakan sistem tanggung renteng, yaitu: UD.
Siti Famili, UD. Mitra Sakti, UD. Anugerah, UD.
Rahayu Megah dan UD. Al Hidayah. Kelima UD
tersebut terpilih karena memiliki jenis usaha yang
sama yaitu Rice Milling unit (RMU).
Saran
Beberapa saran yang bisa disampaikan
terkait dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Diharapkan
peran aktif dari masing-masing pihak lebih
ditingkatkan guna pemberdayaan UKM dengan
maksimal. (2) Pemberian pendampingan dan
pelatihan secara aktif akan memberikan kontribusi
yang sangat besar terhadap perkembangan dan
kemajuan UKM. (3) Diharapkan sistem “tanggung
renteng” bisa diaplikasikan secara tepat dan
maksimal kepada UKM penerima Dana bergulir
Modal Kerja.
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Abstract: The purpose of the research was to analyze and find empirical evidence of the
effect of categories of companies (international and domestic) on the level of debt using in the
listed companies in Indonesian Stock Exchange by controlling variables such as: risk, profitability,
size, tangible fixed asset, growth, and agency problem. Multiple linier regression and chow
test were used for instrument analysis. The results showed that firm category did not effect the
level of debt using, and there were only 2 control variables (profitability and agency) affecting
the level of debt using.
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Perusahaan yang sedang tumbuh dan
berkembang memerlukan modal yang cukup
besar untuk kelanjutan usaha. Modal tersebut
dapat berasal dari utang maupun ekuitas. Apakah
perusahaan akan menggunakan utang secara
keseluruhan, ekuitas secara keseluruhan, atau
kombinasi antara keduanya, keputusan tentang
hal ini terkait dengan keputusan tentang struktur
modal (capital structure). Menurut Abor (2005),
keputusan tentang struktur modal merupakan hal
penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan
kebutuhan untuk memaksimumkan nilai
perusahaan dan juga pengaruhnya pada
kemampuan perusahaan untuk bersaing di
lingkungan bisnis. Struktur modal merupakan
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salah satu faktor penting yang menentukan
keberlanjutan pertumbuhan perusahaan (Madan,
2007). Kebijakan struktur modal melibatkan tradeoff antara risiko dan return. Menggunakan lebih
banyak utang berarti memperbesar risiko yang
ditanggung pemegang saham. Akan tetapi
menggunakan lebih banyak utang juga akan
memperbesar return yang diharapkan (expected
rate of return). Risiko yang makin tinggi
cenderung menurunkan harga saham, tetapi
meningkatnya return yang diharapkan akan
menaikkan harga saham tersebut. Oleh karena itu,
struktur modal yang optimum harus berada pada
keseimbangan antara risiko dan return yang
memaksimumkan harga saham (Brigham dan

KEUANGAN
Houston, 2001). Biasanya manajemen perusahaan
menetapkan terlebih dahulu struktur modal yang
ditargetkan (target capital structure), yang
mungkin merupakan struktur yang optimal,
meskipun target tersebut dapat berubah dari
waktu ke waktu.
Penggunaan hutang dalam struktur modal
perusahaan yang selain membawa manfaat juga
membawa kerugian ini, menyebabkan tidak
sedikit perusahaan yang bangkrut karena
penggunaan hutang yang berlebihan. Fama dan
French (1998), menemukan hubungan yang
negatif antara hutang dan profitabilitas
perusahaan. Masquita dan Lara (2003)
menemukan bahwa indikasi hubungan negatif
antara rate of return dan hutang, khususnya
hutang jangka panjang. Akan tetapi banyak juga
perusahaan yang sukses karena penggunaan
hutang yang bijak. Graham (2000) melalui hasil
penelitiannya menyebutkan perusahaan yang
besar dan profitable menggunakan hutang untuk
membiayai modal mereka walaupun dalam level
yang rendah. Petersen dan Rajan (1994) dalam
Abor (2005) mereka menemukan hubungan yang
positif signifikan antara profitability dengan rasio
utang. Campion (1999) menyebutkan bahwa
penggunaan utang merupakan salah satu cara
bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan
kinerjanya Abor (2005) juga menemukan bahwa
perusahaan-perusahaan yang lebih profitable
menggunakan utang yang lebih banyak dalam
pembiayaan mereka. Dari uraian ini terlihat bahwa
penggunaan utang oleh perusahaan ternyata
mampu mensukseskan usaha.
Banyak sedikitnya penggunaan utang
dalam struktur modal perusahaan, secara teoritis
bergantung pada beberapa faktor, salah satunya
adalah jenis perusahaan. Jenis perusahaan yang
dimaksud di sini adalah perusahaan internasional
atau perusahaan domestik. Perusahaanperusahaan internasional yang mendiversifikasi
usahanya ke beberapa negara mempunyai
kesempatan untuk menggunakan lebih banyak

utang dibandingkan dengan perusahaan
domestik. Hal ini dikarenakan perusahaan
multinasional mampu untuk mendiversifikasikan
cash flow mereka, karena itu memiliki potensi
fluktuasi laba serta risiko kebangkrutan yang lebih
kecil. Faktor lain yang menyebabkan penggunaan
hutang yang lebih tinggi dari perusahaan
multinasional adalah liquidity dan hedging.
Liquidity terkait dengan kemampuan untuk
memperoleh sumber dana secara global dan
hedging adalah kemampuan untuk mengurangi
risiko nilai tukar (exchange rate). Perusahaan
multinasional dengan aset yang didenominasi
dengan nilai tukar asing lebih tinggi, dapat
mengelola risiko nilai tukar mereka dengan
meminjam utang dalam mata uang asing
(Gonenc, 2005). Selain itu terdapat sejumlah faktor
lain yang juga mempengaruhi besar kecilnya
penggunaan hutang oleh perusahaan, yaitu risiko
kebangkrutan perusahaan, tingkat profitabilitas
perusahaan, ukuran perusahaan , tangible fixed
asset yang dimiliki perusahaan, peluang
pertumbuhan perusahaan, dan agency problem
yang timbul. Faktor-faktor ini disebut sebagai
karakteristik khusus perusahaan.
Tujuan utama peneltian ini adalah untuk
menganalisis dan mencari bukti empiris apakah
penggunaan utang dipengaruhi oleh kategori
perusahaan, sebagai perusahaan internasional
atau perusahaan domestik. Faktor-faktor lain yang
termasuk dalam karakteristik khusus perusahaan
seperti risiko kebangkrutan perusahaan, tingkat
profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan ,
tangible fixed asset yang dimiliki perusahaan,
peluang pertumbuhan perusahaan, dan agency
problem akan dimasukkan sebagai variabel
kontrol. Setelah itu akan diuji pengaruh faktor
karakteristik khusus perusahaan ini pada tingkat
penggunaan utang di masing-masing kategori
perusahaan, baik pada perusahaan internasional
maupun perusahaan domestik. Selain itu akan
diuji pula apakah pengaruh karakteristik
perusahaan tersebut berbeda antara kategori
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perusahaan internasional dibanding perusahaan
domestik.

PECKING ORDER HYPOTHESIS
Adalah teori yang mendasarkan keputusan
pendanaan yang menyatakan bahwa perusahan
lebih menyukai penggunaan pendanaan dari
sumber internal terlebih dahulu, yakni dana yang
berasal dari aliran kas, laba ditahan, dan
depresiasi. Jika sumber internal tidak mencukupi
maka perusahaan baru akan menggunakan
sumber eksternal. Penggunaan sumber eksternal
dalam bentuk hutang lebih disukai dibandingkan
dalam bentuk emisi saham. Ada dua alasan yang
dikemukakan: pertama biaya emisi, biaya emisi
obligasi lebih murah dari biaya emisi saham baru.
Kedua, manajer khawatir jika penerbitan saham
baru akan dipersepsikan sebagai kabar buruk oleh
para pemodal, dan membuat harga saham akan
turun.
Selain pertimbangan biaya emisi dan
menghindari persepsi yang berbeda dari pemodal,
penggunaan hutang memberikan keuntungan
bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga
mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga
biaya hutang efektif menjadi lebih rendah.
Keuntungan lainnya, adalah debtholder hanya
mendapat biaya bunga yang relatif bersifat tetap,
sehingga kelebihan keuntungan merupakanklaim
bagi pemilik perusahaan.

SIGNALING THEORY
Signal adalah suatu tindakan yang diambil
manajemen perusahaan yang memberi petunjuk
bagi investor tentang bagaimana menajamen
memandang prospek perusahaan. Perusahaan
dengan prospek yang menguntungkan akan
mencoba menghindari penjualan saham dan
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mengusahakan setiap modal baru yang
diperlukan menggunakan cara-cara lain, termasuk
penggunaan hutang melebihi target struktur
modal yang normal (Brigham dan Houston, 2001).
Perusahaan dengan prospek yang kurang
menguntungkan akan cenderung untuk menjual
sahamnya. Pengumuman emisi saham oleh suatu
perusahaan umumnya merupakan isyarat bahwa
manajemen memandang propek perusahaan
tersebut suram. Apabila suatu perusahaan
menawarkan penjualan saham baru lebih sering
dari biasanya, maka harga sahamnya akan
menurun.

AGENCY THEORY
Manajemen merupakan agen dari pemilik
perusahaan/pemegang saham. Para pemilik
berharap agen akan bertindak untuk kepentingan
mereka. Untuk itu, manajemen harus diberikan
intensif dan pengawasan yang memadai.
Pengawasan dapat dilakukan melalaui cara-cara
seperti, pengikatan agen, pemeriksaan laporan
keuangan, dan pembatasan terhadap keputusan
yang dapat diambil manajemen. Kegiatan
pengawasan tersebut tentu saja membutuhkan
biaya yang disebut biaya agensi (agency cost).
Biaya agensi merupakan biaya yang berhubungan
dengan pengawasan manajemen untuk
meyakinkan bahwa manajemen bertindak
konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual
perusahaan dengan kreditor dan pemegang
saham.
Salah satu pendapat dalam teori agensi
adalah siapapun yang menimbulkan biaya
pengawasan, biaya yang timbul merupakan
tanggungan pemegang saham (Horne dan
Wachowicz, 1998). Contoh, pemegang obligasi
mengantisipasi biaya pengawasan dengan
membebankan bunga yang lebih tinggi. Semakin
besar peluang timbulnya pengawasan, semakin
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tinggi tingkat bunga dan semakin rendah nilai
perusahaan bagi pemegang saham. Jumlah
pengawasan yang diminta oleh pemegang
obligasi akan meningkat seiring dengan
meningkatnya jumlah obligasi yang beredar.

TRADE–OFF THEORY
Teori ini menyebutkan, bahwa perusahaan
menyeimbangkan manfaat dari pendanaan
dengan hutang dengan suku bunga dan biaya
kebangkrutan yang lebih tinggi. Teori ini
tercermin dalam gambar 1. Bunga merupakan
beban yang dapat dikurangkan, yang
mengakibatkan utang lebih murah daripada
saham biasa. Akibatnya, pemerintah membayar
sebagiandari biaya model yang bersumber dari

utang, atau dengan kata lain, utang memberikan
manfaat perlindungan pajak. Hasilnya
penggunaan utang mengakibatkan peningkatan
porsi laba operasi perusahaan (EBIT) yang mengalir
ke investor. Jadi, semakin besar utang perusahaan,
semakintinggi nilainya dan harga sahamnya.
Berdasarkan asumsi Modigliani-Miller tetang
pajak, harga saham perusahaan akan
dimaksimumkan jika menggunakan 100% utang,
dan tercermin dari garis yang disebut Hasil MM
yang menggabungkan efek pajak perseroan.
Dalam kenyataannya, jarang ada
perusahaan yang menggunakan utang 100%.
Salah satu alasannya adalah kenyataan bahwa
pemegang saham mendapat keuntungan dari
pajak keuntungan modal yang lebih rendah.
Lebih penting lagi, perusahaan membatasi
penggunaan utang untuk menekan biaya-biaya
yang berkaitan dengan kebangkrutan.

Gambar 1. Hubungan Utang, Suku Bunga dan Biaya Kebangkrutan
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Pada suatu tingkat utang yang merupakan
ambang batas, disebut titik D1 pada gambar 1,
dimana untuk jumlah utang yang lebih rendah
dari
tingkat
tersebut,
kemungkinan
kebangkrutan sangat kecil sehingga tidak
material. Akan tetapi, setelah titik D1 terlampaui,
biaya berkaitan kebangkrutan akan semakin besar,
dan hal itu semakin mengurangi manfaat pajak
yang disebabkan oleh utang. Dalam kisaran D1
ke D2 biaya kebangkrutan mengecil, tetapi belum
menghapus sama sekali manfaat pajak dari utang
sehingga harga saham naik (meskipun
kenaikannya makin kecil) dengan bertambahnya
jumlah utang. Tetapi, setelah titik D2 jumlah biaya
kebangkrutan melebihi keringanan pajak
sehinggga mulai titik ini peningkatan rasio utang
akan menurunkan nilai saham. Karena itu D2
menunjukkan struktur modal yang optimal. D1
dan D2 berbeda-beda di antara perusahaan
tergantung pada risiko bisnis dan biaya
kebangkrutan mereka.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGGUNAAN HUTANG
Secara teoritis, perusahaan-perusahaan
internasional yang mendiversifikasi usahanya ke
beberapa negara mempunyai kesempatan untuk
menggunakan lebih banyak utang dibandingkan
dengan perusahaan domestik. Hal ini
dikarenakan perusahaan multinasional mampu
untuk mendiversifikasikan cash flow mereka,
karena itu memiliki potensi fluktuasi laba serta
risiko kebangkrutan yang lebih kecil. Faktor lain
yang menyebabkan penggunaan hutang yang
lebih tinggi dari perusahaan multinasional adalah
liquidity dan hedging. Liquidity terkait dengan
kemampuan untuk memperoleh sumber dana
secara global dan hedging adalah kemampuan
untuk mengurangi risiko nilai tukar (exchange
rate). Perusahaan multinasional dengan aset yang
didenominasi dengan nilai tukar asing lebih
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tinggi, dapat mengelola risiko nilai tukar mereka
dengan meminjam utang dalam mata uang asing
(Gonec, 2005). Penelitian yang dilakukan Gonec
(2005), menunjukkan bahwa perusahaan
internasional menggunakan lebih banyak utang
dibandingkan perusahaan domestik untuk
perusahaan-perusahaan di Turki.
Risiko
kebangkrutan
perusahaan
merupakan salah satu hal yang dapat
mempengaruhi penggunaan hutang pada suatu
perusahaan. Fluktuasi dari laba operasi dapat
digunakan sebagai ukuran risiko kebangkrutan
ini. Perusahaan dengan fluktuasi laba operasi yang
tinggi memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi,
diharapkan tidak menggunakan utang yang
banyak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas
tinggi menggunakan utang relatif kecil.
Profitabilitas yang tinggi memungkinkan
perusahaan untuk membiayai sebagian besar
kebutuhan pendanaannya dengan dana yang
dihasilkan secara internal.
Perusahaan yang mempunyai tangible fixed
asset yang besar menjadikannya lebih terjamin,
sehingga membantu perusahaan untuk dapat
memperoleh lebih banyak utang. Aktiva
multiguna yang dapat digunakan oleh banyak
perusahaan merupakan jaminan yang baik,
sedangkan aktiva yang hanya digunakan untuk
tujuan tertentu tidak begitu baik untuk dijadikan
jaminan. Perusahaan dengan peluang
pertumbuhan yang tinggi cenderung memiliki
proyek yang lebih berisiko. Penggunaan utang
yang tinggi menimbulkan biaya agensi dan
melindungi perusahaan dari risiko investasi. Oleh
karena itu perusahaan dengan peluang
pertumbuhan yang tinggi lebih memilih tingkat
utang yang rendah.
Perusahaan yang berukuran besar
cenderung untuk menggunakan utang lebih
banyak, hal ini dikarenakan mereka mempunyai
tingkat probabilitas kebangkrutan yang lebih
rendah. Ukuran berkaitan dengan risiko dan biaya
kebangkrutan. Perusahaan yang lebih besar
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biasanya lebih terdiversifikasi sehingga lebih
rendah risikonya. Sehingga perusahaan ini
memiliki potensi bangkrut yanglebih rendah.
Selain daripada itu perusahaan yang lebih besar
lebih menarik bagi analis kredit dan perbankan
lebih suka meminjamkan uangnya keperuashaan
ini dibanding perusahaan yang lebih kecil (Eriotis,
2007).
Menurut Schleifer dan Vishney (1997)
controlling shareholder dapat mencegah
timbulnya agency problem antara pihak
manajemen dengan investor. Controlling
shareholder yang dimaksudkan disini adalah
sebagian kecil dari pemegang saham yang menjadi
pemilik mayoritas. Untuk kasus di Indonesia
mayoritas pemilik saham adalah pihak pendiri
yang juga menjadi manajemen di dalam
perusahaan. Dalam hal ini semakin besar
controlling shareholder, akan membuat manajer
untuk ikut menanggung risiko jika salah dalam
pengambilan keputusan. Kepemilikan saham oleh
manajer akan membuat mereka hati-hati dalam
menentukan utang. Oleh karena itu semakin besar
controlling shareholder semakin memperkecil
penggunaan utang. Hal senada juga
diuangkapkan oleh (Fosberg, 2004).
Pengaruh seluruh faktor karakteristik
perusahaan terhadap penggunaan utang ini
diharapkan berbeda antara kategori perusahaan
internasional dengan perusahaan domestik.
Pengaruh karakteristik perusahaan akan lebih
tinggi terhadap penggunaan utang pada
perusahaan internasional dibanding pada
perusahaan domestik (Gonec, 2005). Hasil
penelitiannya menunjukkan variabel risk,
profitability, dan fixed asset mempunyai pengaruh
negatif lebih besar pada debt di perusahaan
internasional dibanding perusahaan domestik.

HIPOTESIS
Berdasarkan uraian yang telah
disampaikan sebelumnya, maka hipotesis yang
dapat diturunkan adalah sebagai berikut:
H1 :

Kategori perusahaan (internasional atau
domestik) berpengaruh positif signifikan
terhadap penggunaan utang di
perusahaan.

H2 :

Risiko kebangkrutan (risk) berpengaruh
negatif signifikan pada penggunaan
utang di kategori perusahaan internasional
dan di kategori perusahaan domestik.

H3 :

Tingkat profitabilitas (profitability)
berpengaruh negatif signifikan pada
penggunaan utang di kategori perusahaan
internasional dan di kategori perusahaan
domestik

H4 :

Tangible fixed asset berpengaruh positif
signifikan pada penggunaan utang di
kategori perusahaan internasional dan di
kategori perusahaan domestik.

H5 :

Peluang
pertumbuhan
(growth)
berpengaruh negatif signifikan pada
penggunaan utang di kategori perusahaan
internasional dan di kategori perusahaan
domestik.

H6 :

Ukuran perusahaan (size) berpengaruh
positif signifikan pada penggunaan utang
di kategori perusahaan internasional dan
di kategori perusahaan domestik.

H7 :

Controlling
shareholder(agency)
berpengaruh negatif signifikan pada
penggunaan utang di kategori perusahaan
internasional dan di kategori perusahaan
domestik.
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H8 :

Koefisien regresi untuk faktor karakteristik
perusahaan (risk, profitability, size, tangible
fixed asset, growth, dan agency) berbeda
antara kategori perusahaan internasional
dengan kategori perusahaan domestik

METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2006. Pengambilan sampel menggunakan
metode purposive sampling, yaitu pengambilan
sampel dengan kriteria tertentu yang dikehendaki
oleh peneliti. Adapun kriteria yang digunakan
adalah: perusahaan yang dijadikan sampel adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2006 dan memberikan
laporan keuangan lengkap. Jumlah sampel yang
diperoleh sebanyak 132 perusahaan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder. Data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini antara lain : nilai penjualan/
penerimaan perusahaan, utang perusahaan,
tingkat keuntungan perusahaan, nilai aset
perusahaan, harga saham dan jumlah saham yang
beredar dan nilai buku perusahaan Data-data
tersebut terutama diperoleh dari Bursa Efek
Jakarta, Indonesian Capital Market Directory,
Jakarta Stock Exchange Monthly Statistic.
Identifikasi Variabel
Untuk menguji hipotesis yang ada dalam
penelitian ini, maka variabel-variabel yang
digunakan adalah :
Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah Debt Ratio, yaitu jumlah utang jangka
pendek dan jangka panjang perusahaan dibagi
dengan Total Asset.
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Variabel Independen (X)
Variabel independen yang digunakan
dalam penelitian adalah kategori perusahaan:
Internasional atau Domestik. Variabel ini
merupakan variabel dummy, angka 1 untuk
perusahaan internasional dan angka 0 untuk
perusahaan domestik. Perusahaan dikategorikan
sebagai perusahaan internasional jika melakukan
penjualan produknya ke luar negeri, jika tidak
melakukan dikategorikan sebagai perusahaan
domestik. Dari pengkategorian ini diperoleh 23
perusahaan adalah kategori internasional dan 109
perusahaan kategori perusahaan domestik.
Variabel Kontrol
Risiko kebangkrutan (Risk), diukur dengan
menggunakan standar deviasi dari rasio EBIT/Total
Asset selama lima tahun sebelumnya.
Tingkat profitabilitas (Profitability), diukur dengan
rasio EAT/Total Asset
Tangible Fixed Asset digunakan untuk mengukur
jaminan yang dimiliki perusahaan. Ukuran yang
digunakan Tangible Fixed Asset/Total Asset.
Ukuran perusahaan (Size) diukur dengan
menggunakan logaritma dari Total Asset
Peluang pertumbuhan perusahaan (MV/BV),
dihitung dengan rumus:

Agency Problem (Controling Shareholder), diukur
dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki
oleh insider.
Teknik Analisis Data
Penelitian ini pada dasarnya bertujuan
untuk mengetahui apakah kategori perusahaan:
internaional atau domestik mempengaruhi
penggunaan utang oleh perusahaan. Untuk itu
dilakukan analisis regresi linier berganda, dengan
mengontrol variabel-variabel: Risk, Profitabilty,
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Tangible Fixed Asset, Size, Growth, dan Agency.
Model regresi yang diajukan adalah:
Debt Ratio = α0 + α1International + α2 Risk + α3
Profitability + α4 Size + α5 T. Fixed
Asset + α6 Growth + α7 Agency + e
.............. persamaan 1
Kemudian untuk mengetahui pengaruh
faktor karakteristik perusahaan pada penggunaan
utang pada masing-masing kategori perusahaan
(internasional dan domestik) dibentuk persamaan
sebagai berikut:
a.

Debt Ratio international = α 0 + α 2 Risk + α 3
Profitability + α4 Size
+ α5 T. Fixed Asset + α6
Growth + α7 Agency +
e .......persamaan 2

b. Debt Ratio domestik

= α 0 + α 2 Risk + α 3
Profitability + α4 Size
+ α5 T. Fixed Asset + α6
Growth + α7 Agency +
e
.......persamaan 3

Agar diperoleh persamaan regresi yang
BLUE (Best Linier Unbiased Estimate), maka
dilakukan uji asumsi klasik: Homoskedastisitas,
Autokorelasi, dan Multikolinieritas. Setelah
diperoleh persamaan yang BLUE kemudian
dilakukan uji F dan uji t untuk mengetahui
pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Pengujian dilakukan dengan bantuan
program komputer dengan softwer SPSS for
Windows.
Selain uji regresi linier berganda, dalam
penelitian ini juga akan dilakukan Chow/Chow
Test (Gunawan, 1998). Uji ini dilakukan untuk
mengetahui apakah koefisien regresi untuk faktor
karakteristik perusahaan (risk, profitability, size,
tangible fixed asset, growth, dan agency) berbeda
antara kategori perusahaan internasional dengan
kategori perusahaan domestik. Untuk melakukan

uji ini, tahapan yang dilakukan: (1) Melakukan
regresi linier berganda untuk keseluruhan sample
(restricted sample). menggunakan persamaan 1;
(2) Melakukan regresi linier berganda untuk
masing-masing sub sampel baik internasional
maupun domestik (restricted sample),
menggunakan persamaan 2 dan persamaan 3; (3)
Melakukan uji F-statistik dengan formula:

F [q, (n − k )] =

( ESS R − ESSUR ) / q
................... (4)
ESSUR /(n − k )

ESSR

= error sum of square dari total sample

ESSUR

= total error sum of square dari dua sub
sample

q

= jumlah restricted coefficient

n

= total sample size

k

= jumlah parameter

Jika F-statistik yang dihitung dengan
formula 4 lebih kecil dari nilai yang tertera dalam
tabel distribusi F untuk level of significance tertentu
maka pengaruh variabel kontrol adalah sama
untuk kedua kategori perusahaan, baik
perusahaan internasional maupun perusahaan
domestik dan sebaliknya.

HASIL

Uji Hipotesis 1
Untuk mengetahui apakah kategori
perusahaan: internasional atau domestik
mempengaruhi penggunaan utang oleh
perusahaan dibentuk persamaan regresi sebagai
berikut (tabel 1, kolom 1):
Debt Ratio

= 0.951 - 0.049 International +
0.248Risk -2.084 Profitability +
0.32 T. Fixed Asset - 0.0254 Size
+ 0.000117Growth - 1.946
Agency + e
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Agar diperoleh persamaan regresi yang
BLUE (Best Linier Unbiased Estimate), maka
selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji
multikolinieritas,
autokorelasi,
dan
homokedastisitas. Dalam penelitian ini, model
regresi yang diajukan tidak mengandung gejala
multikolinieritas,
autokorelasi,
dan
homokedastisitas, sehingga model yang diajukan
dapat dianalisis lebih lanjut.
Variabel internasional berpengaruh negatif
terhadap variabel debt, dengan koefisien regresi
sebesar -0,049, tetapi tidak signifikan karena
probabilitas signifikansinya di atas tingkat
kesalahan yang digunakan (lebih besar dari α).
Pengaruh negatif variabel internasional terhadap
debt menunjukkan bahwa perusahaan yang
termasuk kategori perusahaan internasional
menggunakan hutang lebih sedikit dibanding
dengan perusahaan yang masuk kategori
perusahaan domestik, hal ini berarti berlawanan
dengan teori yang diharapkan. Namun pengaruh
negatif ini tidak signifikan, sehingga dapat
disimpulkan bahwa banyak jumlah hutang yang
digunakan tidak dipengaruhi oleh kategori
perusahaan, apakah perusahaan tersebut
internasional atau perusahaan domestik.

Uji Hipotesis 2 sampai dengan Hipotesis 7
Untuk mengetahui pengaruh faktor
karakteristik perusahaan pada penggunaan utang
untuk masing-masing kategori perusahaan,
dibentuk persamaan regresi sebagai berikut (Tabel
1, kolom 2 dan 3):
Debt Ratio international

= 0.373 + 0.03271 Risk 2.901Profitability + 1.138
T. Fixed Asset -0.0117 Size
-0.0137 Growth - 1.181
Agency + e

Untuk sampel perusahaan internasional ini,
variabel risk berpengaruh positif pada variabel
debt dengan koefisien regresi sebesar 0.03271.
Pengaruh positif variabel risk terhadap debt
menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki
fluktuasi laba operasi yang tinggi akan
menggunakan utang yang lebih banyak, hal ini
berlawanan dengan teori yang diharapkan,
namun pengaruh positif ini tidak signifikan.
Variabel profitability berpengaruh negatif
pada variabel debt dengan koefisien regresi sebesar
-2.901. Pengaruh negatif profitability terhadap debt
menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki
tingkat laba yang tinggi lebih sedikit

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Berganda Dependen Variabel: Debt, Independent Variabel:
Internasional, Risk, Profit, Fixed Asset, LnSize, Growth, dan Agency untuk Keseluruhan
Sampel, International Sampel, dan Domestik Sampel
Keterangan

Konstanta
International
Risk
Profit
Fixed Asset
LnSize
Growth
Agency
2
R
F

Koefisien Regresi
Total Sample
(1)
0.951
-0.049
0.248
-2.084***
0.32
-0.0254
0.000117
-1.946*
0.165
3.499***

Koefisien Regresi
International Sampel
(2)
0.373

Koefisien Regresi
Domestik Sampel
(3)
0.873

0.03271
-2.901
1.138***
-0.0117
-0.0137
-1.181
0.515
2.826***

0.869
-2.032***
0.118
-0.017
0.0001303
-1.957
0.167
3.407***

Ket: * sig 10%, *** sig 1%
Sumber: Data sekunder, diolah (2007)
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menggunakan utang, dan pengaruh ini signifikan.
Pengaruh positif ini mendukung teori yang
diharapkan, tetapi pengaruh ini tidak signifikan.
Tangible Fixed Asset berpengaruh positif
terhadap debt dengan koefisien regresi sebesar
1.138. Pengaruh positif Fixed Asset terhadap debt
berarti perusahaan dengan tangible fixed asset
yang besar cenderung untuk menggunakan utang
lebih banyak, karena perusahaan yang
mempunyai tangible fixed asset yang besar
menjadikannya lebih terjamin, sehingga
membantu perusahaan untuk dapat memperoleh
lebih banyak utang. Hasil ini mendukung teori
yang diajukan, tetapi pengaruh variabel ini
terhadap debt secara statistik tidak signifikan.
Size berpengaruh negatif terhadap variabel
debt, dengan koefisien regresi sebesar – 0.0117.
Pengaruh negatif varibel Size terhadap debt
menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran
besar cenderung menggunakan dana lebih
sedikit. Hal ini berlawanan dengan teori yang
diharapkan, tetapi pengaruh negatif ini secara
statistik tidak signifikan
Growth berpengaruh negatif terhadap debt
dengan koefisien regresi sebesar -0.0137.
Pengaruh negatif Growth terhadap debt berarti
perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang
tinggi akan menggunakan utang lebih sedikit. Hal
ini sesuai dengan teori yang diharapkan, tetapi
secara statistik pengaruh variabel ini terhadap debt
tidak signifikan.
Agency berpengaruh secara negatif
terhadap variabel debt, dengan koefisien regresi
sebesar - 1.181, Pengaruh negatif varibel Agency
ini terhadap debt menunjukkan bahwa
perusahaan dengan Controlling shareholder
(diproxy dengan agency) yang semakin besar akan
cenderung menggunakan utang lebih kecil. Hal
ini sesuai dengan teori yang diajukan, semakin
besar controlling shareholder, akan membuat
manajer untuk ikut menanggung risiko jika salah
dalam pengambilan keputusan, tetapi pengaruh
variabel ini terhadap debt tidak signifikan.

Debt Ratio domestik = 0.873+ 0.869Risk -2.032
Profitability + 0.118 T. Fixed
Asset – 0.017 Size
+
0.0001303 Growth - 1.957
Agency + e
Untuk sampel perusahaan domestik ini,
variabel risk bepengaruh positif pada variabel debt
dengan koefisien regresi sebesar 0.869. Pengaruh
positif variabel risk terhadap debt menunjukkan
bahwa perusahaan yang memiliki fluktuasi laba
operasi yang tinggi akan menggunakan utang
yang lebih banyak, hal ini berlawanan dengan
teori yang diharapkan, namun pengaruh positif
ini tidak signifikan.
Variabel profitability berpengaruh negatif
pada variabel debt dengan koefisien regresi
sebesar -2.032. Pengaruh negatif profitability
terhadap debt menunjukkan bahwa perusahaan
yang memiliki tingkat laba yang tinggi lebih sedikit
menggunakan utang, dan pengaruh ini
signifikan. Pengaruh positif ini mendukung teori
yang diharapkan, tetapi pengaruh ini tidak
signifikan.
Tangible Fixed Asset berpengaruh positif
terhadap debt dengan koefisien regresi sebesar
1.118. Pengaruh positif Fixed Asset terhadap debt
berarti perusahaan dengan tangible fixed asset
yang besar cenderung untuk menggunakan utang
lebih banyak, karena perusahaan yang
mempunyai tangible fixed asset yang besar
menjadikannya lebih terjamin, sehingga
membantu perusahaan untuk dapat memperoleh
lebih banyak utang. Hasil ini mendukung teori
yang diajukan, tetapi pengaruh variabel ini
terhadap debt secara statistik tidak signifikan.
Size berpengaruh negatif terhadap variabel
debt, dengan koefisien regresi sebesar – 0.017.
Pengaruh negatif varibel Size terhadap debt
menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran
besar cenderung menggunakan dana lebih
sedikit. Hal ini berlawanan dengan teori yang
diharapkan, tetapi pengaruh negatif ini secara
statistik tidak signifikan
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Growth berpengaruh positif terhadap debt
dengan koefisien regresi sebesar 0.0001303.
Pengaruh positif growth terhadap debt berarti
perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang
tinggi akan menggunakan utang lebih banyak.
Hal ini bertentangan dengan teori yang
diharapkan, tetapi secara statistik pengaruh
variabel ini terhadap debt tidak signifikan.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa F hitung
untuk seluluh faktor karakteristik perusahaan lebih
kecil dibanding F tabel. Hal ini menunjukkan tidak
ada perbedaan pengaruh faktor karakteristik
perusahaan antara kategori perusahaan
internasional dengan perusahaan domestik.

Agency berpengaruh secara negatif
terhadap variabel debt, dengan koefisien regresi
sebesar -1.957, Pengaruh negatif variabel agency
ini terhadap debt menunjukkan bahwa
perusahaan dengan controlling shareholder
(diproxy dengan agency) yang semakin besar akan
cenderung menggunakan utang lebih kecil. Hal
ini sesuai dengan teori yang diajukan, semakin
besar controlling shareholder, akan membuat
manajer untuk ikut menanggung risiko jika salah
dalam pengambilan keputusan, tetapi pengaruh
variabel ini terhadap debt tidak signifikan

PEMBAHASAN

Chow Test (Uji Hipotesis 8)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan
koefisien regresi untuk faktor karakteristik
perusahaan (risk, profitability, size, tangible fixed
asset, growth, dan agency) antara kategori
perusahaan internasional dengan kategori
perusahaan domestik dilakukan uji Chow. Tabel
2 berisi ringkasan perhitungan uji Chow:
Tabel 2. Ringkasan Uji Chow untuk Variabel Risk,
Profitability, Size, Tangible Fixed Asset,
Growth, dan Agency
Variabel
Risk
Profitability
Tangible Fixed Asset
Size
Growth
Agency
F tabel = 1,639*

F hitung
0.044486
0.009183
0.186406
0.006034
0.000313
0.001201

Keterangan
Tidak berbeda
Tidak berbeda
Tidak berbeda
Tidak berbeda
Tidak berbeda
Tidak berbeda

* n1= 23, n2 = 109, α = 0,05
Sumber: Data sekunder, diolah (2007)
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Dari hasil uji regresi diketahui bahwa
kategori perusahaan internasional dan domestik
tidak mempengaruhi variabel debt. Hasil juga
menunjukkan bahwa perusahaan internasional
tidak menggunakan utang lebih banyak
dibandingkan perusahaan domestik. Hal ini
kemungkinan disebabkan belum dimasukkan
variabel kategori export oriented atau import
oriented sebagai variabel kontrol di persamaan
regresi pertama dalam penelitian ini. Menurut
Gonec (2005) industri dimana perusahaan
beroperasi (export oriented atau import oriented)
adalah salah satu penentu yang penting dalam
pendanaan dengan utang. Perusahaan yang
export oriented cenderung masuk dalam kategori
perusahaan internasional, sehingga diharapkan
akan menggunakan lebih banyak utang dalam
pendanaannya. Selain itu kemungkinan juga
disebabkan oleh profil data dari sampel yang
digunakan (tabel 3), jumlah perusahaan kategori
internasional sebanyak 23 sedangkan yang
termasuk kategori perusahaan domestik mencapai
109. Hanya 17.42% perusahaan yang masuk
kategori internasional sisanya perusahaan
domestik, suatu komposisi yang tidak seimbang.
Padahal jika dilihat nilai rata-rata (mean) rasio
debt dari 23 perusahaan internasional diperoleh
angka 0,6794627
sedangkan untuk 109
perusahaan internasional diperoleh rata-rata
(mean) rasio debt sebesar 0,6598237, sehingga
sebenarnya terdapat beda 0.019639 lebih banyak
penggunaan
utang
oleh
perusahaan
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internasional dibanding perusahaan domestik,
akan tetapi perbedaannya secara statistik tidak
signifikan.

mendanai operasi perusahaan sehingga mereka
menggunakan utang yang lebih sedikit dalam hal
pendanaan. Hal ini juga dapat menyiratkan

Tabel 3. Deskritif Rata-rata Utang pada Perusahaan Internasional dan Domestik
Kategori
Internasional
Domestik

Jumlah perusahaan
29
109

Mean Debt
0,6794627
0,6598237

Dari hasil uji pengaruh faktor karakteristik
perusahaan pada variabel debt untuk kategori
perusahaan internasional diketahui hanya variabel
tangible fixed asset yang mempengaruhi
penggunaan utang oleh perusahaan. Hal ini
menunjukkan perusahaan internasional yang
mempunyai tangible fixed asset yang besar
menjadikannya lebih terjamin, sehingga
membantu perusahaan untuk dapat memperoleh
lebih banyak utang. Aktiva multiguna yang dapat
digunakan oleh banyak perusahaan merupakan
jaminan yang baik, sedangkan aktiva yang hanya
digunakan untuk tujuan tertentu tidak begitu
baik untuk dijadikan jaminan (Gonec, 2005). Untuk
variabel-variabel lain seperti risk, profitability, size
, growth dan agency problem tidak berpengaruh
dalam penggunaan utang perusahaan. Hal ini
dapat mengindikasikan bahwa pihak manajemen
perusahaan ketika menetapkan pendanaan
dengan utang tidak begitu memperhatikan
faktor-faktor ini.
Sementara untuk kategori perusahaan
domestik, diketahui hanya variabel profitability
yang mempengaruhi penggunaan utang oleh
perusahaan. Hal ini menunjukkan profitabilitas
yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk
membiayai sebagian besar kebutuhan
pendanaannya dengan dana yang dihasilkan
secara internal. Hasil penemuan ini sejalan dengan
Masquita dan Lara (2003), Graham (2000), dan
(Eriotis, 2007). Hasil ini juga mendukung pecking
order theory, perusahaan yang profitable berarti
mampu menggunakan cash inflow-nya untuk

Mean Difference
0.019639

Keterangan
Tidak
signifikan

bahwa
perusahaan
domestik
lebih
mengutamakan penggunaan dana internal dari
pada eksternal (utang), dikarenakan secara teoritis
tidak mempunyai kesempatan yang lebih luas
untuk mendiversifikasikan usaha dibanding
perusahaan internasional sehingga terlihat lebih
berisiko. Sedangkan untuk variabel-variabel lain
seperti risk, tangible fixed asset, size, growth dan
agency problem tidak berpengaruh dalam
penggunaan utang perusahaan. Hal ini dapat
mengindikasikan bahwa pihak manajemen
perusahaan ketika menetapkan pendanaan
dengan utang tidak begitu memperhatikan
faktor-faktor ini.
Hasil uji Chow menunjukkan bahwa
pengaruh seluruh faktor karakteristik perusahaan
adalah sama untuk perusahaan internasional dan
perusahaan domestik. Hasil ini berbeda dengan
Gonec (2005) yang menunjukkan bahwa variabel
risk, profitability, dan fixed asset mempunyai
pengaruh negatif lebih besar pada debt di
perusahaan internasional dibanding perusahaan
domestik untuk periode penelitian 1995-1999
dengan sampel perusahaan di Turki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis
dan mencari bukti empiris apakah penggunaan
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utang dipengaruhi oleh kategori perusahaan,
sebagai perusahaan internasional atau
perusahaan domestik. Dari pembahasan maka
dapat disimpulkan bahwa kategori perusahaan
internasional dan domestik tidak mempengaruhi
banyak sedikitnya penggunaan utang pada
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI).
Pada kategori perusahaan internasional
hanya variabel tangible fixed asset yang
mempengaruhi penggunaan utang perusahaan,
sedangkan variabel lain tidak berpengaruh. Untuk
kategori perusahaan domestik hanya variabel
profitability yang mempengaruhi penggunaan
utang perusahaan, dan variabel lainnya tidak
berpengaruh. Uji Chow menunjukkan tidak ada
perbedaan pengaruh seluruh variabel yang
termasuk karakteristik perusahaan antara
perusahaan domestik dengan perusahaan
internasional.
Saran
Bagi
para
manajer
sebaiknya
memperhatikan tingkat tangible fixed asset yang
dimiliki ketika memutuskan mendanai perusahaan
dengan utang khususnya bila perusahaan adalah
perusahaan internasional, karena tangible fixed
asset yang cukup besar akan menjadi semacam alat
penjamin untuk mendapatkan utang yang lebih
besar. Bila perusahaan adalah pemain domestik,
manajer sebaiknya memperhatikan tingkat
profitabilitas, dan mengutamakan penggunaan
dana internal dibandingkan dana eksternal, dalam
hal ini utang.
Penelitian ini masih memiliki kelemahan,
karena hanya menggunakan satu jenis industri,
yaitu manufaktur, serta periode pengamatan
singkat. Untuk peneliti selanjutnya dapat
menambahkan jenis industri lain, variabel lain
seperti export oriented dan import oriented serta
memperpanjang periode penelitian sehingga
hasil yang diperoleh lebih dapat digeneralisir.
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UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS,
DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN HIGH PROFILE
DI BEI
Herman Darwis
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Abstract: This study aimed to give empirical evidence that company size, profitability and
financial leverage influenced social responsibility disclosure. Research finding proved that
company size significantly and positively influenced corporate social responsibility disclosure.
It was based on agency theory that the bigger a company was the bigger its agency cost was.
To reduce such agency cost, a company tended to disclose information extensively. Company’s
profitability had negative and insignificant association. This study was in conflict with legitimacy
theory that profitability had a negative influence to corporate social responsibility disclosure.
Financial leverage had no influence to corporate social responsibility disclosure. This study
failed to support agency theory that predicted a company with higher leverage ratio would
disclose more information because agency cost of a company with such capital structure would
be higher.
Key words: corporate social responsibility disclosure, company size, profitability, financial
leverage

Pergeseran filosofis pengelolaan organisasi entitas
bisnis yang sebelumnya didasarkan pada teori
keagenan (Agency Theory) dimana tanggung
jawab perusahaan yang hanya berorientasi
kepada pengelola (agent) dan pemilik (principal),
mengalami perubahan pandangan yang
didasarkan pada teori stakeholder yaitu
terdapatnya perluasan tanggung jawab
perusahaan yang didasarkan pada pemikiran
bahwa pencapaian tujuan perusahaan sangat
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berhubungan erat dengan pola (setting)
lingkungan sosial dimana perusahaan berada.
Perusahaan-perusahaan yang termasuk
dalam tipe industri high profile adalah perusahaan
yang mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi
terhadap lingkungan, tingkat risiko politik yang
tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat.
Perusahaan-perusahaan high profile, pada
umumnya merupakan perusahaan yang
memperoleh sorotan dari masyarakat karena

KEUANGAN
aktivitas operasinya memiliki potensi untuk
bersinggungan dengan kepentingan luas.
Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap
perusahaan high profile, karena kelalaian
perusahaan dalam pengamanan proses produksi
dan hasil produksi dapat membawa akibat yang
fatal bagi masyarakat. Sedangkan perusahaan low
profile adalah perusahaan yang tidak terlalu
memperoleh sorotan luas dari masyarakat
manakala operasi yang mereka lakukan
mengalami kegagalan atau kesalahan pada aspek
tertentu dalam proses atau hasil produksinya. Bila
dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan
high profile, perusahaan yang terkategori dalam
industri low profile lebih ditoleransi oleh
masyarakat luas manakala melakukan kesalahan.
Penelitian
tentang pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan
hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan
Gray, et al, (2001), Sembiring (2003), Sembiring
(2005), Morrison dan Siegel (2006), membuktikan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan terhadap tingkat keleluasan
pengungkapan tanggung jawab sosial. Anggraini
(2006), Yuliana (2008), tidak menemukan adanya
pengaruh ukuran perusahaan terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.
Penelitian tentang pengaruh profitabilitas
perusahaan terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan, juga memiliki hasil yang
beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Rashid
dan Ibrahim (2002), O’Dwyer (2003), Juholin
(2004), Hopkins (2004), Raar (2004), Baron (2005),
menemukan adanya hubungan positif antara
profitabilitas dengan pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan. Penelitian yang
dilakukan oleh Sembiring (2003), Sembiring
(2005), serta Anggraini (2006) memperoleh bukti
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.

Hubungan
antara
leverage
dan
pengungkapan sosial juga menunjukkan hasil
yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan
oleh Cormier dan Magnan (1999) menemukan
hubungan yang negatif signifikan antara kedua
variabel tersebut. Kokubu et. al., (2001), Sembiring
(2003), Sembiring (2005), Anggraini (2006) tidak
menemukan adanya pengaruh leverage terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
Berdasarkan ketidakkonsistenan penelitianpenelitian terdahulu, maka penelitian ini menguji
kembali pengaruh ukuran perusahaan, leverage
dan profitabilitas terhadap pengungkapan
tanggung jawab perusahaan. Penelitian ini
mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh
Sembiring (2005), dan Anggraini (2006), dengan
periode pengamatan yang berbeda yaitu tahun
2006 pada perusahaan-perusahaan high profile
yang listing di Bursa Efek Indonesia. Tujuan
penelitian ini adalah untuk memberikan bukti
empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial,
untuk memberikan bukti empiris bahwa
profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial, dan
untuk memberikan bukti empiris bahwa financial
leverage berpengaruh terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial. Penelitian ini diharapkan
memberikan sumbangan pemikiran tentang
pentingnya
pertanggungjawaban sosial
perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan
yang disebut sustainibility reporting dan sebagai
pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan
perusahaan untuk lebih meningkatkan
kepeduliannya pada lingkungan sosial. Bagi
investor, akan memberikan wacana baru dalam
mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu
diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku
pada ukuran-ukuran moneter. Bagi masyarakat,
akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai
pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan
semakin meningkatkan kesadaran masyarakat
akan hak-hak yang harus diperoleh.

UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN HIGH PROFILE DI BEI
Herman Darwis

53

KEUANGAN

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
Pengungkapan (disclosure) adalah
penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan
untuk pengoperasian secara optimal pasar modal
yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat
wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi
wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan
pada peraturan atau standar tertentu, dan ada
yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan
pengungkapan informasi melebihi persyaratan
minimum dari paraturan yang berlaku.

Aktivitas tersebut meliputi : rekruitmen, program
pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi
dan lainnya. (3) Produk dan Konsumen. Tema ini
melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa,
antara lain keguanaan durability, pelayanan,
kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan,
kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan
lainnya. (4) Lingkungan Hidup. Tema ini meliputi
aspek lingkungan dari proses produksi, yang
meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan
operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan
kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber
daya alam dan konversi sumber daya alam.

Corporate Social Responsibility (CSR)
didefinisikan oleh Bateman dan Snell (2002)
sebagai ’...set of corporate actions that positively
affects an identifiable social stakeholder’s interest
and does notviolate the legitimate claims of
another identifiable social stakeholder (in long
run)’ Penilain perusahaan sudah menjalankan CSR
sangat tergantung pada seberapa banyak
program yang dijalankan perusahaan yang
dianggap berkontribusi pada pemberdayaan
masyarakat. Konsep ini sendiri sebenarnya berakar
dari kritik greedonomics yang sangat kental dalam
sistem ekonomi kapitalisme. Peralihan paradigma
dari maksimalisasi keuntungan pada kesadaran
sosial yang membuka jalan bagi kontribusi
perusahaan dalam memecahkan masalah sosial
yang diarahkan pada taraf perdamaian,
kesetaraan, keadilan, serta kreativitas yang lebih
tinggi.

Ukuran perusahaan merupakan variabel
yang digunakan untuk menjelaskan variasi
pengungkapan dalam laporan tahunan
perusahaan. Hal ini jika dikaitkan dengan teori
agensi, perusahaan besar yang memiliki biaya
keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan
informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya
keagenan tersebut. Di samping itu, perusahaan
besar merupakan emiten yang banyak disoroti,
pengungkapan yang lebih besar merupakan
pengurangan biaya politis sebagai wujud
tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring,
2005).

Glouter dalam Utomo (2000) menyebutkan
tema-tema yang termasuk dalam wacana
Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah: (1)
Kemasyarakatan. Tema ini mencakup aktivitas
kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan,
misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan,
pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas
kemasyarakatan lainnya. (2) Ketenagakerjaan.
Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan
pada orang-orang dalam perusahaan tersebut.

Bukti bahwa pengungkapan tanggung
jawab sosial dipengaruhi oleh ukuran
perusahaan telah ditemukan dalam penelitian
sebelumnya. Hal ini umumnya dikaitkan
dengan teori agensi yang menyatakan bahwa
semakin besar suatu perusahaan maka biaya
keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk
mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan
akan cenderung mengungkapkan informasi yang
lebih luas. Selain itu, perusahaan besar
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merupakan emiten yang banyak disoroti,
pengungkapan yang lebih besar merupakan
pengurangan biaya politis sebagai wujud
tanggung jawab sosial perusahaan.
Secara teoritis perusahaan besar tidak akan
lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih
besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh
yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin
akan memiliki pemegang saham yang
memperhatikan program sosial yang dibuat
perusahaan sehingga pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan akan semakin luas.
Penelitian yang dilakukan oleh Gray, et al, (2001),
Sembiring (2003), Sembiring (2005), Morrison dan
Siegel (2006), membuktikan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
tingkat keleluasan pengungkapan tanggung
jawab sosial.

PROFITABILITAS DAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Donovan dan Gibson (2000) menyatakan
bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu
argumen dalam hubungan antara profitabilitas
dan tingkat pengungkapan tanggung jawab
sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki
tingkat laba yang tinggi, perusahaan
(manajemen) menganggap tidak perlu
melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu
informasi tentang sukses keuangan perusahaan.
Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas
rendah, mereka berharap para pengguna
laporan akan membaca good news kinerja
perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan
dengan demikian investor akan tetap berinvestasi
di perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa profitabilitas mempunyai
hubungan yang negatif terhadap tingkat
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.

Profitabilitas merupakan faktor yang
membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel
untuk mengungkapkan pertanggungjawaban
sosial kepada pemegang saham (Heinze, 1976
dalam Hackston dan Milne, 1996). Sehingga
semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan
maka semakin besar pengungkapan informasi
sosial (Bowman dan Haire, 1976 dan Preston, 1978
dalam Hackston dan Milne, 1996).
Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas
dan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan memperlihatkan hasil yang positif,
seperti yang dibuktikan oleh Rashid dan Ibrahim
(2002), O’Dwyer (2003), Juholin (2004), Hopkins
(2004), Raar (2004), dan Baron (2005). Hasil yang
lain ditunjukkan oleh Capaldi (2006) yang
menemukan bukti bahwa hubungan profitabilitas
dengan tingkat keluasan pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) dipengaruhi
oleh cara pandang pengusaha terkait dengan
dualisme hubungan CSR dengan laba. Ada
sebagian pengusaha yang memandang CSR
sebagai pengurang laba dan ada sebagian yang
justru berpandangan sebaliknya

FINANCIAL LEVERAGE DAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Perjanjian terbatas seperti perjanjian
hutang yang tergambar dalam tingkat leverage
dimaksudkan
membatasi
kemampuan
manajemen untuk menciptakan transfer
kekayaan antar pemegang saham dan
pemegang obligasi. Teori keagenan memprediksi
bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang
lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak
informasi, karena biaya keagenan perusahaan
dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi
(Jensen dan Meckling, 1976). Tambahan informasi
diperlukan untuk menghilangkan keraguan
pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-
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hak mereka sebagai kreditur (Schipper, 1981)
dalam Marwata, 2001 dan Meek, et. al, 1995 dalam
Fitriany, 2001). Oleh karena itu perusahaan
dengan rasio leverage yang tinggi memiliki
kewajiban untuk melakukan ungkapan yang
lebih luas daripada perusahaan dengan rasio
leverage yang rendah. Penelitian yang dilakukan
oleh Cormier dan Magnan (1999) menemukan
hubungan yang negatif signifikan antara kedua
variabel tersebut.

HIPOTESIS
H1 = ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.
H2 = Profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan
H3 = Financial Leverage berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan

Operasional variabel terdiri dari variabel
dependen dan variabel independen. Variabel
dependen dalam penelitian ini berupa Corporate
Social Responsibility Index Dalam menentukan
indeks pengungkapan digunakan tehnik tabulasi
berdasarkan daftar/chkelist pengungkapan sosial.
Checklist disusun dalam bentuk daftar item
pengungkapan yang masing-masing item
disediakan tempat jawaban mengenai status
pengungkapan laporan keuangan yang
dianalisis. Cheklist dilakukan dengan melihat
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan dalam tujuh kategori yaitu:
lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan
tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan
umum. Kategori ini diadopsi dari penelitian yang
dilakukan oleh Hackson dan Milne (1996) dalam
Sembiring (2005). Penghitungan CSR dilakukan
dengan menggunakan pendekatan dikotomi,
yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian
diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika
tidak diungkapkan, selanjutnya, skor dari setiap
item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan
skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan
CSDI adalah sebagai berikut:
∑

METODE
Dimana:
Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan-perusahaan high profile yang
terdaftar di BEI untuk tahun 2005. Pemilihan
sampel dilakukan dengan menggunakan metode
purposive sampling dengan tujuan untuk
mendapatkan sampel yang representative sesuai
dengan kriteria yang di tentukan. Adapun kriteria
sampel yang akan digunakan yaitu: (1)
Menerbitkan laporan tahunan lengkap selama
tahun 2006. (2) Menerbitkan laporan
keberlanjutan (Sustainibility Reporting) atau
informasi sosial lainnya selama tahun 2006. (2)
Memiliki data yang lengkap terkait dengan
variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian.
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CSDIt = Corporate Social Responsibility Disclosure
Index perusahaan j
nj

= jumlah item untuk perusahaan j, nj = 78

Xij

= 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item
i tidak diungkapkan.

Dengan demikian, 0 < CSDIt < 1
Sedangkan variabel independen terdiri dari:
(1) ukuran perusahaan (size). Size diukur dengan
menggunakan proksi log total asset. (2)
Profitabilitas (EPS). Variabel ini diukur dengan
menggunakan pendapatan per-lembar saham
(earning per-share). (3) Financial Leverage (DTE).
Variabel menggunakan pengukuran debt to
equity ratio.

KEUANGAN
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis
yang diajukan, metode analisis yang digunakan
adalah regresi berganda, dengan formulasi
sebagai berikut:
CSDI = β0 + β1Size + β2EPS+ β3DTE + e
Keterangan:
CSDI = Pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan
Size = Ukuran Perusahaan
EPS

= Earning
per-share
Profitabilitas

proksi

dari

DTE = Debt to-equity ratio proksi dari Financial
Leverage

HASIL

koefisien regresi 0,020. Untuk itu hipotesis 1 (H1)
yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap mengungkapkan
tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat
ditolak. Variabel profitabilitas yang diukur dengan
earning per-share (EPS) dengan koefisien regresi
sebesar -0,000002 dan tingkat signifikansi sebesar
0,380, tingkat signifikansi variabel EPS (p)>0,05
maka hipotesis yang menyatakan bahwa
profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial tidak
dapat diterima. Variabel financial leverage yang
diukur dengan debt to-equty (DTE) dengan
koefisien regresi sebesar 0,000012 dan tingkat
signifikan sebesar 0,775, tingkat signifikansi
variabel DTE (p)>0,05 maka hipotesis yang
menyatakan bahwa financial leverage
berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial tidak dapat diterima.

Pengujian pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara simultan
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis
diperoleh nilai F sebesar 3,962 dengan tingkat
yang diajukan digunakan analisis regresi
signifikansi (p) < 0,05 yaitu sebesar 0,010. Hal ini
berganda, hasil analisisnya dapat dilihat pada
berarti bahwa secara simultan variabel independen
Tabel 1.
mempunyai pengaruh yang signifikan pada level
signifikansi 5%. Nilai adjusted R
Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengujian Model Regresi Berganda
square sebesar 0,096, dapat
diartikan bahwa keseluruhan
Variabel Independen Koefisien Regresi t-hitung
Sig.
Constant
-0,178
-2.474 0,015
variabel independen mempunyai
SIZE
0.020
3.379 0,001
pengaruh dalam menentukan
EPS
-0.000002
-0.882 0.380
variabel dependen sebesar 9,6%,
DTE
0.000012
0,286 0,775
sedangkan
sebesar
90,4%
Multiple R = 0,310
dipengaruhi
oleh
variabel
yang
R Square = 0,096
lain.
F hitung = 3,962
Hasil Pengujian Hipotesis

Sig. = 0,010
N = 116

PEMBAHASAN

Sumber: Data diolah, 2008

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel
independen yang digunakan dalam penelitian
ini hanya satu variabel yang signifikan pada level
signifikansi 5%, yaitu size yang diukur dengan log
asset, dengan signifikansi sebesar 0,001 dan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara
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positif dan signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan, atau hipotesis
pertama (H1) yang diajukan terbukti atau dapat
diterima. Semakin besar ukuran perusahaan maka
perusahaan akan semakin mengungkapkan
tanggung jawab sosialnya. Hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian sebelumnya
berkaitan dengan pengaruh size perusahaan
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
seperti penelitian yang dilakukan oleh Gray, et al,
(2001), Sembiring (2003), Sembiring (2005),
Morrison dan Siegel (2006), membuktikan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap tingkat keleluasan pengungkapan
tanggung jawab sosial. Penelitian ini
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Anggraini (2006), Yuliana (2008), yang
menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan.
Temuan ini sesuai dengan teori agensi yang
menyatakan bahwa semakin besar suatu
perusahaan maka biaya keagenan yang muncul
juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya
keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung
mengungkapkan informasi yang lebih luas. Selain
itu, perusahaan besar merupakan emiten yang
banyak disoroti, pengungkapan yang lebih
besar merupakan pengurangan biaya politis
sebagai wujud tanggung jawab sosial
perusahaan. Secara teoritis perusahaan besar
tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan
yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan
pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat
mungkin akan memiliki pemegang saham yang
memperhatikan program sosial yang dibuat
perusahaan sehingga pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan akan semakin luas.
Pengaruh
Profitabilitas
terhadap
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui
bahwa profitabilitas perusahaan memiliki
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hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Sembiring (2003), Sembiring
(2005), Anggraini (2006) memperoleh bukti
bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Rashid dan
Ibrahim (2002), O’Dwyer (2003), Juholin (2004),
Hopkins (2004), Raar (2004), Baron (2005),
menemukan adanya hubungan positif antara
profitabilitas dengan pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan.
Secara teoritis, menurut Donovan dan
Gibson (2000), dari sisi teori legitimasi,
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Hal didukung dengan argumentasi
bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba
yang tinggi, perusahaan (manajemen)
menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal
yang dapat mengganggu informasi tentang sukses
keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat
tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap
para pengguna laporan akan membaca good
news kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini,
profitabilitas yang diproksi dengan pendapatan
per lembar saham, menunjukkan pengaruh
yang tidak signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial, Ini berarti bahwa besar
kecilnya profitabilitas tidak akan mempengaruhi
tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.
Pengaruh Financial Leverage Terhadap
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui
bahwa financial leverage tidak memiliki pengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil
penelitian yang dilakukan oleh Kokubu et. al.,
(2001), Sembiring (2003), Sembiring (2005),
Anggraini (2006) tidak menemukan adanya

KEUANGAN
pengaruh leverage terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial. Penelitian ini
bertentangan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Robert (1992) menemukan
hubungan yang positif antara leverage dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial. Belkaoui
dan Karpik (1989) serta Cormier dan Magnan
(1999) menemukan hubungan yang negatif
signifikan antara kedua variabel tersebut.
Financial leverage tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial,
hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat
leverage tidak mempengaruhi pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil
penelitian ini tidak berhasil mendukung teori
keagenan yang memprediksi bahwa perusahaan
dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan
mengungkapkan lebih banyak informasi, karena
biaya keagenan perusahaan dengan struktur
modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan
Meckling, 1976). Tambahan informasi diperlukan
untuk menghilangkan keraguan pemegang
obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka
sebagai kreditur (Schipper, 1981 dalam Marwata,
2001 dan Meek, et.al.,1995 dalam Fitriany, 2001).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
bukti empiris bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial, untuk memberikan bukti empiris
bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial,
dan untuk memberikan bukti empiris bahwa
financial leverage berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan. Semakin besar ukuran
perusahaan maka perusahaan akan semakin
mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.
Temuan ini sesuai dengan teori agensi yang
menyatakan bahwa semakin besar suatu
perusahaan maka biaya keagenan yang muncul
juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya
keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung
mengungkapkan informasi yang lebih luas. Selain
itu, perusahaan besar merupakan emiten yang
banyak disoroti, pengungkapan yang lebih
besar merupakan pengurangan biaya politis
sebagai wujud tanggung jawab sosial
perusahaan.
Profitabilitas perusahaan memiliki
hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan.
Penelitian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi
yang menyatakan bahwa profitabilitas
berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan, karena ketika
perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi,
perusahaan (manajemen) menganggap tidak
perlu
melaporkan
hal-hal yang dapat
mengganggu informasi tentang sukses keuangan
perusahaan.
Financial leverage tidak memiliki pengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan, hal ini berarti bahwa tinggi
rendahnya tingkat leverage tidak mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Hasil penelitian ini tidak berhasil
mendukung teori keagenan yang memprediksi
bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang
lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak
informasi, karena biaya keagenan perusahaan
dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi.
Saran
Penelitian ini hanya menggunakan satu
tahun pengamatan sehingga memungkinkan
praktek pengungkapan tanggung jawab sosial
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perusahaan
yang
diamati
kurang
menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Adjusted R2 yang rendah menunjukkan penelitian
ini masih belum konkrit membuktikan argumenargumen teoritis yang telah dipaparkan pada
telaah teoritis sehingga penelitian di masa
mendatang sangat dibutuhkan dengan
memperbaiki segala keterbatasan penelitian baik
yang telah maupun belum diungkapkan.
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Abstract: A research was needed for knowing how far merger could build positive impact to
the development of a company. By compiling this research, we tried to know the average of
actual return, abnormal return, trading volume activity (TVA) and security return variability
(SRV) of share before and after merger in 2006 at the companies listed in BEI. This research
used purposive sampling in defining the samples of research. The period of research was 50
days divided into 25 days before merger and 25 days after merger. Besides, the examination
was done continuously for 40 days, 30 days, 20 days, and 10 days in the period of research to
know how fast merger showed the significant difference to the four variables examined. The
research showed that the average of actual return and abnormal return of share of the companies
had gone higher or relative low before and after merger. On the other hand, the average of
TVA had gone higher or relative high and the average of SRV had gone lower down or relative
high. The statistic showed that there was no significant difference happened to actual return,
abnormal return and SRV of share of companies before and after merger. On other hand, TVA
of share showed a significant difference based on asymptotic significant.
Keywords: actual return, abnormal return, Trading Volume Activity (TVA), Security Return
Variability (SRV), merger.

Merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
untuk memperoleh manfaat sinergi sebagai akibat
dari penggabungan dua atau lebih perusahaan.
Di Indonesia merger pernah dilakukan oleh
perusahaan perbankan, dimana ketika bank-bank
swasta atau bank pemerintah dipandang tidak
efisien lagi dalam menjalan usahanya atau dalam
hal memenuhi persyaratan permodalan yang
disyaratkan oleh Bank Indonesia dimana ketika
Korespondensi dengan Penulis:
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mereka tidak memenuhi syarat maka cara yang
paling strategis yang diambil manajemen dan
pemilik perusahaan adalah dengan melakukan
merger. Merger dilakukan dengan harapan dapat
dicapai efisiensi dan pada ujungnya adalah untuk
meningkatkan return atau penerimaan
perusahaan. Beberapa bank swasta yang
melakukan merger adalah seperti bank Bali,
Permata Bank atau bank pemerintah seperti

KEUANGAN
dahulu Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)
dimerger dan mengambil nama baru menjadi
Bank Mandiri. Fenomena ini juga banyak
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta di
luar lembaga keuangan dan perbankan. Ketika
saham mereka mengalami penurunan harga di
bursa efek, kemampuan investasi menjadi lemah,
kemampuan membayar hutang-hutang baik
jangka pendek maupun jangka panjang menjadi
lemah maka biasanya cara yang ditempuh untuk
meningkatkan kinerja perusahaan baik itu kinerja
keuangan maupun kinerja usaha maka jalan yang
ditempuh adalah dengan melakukan merger.
Penelitian Martono dkk (2002) mengemukakan
bahwa perusahaan-perusahaan mengadakan
merger pada umumnya disebabkan oleh berbagai
alasan yaitu alasan upaya peningkatan penjualan,
penghematan biaya operasi, perbaikan
manajemen, pengaruh informasi, pertumbuhan
perusahaan, pengalihan kekayaan, alasan-alasan
pajak, keuntungan-keuntungan leverage dan
alasan pribadi. Birgham dan Gapenski (2006) juga
mengemukakan bahwa alasan utama perusahaan
melakukan merger adalah untuk memperoleh
manfaat sinergi sebagai kakibat penggabungan
dua atau lebih perusahaan, sedangkan Weston
dan Brigham (2005) mengemukakan bahwa pada
merger yang bersifat sinergistik akan
mengakibatkan nilai perusahaan setelah merger
lebih besar dari penjumlahan nilai masing-masing
perusahaan sebelum merger. Namun demikian
keputusan merger selain membawa manfaat ia
juga tidak lepas dari permasalahan yang akan
dihadapi. Karena dalam melaksanakan merger
membutuhkan waktu yang lama, kurang tepatnya
waktu merger akan mengkibatkan biaya tinggi
yang berpotensi menimbulkan konflik dan
hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan. Yang
menjadi persoalan adalah apakah merger itu
selalu akan mendatangkan peningkatan Actual
Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity
(TVA), dan Security Return Variability (SRV) Saham
Sebelum dan Setelah Merger dan peningkatan

tingkat kesehatan perusahaan yang lain yang
dapat dilihat melalui indikator kinerja keuangan
sebuah perusahaan. Pertanyaan ini menjadi
penting diajukan karena, perusahaan jangan
sampai serta merta mengadakan merger tanpa
memperhatikan variabel-variabel apa sajakah yang
berpengaruh terhadap keberhasilan merger itu.
Jika tidak diperhatikan variabel-variabel tertentu
maka merger justru akan membuat perusahaan
menjadi terpuruk. Variabel-variabel itu seperi
actual Return, Abnormal Return, TradingVolume
Activity dan Security Return Variabiity. Di samping
itu kondisi ekonomi dunia dan Indonesia yang
sedang mengalami kelesuan ekonomi jika tidak
dipertimbangkan dengan baik maka merger tidak
akan membawa manfaat yang banyak bagi usaha
perusahaan setelah merger. Berdasarkan alasan
itulah maka penelitian ini dianggap penting
untuk dilakukan. Penelitian ini didasari oleh teori
signal atau signaling theory (Husnan, 2001) yang
mengatakan bahwa suatu kebijakan yang diambil
oleh emiten, pemerintah atau investor pada
prinsipnya memberikan signal atau pertanda
kepada pasar tentang kecenderungan atau tren
di masa yang akan datang. Hal itu juga sesuai
dengan efficiency market hypothesis (Nugraha,
2004) yang menyatakan bahwa informasi yang
menyebar di pasar modal akan direaksi oleh
investor dengan kebijakan harga yang akan
diambil terhadap instrumen keuangan di pasar
modal, baik informasi itu bersifat good news atau
bad news. Di beberapa negara maju
perkembangan merger perusahaan menunjukkan
pengaruh yang positip terhadap perkembangan
perusahaan hal ini seperti ditunjukkan oleh
penelitian (Belkaoui dan Riahi, 2006) menyatakan
bahwa
perusahaan-perusahaan
setelah
melakukan merger
ternyata mengalami
pertumbuhan perusahaan yang sangat signifikan.
Dengan merger kondisi keuangan perusahaan
jauh lebih sehat, nilai saham perusahaan
mengalami kenaikan di bursa, pasar produk
menjadi luas yang, dalam jangka penjang sangat
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membantu naiknya nilai perusahaan secara
menyeluruh. Hasil penelitian lain juga didukung
oleh penelitian Al-Najjar (2008) menyimpulkan
bahwa potensi pertumbuhan perusahaan setelah
merger adalah sangat tinggi yang diukur oleh
profitabilitas dan reputasi perusahaan. Beberapa
penelitian lain yang dilakukan di Indonesia
mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap
kinerja keuangan diantaranya adalah yang
dilakukan Payamta dan Setiawan (2004) meneliti
pengaruh merger dan akuisisi kinerja keuangan
perusahaan Indonesia yang melakukan merger
dan akuisisi. Dari rasio-rasio keuangan yang terdiri
rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan
profitabilitas hanya rasio total asset turnover, fixed
asset turnover, return on investment, return on
equity, net profit margin, operating profit margin,
total asset to debt, net worth to debt yang
mengalami penurunan signifikan setelah merger
dan akuisisi. Sedangkan rasio lainnya tidak
mengalami perubahan signifikan. Dari sisi
abnormal return menunjukkan sebelum merger
dan akuisisi positif, namun setelah pengumuman
merger dan akuisisi justru negatif. Penelitian ini
menyimpulkan kinerja keuangan dari sisi rasio
keuangan, merger dan akuisisi tidak menimbulkan
sinergi bagi perusahaan melakukan dengan kata
lain, motif ekonomis bukanlah motif utama
perusahaan melakukan merger dan akuisisi.
Sedangkan dari sisi kinerja saham mengalami
penurunan setelah pengumuman merger dan
akuisisi dimana investor menganggap merger dan
akusisi yang dilakukan tidak menimbulkan sinergi
bagi perusahaan, bahkan menjadi reserve sinergy.
Widjanarko (2006) meneliti perusahaan yang
melakukan merger dan akuisisi pada tahun 19982002. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan
signifikan pada kinerja keuangan berdasarkan
rasio profitabilitas dan leverage. Penelitian
tersebut menyimpulkan penyebab kemungkinan
tidak signifikan karena cara merger dan akuisisi
dan pemilihan perusahaan target yang salah.
Penelitian ini menyimpulkan adanya abnormal
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return yang signifikan saat pengumuman merger
dan akuisisi oleh akuisitor mengakibatkan
abnormal return bagi saham non akuisitor atau
terjadi transfer informasi. Sutrisno dan Sumarsih
(2004) meneliti pengaruh merger dan akuisisi
terhadap return saham dalam jangka panjang.
Hasilnya menunjukkan merger dan akuisisi
memiliki dampak terhadap return saham, dimana
return saham dapat bernilai positif atau negatif
walaupun tidak signifikan secara statistik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauhmana perbedaan actual return, abnormal
return, TVA, dan SRV saham sebelum dan setelah
merger tahun 2006 pada perusahaan yang listing
di BEI.

HIPOTESIS
H1 :

Terdapat perbedaan yang signifikan ratarata actual return saham sebelum dan
setelah merger tahun 2006 pada
perusahaan yang listing di BEI.

H2 :

Terdapat perbedaan yang signifikan ratarata abnormal return saham sebelum dan
setelah merger tahun 2006 pada
perusahaan yang listing di BEI.

H3 :

Terdapat perbedaan yang signifikan ratarata trading volume activity (TVA) saham
sebelum dan setelah merger tahun 2006
pada perusahaan yang listing di BEI.

H4 :

Terdapat perbedaan yang signifikan ratarata security return variability (SRV) saham
sebelum dan setelah merger tahun 2006
pada perusahaan yang listing di BEI.

METODE
Penelitian ini menggunakan event study,
yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu

KEUANGAN
peristiwa
(event)
yang
informasinya
dipublikasikan sebagai suatu pengumuman
(Jogiyanto, 2003). Event study dapat digunakan
untuk menguji kandungan informasi dari suatu
pengumuman dan dapat juga untuk menguji
efisiensi pasar setengah kuat. Pengujian
kandungan informasi digunakan untuk melihat
reaksi pasar atas adanya suatu pengumuman. Jika
pengumuman mengandung informasi maka pasar
akan bereaksi. Sedangkan pengujian efisiensi
pasar bentuk setengah kuat melibatkan
kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap
informasi yang diumumkan. Pasar dikatakan
efisien bentuk setengah kuat secara informasi jika
para investor bereaksi dengan cepat untuk
menyerap abnormal return. Penelitian ini
merupakan penelitian komparasi kausal yang
bersifat kuantitatif. Maksudnya penelitian ini
bertujuan untuk melihat perbedaan empat
variabel yaitu antara actual return, abnormal
return, trading volume activity (TVA), dan security
return variability (SRV) saham pada saat sebelum
dan setelah pengumuman merger. Berikut ini
rancangan penelitian dalam Gambar 1.

Event dalam penelitian ini adalah peristiwa
pengumuman merger yang dilakukan oleh
perusahaan merger tahun 2006 dan telah listing
di BEI. Periode waktu yang digunakan dalam
penelitian ini adalah periode jendela, yaitu selama
51 hari pergerakan bursa, yang dibagi menjadi
tiga periode pengamatan yaitu 25 hari pergerakan
bursa sebelum merger, 1 hari saat pengumuman
merger, dan 25 hari pergerakan bursa setelah
merger. Periode sebelum peristiwa (pre event)
digunakan untuk melihat apakah terjadi
kebocoran informasi sebelum informasi
diumumkan, periode saat peristiwa (event date)
digunakan untuk melihat reaksi pasar pada saat
informasi tersebut diumumkan di pasar, dan
periode setelah peristiwa (post event) digunakan
untuk melihat seberapa cepat informasi yang
tersedia digunakan oleh pasar.
Dalam penelitian ini periode estimasi
dilakukan selama 100 hari sebelum tanggal
pengumuman merger dan 51 hari event period.
Hal itu dipilih dengan pertimbangan bahwa jika
penelitian sebelumnya banyak peneliti yang
menggunakan t-22, t0 dan t+22 maka peneliti kali ini

Gambar 1. Model Rancangan Penelitian
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mencoba periode yang sedikit lebih panjang
selain untuk membedakan penelitian ini dengan
sebelumnya,
juga
karena
penelitian
menggunakan data harian dan peristiwa merger
dianggap memiliki nilai ekonomis yang sulit
ditentukan maka periode jendelanya dapat lebih
panjang (Jogiyanto, 2003).

Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang melakukan merger tahun 2006,
dan diperoleh 9 perusahaan. Kemudian dengan
teknik purposive sampling diambil sampel
sebanyak 4 perusahaan sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Sampel Penelitian
No.
1
2
3
4

Kode
Emiten
KLBF
MITI
BUMI
META

Nama emiten

Sektor

PT.Kalbe Farma,Tbk.
PT.Siwan i Trimitra,Tbk.
PT.Bumi Resources,Tbk.
PT.Meta Media Technologis,Tbk

Farmasi
Jasa Keuangan
Pertambangan
Grosir dan retail

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2006,
Harian Bisnis Indonesia

Tanggal
Pengumuman
16 Januari 2006
20 April 2006
16 Juni 2006
14 Agustus 2006

HASIL
Rata-rata Actual Return saham perusahaan
sebelum dan setelah merger tahun 2006 pada
perusahaan yang listing di BEI ditunjukkan pada
Tabel 3.

Adapun jenis-jenis data dan sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan
pada Tabel 2.
Tabel 2. Jenis Data dan Sumber Data
No.
1.

2.

3.
4.

5.
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Jenis Data
Daftar perusahaan emiten yang telah
ditetapkan menjadi sampel penelitian
beserta tanggal pengumuman merger.
Daftar harga saham harian perusahaan
sampel
selama
51
hari
periode
pengamatan yang diperoleh.
Daftar jumlah saham beredar harian
selama 51 hari periode pengamatan.
Daftar
jumlah
saham
yang
diperdagangkan (dalam harian) selama
51 hari periode pengamatan.
Daftar Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) harian selama 51 hari periode
pengamatan.

Sumber Data
JSX Monthly Statistic 2006, Indonesian
Capital Market Directory (ICMD) 2006,
dan www.jsx.co.id.
www.jsx.co.id, Daily Stock Quotation,
Harian Bisnis Indonesia periode 2005 2006.
Indonesian Capital Market Directory
(ICMD) 2006
Indonesian Capital Market Directory
(ICMD) 2006
Harian Bisnis Indonesia periode 2005
2006.
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Tabel 3. Rata—rata Harian Actual Return Saham
Perusahaan Sampel Selama Periode
Pengamatan
Keterangan
Rata-rata Actual Return
Standar Deviasi

Periode
Pengamatan
Sebelum
Setelah
0,0011
0,0050
0,0651
0,0400

Sumber: Data Diolah, 2007.

E

U

A

N

G

A

N

Tabel 4. Rata-rata Harian Actual Return Saham
Setiap Perusahaan Sampel Selama
Periode Pengamatan
Kode
Periode
KeteSelisih
Emiten Sebelum Setelah
rangan
KLBF
0,0100 0,0059 -0,0041 Turun
MITI
-0,0025 -0,0091 -0,0065 Turun
BUMI
-0,0053 0,0024 0,0077 Naik
META
0,0018 0,0208 0,0190 Naik
Sumber: Data diolah, 2007.

Rata-rata actual return
sebelum
pengumuman merger sebesar 0,0011 dan rata-rata
actual return setelah pengumuman merger adalah
sebesar 0,0050 menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan actual return sebesar 0,0039 pada
periode setelah merger. Hal ini mengindikasikan
bahwa kandungan informasi dari pengumuman
merger tersebut cepat diserap oleh pasar, sehingga
mampu memberi kesempatan yang besar untuk
memperoleh actual return yang lebih tinggi.
Pergerakan actual return saham seluruh
perusahaan sampel yang terjadi selama periode
pengamatan ditunjukkan pada Gambar 3.

Rata-rata abnormal return saham
perusahaan sebelum dan setelah merger tahun
2006 pada perusahaan yang listing di BEI
ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata Harian Abnormal Return
Saham Perusahaan Sampel Selama
Periode Pengamatan

Periode
Pengamatan
Sebelum Setelah
Rata-rata Abnormal Return
-0,0003
0,0052
Standar Deviasi
0,0648
0,0336
Keterangan

Sumber: Data diolah, 2007.

Gambar 3. Grafik Rata-rata Harian Actual Return
Saham Perusahaan Sampel Selama
Periode Pengamatan

Adapun perubahan nilai actual return
saham pada setiap perusahaan sampel selama
periode pengamatan, disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 5,
dapat diketahui bahwa nilai
rata-rata abnormal return saham
sebelum pengumuman merger
adalah sebesar -0,0003 dan nilai
rata-rata abnormal return saham
setelah pengumuman merger
adalah sebesar 0,0052. Hal itu
mengindikasikan bahwa terjadi
peningkatan
rata-rata
abnormal return saham pada
seluruh perusahaan sampel.
Perubahan nilai rata-rata tersebut juga memberikan
makna bahwa pengumuman merger mengandung
informasi yang mampu menimbulkan terjadinya
abnormal return. Secara grafik pergerakan rata-rata
abnormal return saham pada seluruh perusahaan
sampel sebagaimana pada Gambar 4.
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Gambar 4. Grafik Rata-rata Harian Abnormal
Return Saham Perusahaan Sampel
Selama Periode Pengamatan

Tabel 7. Rata-rata Harian Trading Volume Activity
(TVA) Saham Perusahaan Sampel
Selama Periode Pengamatan

Keterangan

Adapun perubahan nilai abnormal return
saham pada setiap perusahaan sampel selama
periode pengamatan, disajikan pada Tabel 6.

Rata-rata TVA
Standar Deviasi

Periode Pengamatan
Sebelum
Setelah
0,0123
0,0402
0,0213
0,0013

Sumber: Data diolah, 2007.

Tabel 6. Rata-rata Harian Abnormal Return
Saham Setiap Perusahaan Sampel
Selama Periode Pengamatan

Kode
Periode
KeteSelisih
Emiten Sebelum Setelah
rangan
KLBF
0,0049 0,0058 0,0009 Naik
MITI
-0,009 -0,0056 0,0034 Naik
BUMI
0,0028 0,0021 -0,0007 Turun
META
0,0001 0,0183 0,0181 Naik
Sumber: Data diolah, 2007.

Sedangkan rata-rata Trading Volume Activity
(TVA) saham perusahaan sebelum dan setelah
merger pada tahun 2006 perusahaan-perusahaan
yang listing di BEI ditunjukkan pada Tabel 7.
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Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai
rata-rata TVA seluruh perusahaan sampel pada
periode sebelum merger adalah sebesar 0,0123
dan nilai rata-rata TVA pada periode setelah
merger adalah sebesar 0,0402. Berdasarkan nilai
tersebut menunjukkan secara rata-rata terjadi
peningkatan aktivitas volume perdagangan
sebesar 0,0279 selama periode pengamatan (25
hari sebelum merger, 1 hari pada saat merger dan
25 hari setelah merger). Adapun pergerakan ratarata TVA pada seluruh sampel selama periode
pengamatan, disajikan pada Gambar 5.
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Gambar 5. Grafik Rata-rata Harian Trading Volume Activity (TVA) Saham Perusahan Sampel Selama
Periode Pengamatan

Adapun nilai TVA pada setiap perusahaan
sampel selama periode pengamatan disajikan
pada Tabel 8.
Tabel 8. Rata-rata Harian Trading Volume
Activity (TVA) Saham Setiap Perusahaan
Sampel Selama Periode Pengamatan
Kode
Emiten
KLBF
MITI
BUMI
META

Periode
Sebelum Setelah
0,004
0,0041
0,041
0,1519
0,0043
0,0018
0,0000
0,0032

Selisih

Keterangan

0,0001
0,1109
-0,0025
0,0032

Naik
Naik
Turun
Naik

Sumber: Data diolah, 2007.

Rata-rata Security Return Variability (SRV)
saham perusahaan sebelum dan setelah merger
tahun 2006 pada perusahaan yang listing di BEI
ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Rata-rata Harian Security Return
Variability (SRV) Saham Perusahaan
Sampel Selama Periode Pengamatan
Periode Pengamatan
Keterangan
Sebelum
Setelah
Rata-rata SRV
12241,0811
102,8892
Standar Deviasi
44818,0584
170,4589
Sumber: Data diolah, 2007.

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai ratarata SRV seluruh perusahaan sampel sebelum
pengumuman merger sebesar 12241,0811 lebih
tinggi dari pada SRV setelah pengumuman merger
yang bernilai sebesar 102,8892. Hal itu berarti bahwa
terjadi penurunan rata-rata SRV seluruh perusahaan
sampel karena terjadinya pengumuman merger.
Untuk mengetahui fluktuasi pergerakan rata-rata
SRV seluruh perusahaan sampel sebagaimana terinci
dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Grafik Rata-rata Harian Security Return Variability (SRV) Saham Perusahan Sampel Selama
Periode Pengamatan
PERBEDAAN ACTUAL RETURN, ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY DAN
SECURITY RETURN VARIABILITY SAHAM SEBELUM DAN SETELAH MERGER
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Adapun nilai rata-rata SRV pada setiap
perusahaan sampel selama periode pengamatan
ditunjukkan pada Tabel 10.
Tabel 10. Rata-rata Harian Security Return
Variability (SRV) Saham Setiap
Perusahaan Sampel Selama Periode
Pengamatan
Kode
Periode
KeteSelisih
Emiten Sebelum Setelah
rangan
KLBF
13282,75 232,7109 -13050,0391 Turun
MITI
35585,61 73,0787 -35512,5313 Turun
BUMI
45,3712 54,7425
9,3713 Naik
META
50,5889 51,0244
0,4357 Naik

normal. Begitu pula sebaliknya, jika probalitas
nilai (K-S) = µ dengan tingkat signifikansi 5%,
maka data tersebut disebut tidak normal. Dengan
demikian, dari Tabel 11 dapat diketahui bahwa
semua variabel penelitian berdistribusi tidak
normal karena nilai Asymp. Sig. 2-tailed pada
semua variabel bernilai 0,000 = 0,05 (di bawah
tingkat signifikansi). Jika distribusi data yang tidak
normal diuji dengan menggunakan statistik
parametrik akan menimbulkan nilai yang bias,
sehingga dalam menguji hipotesis ini dilakukan
dengan menggunakan statistik non parametrik
dengan Wilcoxon Signed Ranks Test.

Sumber: Data diolah, 2007.

Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian Hipotesis Penelitian
Hasil Pengujian Normalitas Data
Tabel 11. Hasil Uji Normalitas Data pada Setiap
Variabel Penelitian
Variabel
Actual
Return
Abnormal
Return
TVA
SRV

Positif Negatif K-S Z* Sig**
0,225
-0,197 3,215 0,000
0,226

-0,209

3,227

0,000

0,389
0,502

-0,378
-0,462

5,558
7,166

0,000
0,000

Sumber: Data diolah, 2007.
Keterangan:
* : Kolmogorof-Smirnov test Z
** : Asymp. Sig. 2-tailed

Suatu data dikatakan berdistribusi normal
jika probalitas nilai (K-S) = µ dengan tingkat
signifikansi 5%, maka data tersebut disebut

Perbedaan signifikansi rata-rata actual
return saham sebelum dan setelah merger tahun
2006 pada perusahaan yang listing di BEI
ditunjukkan pada Tabel 12.
Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan
menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test
dengan tingkat signifikansi 5% dapat diketahui
bahwa, tidak terdapat perbedaan yang signifikan
pada rata-rata actual return saham perusahaan
sebelum dan setelah merger tahun 2006 pada
perusahaan yang listing di BEI. Hal ini dibuktikan
dari hasil asymptotic significance dari rata-rata
actual return seluruh sampel yang bernilai sebesar
0,476 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05
(0,476=0,05) yang berarti H0 diterima.
Adapun perbedaaan rata-rata abnormal
return saham sebelum dan setelah merger tahun
2006 ditunjukkan pada Tabel 13.

Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis Actual Return Saham Sebelum dan Setelah Merger
Periode Pengamatan
Sebelum-setelah merger PT. Kalbe Farma, Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Siwani Trimitra , Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Bumi Resources, Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Meta Media Tech.,Tbk
Sebelum-setelah merger Seluruh Sampel
Sumber: Data diolah, 2007.
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N
25
25
25
25
100

Rata-rata
Negatif Positif
12,67
11,27
7,45
11,21
9,96
15,50
13,50
11,90
12,36
13,50

Sig.
0,670
0,924
0,558
0,415
0,476
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Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis Abnormal Return Saham Sebelum dan Setelah Merger
Periode Pengamatan

N

Sebelum-setelah merger PT. Kalbe Farma, Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Siwani Trimitra , Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Bumi Resources, Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Meta Media Tech. , Tbk
Sebelum-setelah merger Seluruh Sampel

25
25
25
25
100

Rata-rata
Negatif Positif
13,25
12,77
12,75
13,23
12,36
13,82
14,44
12,19
11,25
14,62

Sig.
0,925
0,798
0,778
0,382
0,459

Sumber: Data diolah, 2007.

Hasil pengujian rata-rata abnormal return
saham dengan menggunakan Wilcoxon Signed
Ranks Test dengan tingkat signifikansi 5% dapat
diketahui bahwa nilai asymptotic significance dari
rata-rata abnormal return seluruh sampel adalah
sebesar 0,459 lebih besar dari tingkat signifikansi
0,05 (0,459=0,05). Dengan demikian H0 diterima
yang berarti secara signifikan tidak terdapat
perbedaan rata-rata abnormal return saham
sebelum dan setelah merger pada perusahaan
sampel, walaupun berdasarkan analisis deskriptif
terjadi peningkatan abnormal return sebesar 0,0055
atau 0,55%. Kecilnya peningkatan abnormal return
selama periode pengamatan mencerminkan
pergerakan abnormal return sebelum dan setelah
pengumuman merger relatif stabil (tidak berbeda).

Perbedaan signifikansi rata-rata Trading
Volume Activity (TVA) saham sebelum dan setelah
merger tahun 2006 ditunjukkan pada Tabel 14.
Berdasarkan hasil pengujian statistik pada
hipotesis pada Tabel 14 menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan pada TVA
sebelum dan setelah merger pada perusahaan
sampel selama periode pengamatan. Hal ini
dibuktikan dari hasil asymptotic significance dari
rata-rata TVA seluruh sampel adalah sebesar 0,010
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,010=0,05)
yang berarti H0 pada hipotesis ini ditolak.
Perbedaan signifikansi rata-rata Security
Return Variability (SRV) saham sebelum dan setelah
merger tahun 2006 ditunjukkan pada Tabel 15.

Tabel 14. Hasil Uji Hipotesis Trading Volume Activity (TVA) Saham Sebelum dan Setelah Merger
Periode Pengamatan
Sebelum-setelah merger PT. Kalbe Farma, Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Siwani Trimitra , Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Bumi Resources, Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Meta Media Tech. , Tbk
Sebelum-setelah merger Seluruh Sampel

N
25
25
25
25
100

Rata-rata
Negatif
Positif
0,00
13,00
9,71
14,28
13,37
11,83
0,00
13,00
9,57
14,33

Sig.
0,000
0,011
0,014
0,000
0,010

Sumber: Data diolah, 2007.

Tabel 15. Hasil Uji Hipotesis Security Return Variability (TVA) Saham Sebelum dan Setelah Merger
Periode Pengamatan
Sebelum-setelah merger PT. Kalbe Farma, Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Siwani Trimitra , Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Bumi Resources, Tbk
Sebelum-setelah merger PT. Meta Media Tech. , Tbk
Sebelum-setelah merger Seluruh Sampel

N
25
25
25
25
100

Rata-rata
Negatif Positif
13,46
12,50
14,33
11,00
12,70
13,20
13,11
12,71
16,75
9,54

Sig.
0,737
0,158
0,339
0,048
0,300

Sumber: Data diolah, 2007.
PERBEDAAN ACTUAL RETURN, ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY DAN
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KEUANGAN
Hasil penelitian ini menunjukkan tidak
terdapat perbedaan rata-rata SRV saham
perusahaan sebelum dan setelah merger secara
signifikan selama periode pengamatan. Hal itu
ditunjukkan dari hasil asymptotic significance dari
rata-rata SRV seluruh sampel adalah sebesar 0,300
lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05
(0,300=0,05), yang berarti H0 diterima.

PEMBAHASAN
Hasil analisis tentang perbedaan signifikansi
rata-rata actual return saham sebelum dan setelah
merger tahun 2006 pada perusahaan yang listing
di BEI (Tabel 12) sejalan dengan hasil penelitian
Darman (2006) yang menyatakan bahwa merger
tidak berpengaruh signifikan terhadap return
saham bank umum di Indonesia. Return yang
dimaksud dalam penelitiannya adalah actual
return saham. Adapun nilai asymptotic significance
dari penelitian ini adalah sebesar 0,297 lebih besar
dari taraf signifikansi 5% yang digunakan dalam
penelitian tersebut, sehingga hipotesis nol
diterima.
Adapun dugaan tidak adanya perbedaan
rata-rata actual return saham selama periode
pengamatan ini, dikarenakan tersebarnya
informasi asimetris di pasar membuat para pelaku
pasar modal khususnya investor tidak mampu
memperoleh keuntungan atau profit taking atas
peristiwa pengumuman merger ini. Dugaan ini
didasarkan atas Hartono (2005) yang mengatakan
bahwa merger atau akuisisi merupakan peristiwa
yang memerlukan evaluasi cukup lama bagi
investor untuk menentukan sebagai kabar baik
(good news) atau kabar buruk (bad news),
sedangkan periode pengamatan dalam penelitian
ini hanya selama 50 hari (25 hari sebelum dan 25
hari setelah merger).
Pasar dikatakan tidak efisien jika kecepatan
penyesuaiannya cukup lama dan berlarut-larut,
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sehingga ini mengindikasikan adanya distribusi
informasi yang belum simetris (Hartono, 2005).
Kondisi asimetris informasi ini menyebabkan ratarata actual return saham tidak mengalami
perubahan berarti (tidak berbeda dari
sebelumnya).
Begitu pula dengan hasil perhitungan acid
test yang diketahui dari nilai asymptotic
significance selama 40 hari pengamatan sebesar
0,737, selama 30 hari pengamatan sebesar 0,910,
selama 20 hari pengamatan sebesar 0,508 dan
selama 10 hari pengamatan sebesar 0,686
membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan
signifikan rata-rata actual return saham sebelum
dan setelah merger. Hal ini menunjukkan bahwa
pengujian secara beruntun terhadap actual return
saham selama 50 sampai 10 hari pengamatan tidak
mampu membuktikan adanya perbedaan yang
signifikan, atau dengan kata lain merger tidak
dapat memberikan manfaat sinergi bagi
perusahaan selama periode ini (membutuhkan
periode yang lebih panjang). Hal ini sampai terjadi
diduga kuat disebabkan oleh distorsi kondisi
ekonomi yang diakibatkan krisis ekonomi. Hasil
penelitian juga mendukung penelitian Payamta
dan Setyawan (2004) yang menyatakan tidak ada
perbedaan yang signifikan kinerja perusahaan
manufaktur yang go public diukur dari rasio
keuangan dimana dari 10 rasio yang hanya
memenuhi persyaratan hanya 1 rasio. Begitu pula
penelitian Yudyatmoko (2003) yang menemukan
bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan
(Net Profit Margin) selama 3 tahun sebelum dan 3
sesudah dilakukan merger dan akusisi. Temuan ini
sesungguhnya jika dikaitkan dengan kajian teori
maka nampaknya bertentangan, akan tetapi
secara rasional dapat dijelaskan bahwa hal ini
sampai terjadi karena kondisi ekonomi sampai
penelitian ini dilakukan masih belum pulih benar
sehingga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi
nasional dan kehidupan bursa efek. Banyak
pemain saham (Investor) masih wait and see dalam
melakukan transaksi saham.

KEUANGAN
Hasil penelitian tentang perbedaaan ratarata abnormal return saham sebelum dan setelah
merger tahun 2006 (Tabel 13) bertolak belakang
dengan hasil penelitian Payamta dan Setyawan
(2004) yang menyatakan bahwa hasil pengujian
terhadap abnormal return saham perusahaan
menunjukkan perbedaan yang signifikan selama
periode 22 hari sebelum dan 22 hari setelah merger
dan akuisisi, tetapi abnormal return sesudah merger
dan akuisisi mengalami penurunan (bernilai
negatif) dibandingkan sebelum pengumuman
merger dan akuisisi. Namun tidak demikian
dengan hasil penelitian Prabowo (2005) yang
selaras dengan hasil penelitian ini, menyatakan
bahwa secara jangka pendek akuisisi tidak
berpengaruh pada return saham, dan hanya
memberikan return saham yang kecil bagi
investor. Begitu pula dengan hasil penelitan ini
yang secara deskriptif menunjukkan peningkatan
abnormal return sebesar 0,55% (relatif kecil)
namun tidak mampu membuktikan secara
signifikan adanya perbedaan selama periode
pengamatan (50 hari).
Begitu pula dengan hasil perhitungan acid
test yang diketahui dari nilai asymptotic
significance selama 40 hari pengamatan sebesar
0,654, selama 30 hari pengamatan sebesar 0,733,
selama 20 hari pengamatan sebesar 0,721 dan
selama 10 hari pengamatan sebesar 0,686
membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan
signifikan rata-rata abnormal return saham
sebelum dan setelah merger. Hal ini menunjukkan
bahwa pengujian secara beruntun terhadap
abnormal return saham selama 50 sampai 10 hari
pengamatan tidak mampu membuktikan adanya
perbedaan yang signifikan, atau dengan kata lain
merger tidak dapat memberikan manfaat sinergi
bagi perusahaan selama periode ini. Hasil
penelitian ini juga menbenarkan bahwa dengan
kondisi ekonomi Indonesia yang belum membaik
maka mengakibatkan gairah bisnis dalam bidang
bisnis belum normal. Kondisi ini sesungguhnya
sama dengan kondisi Amerika Serikat saat ini

dimana banyak perusahaan mengalami
kebangkutan usaha walaupun mereka melakukan
merger (Sugema, 2008), hal ini disebabkan
terjadinya krisis ekonomi yang begitu parah yang
melanda Amerika sehingga memaksa pemerintah
untuk mengeluarkan dama talangan sebanyak
700 milyar dolla USA untuk memulihkan kondisi
ekonomi. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti
pabrik mobil ford mengalami kebangkrutan,
bank-bank terlikuidasi, terjadi PHK dimana-mana.
Kondisi seperti ini jika dialami di Indonesia maka
ketika perusahaan ingin melakukan merger tidak
akan banyak membawa pengaruh bagi kinerja
perusahaan. Kajian ini dapat memberi informasi
bagi perusahaan-perusahaan agar supaya ketika
mengadakan merger tetap memperhatikan
timing/waktu yang tepat.
Berdasarkan hasil pengujian statistik pada
hipotesis (Tabel 14) menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pada TVA sebelum dan
setelah merger pada perusahaan sampel selama
periode pengamatan. Adanya perbedaan ratarata TVA ini mencerminkan bahwa merger dapat
memberikan sinergi positif bagi peningkatan
volume perdagangan saham. Serta mampu
peningkatan pendapatan saham bagi perusahaan
sampel, karena dengan peningkatan volume
perdagangan secara otomatis diharapkan pula
terjadi peningkatan return saham bagi investor.
Selain itu, hal ini juga mengindikasikan bahwa
sebagian investor pada periode sebelum merger
melakukan strategi wait and see karena masih
belum ada kepastian kapan pengumuman merger
akan dilakukan dan seberapa besar berdampak
pada harga saham perusahaan emiten.
Sedangkan pada periode setelah pengumuman,
investor telah mendapat kepastian mengenai hal
itu, sehingga mendorong investor untuk dapat
melakukan evaluasi dan konsolidasi terhadap
portfolionya dan menyebabkan investor memilih
strategi go with con (Nugraha, 2004) adalah
strategi investasi yang mengalir bersama keadaan
yang ada (terima keadaan).
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KEUANGAN
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian Prabowo (2005) yang menyatakan
bahwa akuisisi secara jangka pendek berpengaruh
secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan
saham. Namun hasil ini tidak mendukung hasil
penelitian dari Prasetyo (2002) yang mengatakan
bahwa harga saham dan volume perdagangan
saham selama 22 hari sebelum dan 22 hari setelah
merger dan akuisisi tidak berbeda secara signifikan
dengan hasil perhitungan probabilitas t sebesar
0,441 lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Begitu
pula yang dikemukakan pada signaling theory
(Husnan, 2001), yang sejalan dengan hasil
penelitian ini. Pada signaling theory menyatakan
bahwa suatu kebijakan yang diambil oleh emiten,
pemerintah atau investor pada prinsipnya
memberikan signal atau pertanda kepada pasar
tentang kecenderungan atau tren di masa yang
akan datang, yang tercermin dari respon investor
secara bersama-sama terhadap informasi yang ada
sehingga dapat berpengaruh pada nilai
perusahaan dan tercermin pada perubahan harga
saham. Demikian halnya dengan hasil penelitian
ini yang menunjukkan adanya pengaruh TVA
saham karena pengumuman merger, yang berarti
bahwa kebijakan yang dilakukan emiten yang
dalam hal ini adalah merger mampu memunculkan
reaksi investor dalam bentuk terjadinya perbedaan
rata-rata TVA saham sebelum dan setelah merger.
Hasil penelitian mendukung penelitian Johnsen
(2002), Charest (2003) yang menyatakan bahwa
harga saham dan TVA bereaksi positif dan
signifikan setelah dilakukan merger perusahaan.
Begitu pula hasil penelitian Altunbas dan Yener
(2006) menyatakan bahwa ada perubahan yang
signifikan dari skala ekonomi perbankan akibat
merger, penelitian ini mengungkapkan akibat
merger bank-bank kecil profit efisiensinya lebih
baik dibandingkan dengan bank-bank besar,
sedangkan efsiensi biaya bank-bank kecil dan
besar meningkat. Hasil perhitungan acid test secara
beruntun selama 40 hari, 30 hari, 20 hari, dan 10
hari pengamatan menunjukkan hasil yang
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berbeda dari periode pengamatan sebelumnya
(50 hari pengamatan). Jika selama 50 hari
pengamatan rata-rata TVA saham perusahaan
sampel mengalami perbedaan signifikan, tidak
demikian dengan hasi perhitungan acid test.
Selama 40 hari pengamatan diperoleh nilai
asymptotic significance sebesar 0,093 lebih besar
dari taraf signifikansi 5 % yang berarti selama 40
hari pengamatan merger tidak terbukti terdapat
perbedaan secara signifikan. Selama 30 hari
pengamatan diperoleh nilai asymptotic
significance sebesar 0,334 lebih besar dari taraf
signifikansi 5 % yang berarti selama 30 hari
pengamatan terbukti tidak terdapat perbedaan
secara signifikan rata-rata TVA saham pada
perusahaan sampel.
Selama 20 hari pengamatan diperoleh nilai
asymptotic significance sebesar 0,959 lebih besar
dari taraf signifikansi 5 % yang berarti selama 20
hari pengamatan terbukti tidak terdapat
perbedaan secara signifikan rata-rata TVA saham
pada perusahaan sampel. Begitu pula selama 10
hari pengamatan diperoleh nilai asymptotic
significance sebesar 0,225 lebih besar dari taraf
signifikansi 5 % yang berarti selama 10 hari
pengamatan terbukti tidak terdapat perbedaan
secara signifikan rata-rata TVA saham pada
perusahaan sampel. Dari hasil pengujian
kecepatan secara beruntun ini, dapat disimpulkan
bahwa rata-rata TVA saham mengalami perbedaan
signifikan selama 50 hari pengamatan saja dan
tidak berbeda secara signifikan selama periode 40
hari sampai 10 hari pengamatan.
Walaupun secara deskriptif rata-rata SRV
mengalami penurunan, tetapi hasil analisis secara
statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan
yang signifikan (Tabel 15). Hal ini berarti bahwa
informasi asimetris di pasar telah mengalami
penurunan karena ada sebagian pelaku pasar
yang memiliki informasi lebih dibandingkan
pelaku pasar yang lain sehingga mereka
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari
pada pelaku pasar yang tidak memiliki informasi

KEUANGAN
tersebut. Namun hal itu tidak terbukti secara
statistik.
Hasil penelitian ini tidak dapat
dibandingkan dengan penelitian yang lain
karena pada saat penelitian ini dilakukan peneliti
belum menemukan penelitian lain yang
mengukur SRV saham pada perusahaan yang
melakukan merger. Berdasarkan signaling theory
(Husnan, 2001) menyatakan bahwa suatu
kebijakan yang diambil oleh emiten, pemerintah
atau investor pada prinsipnya memberikan signal
atau pertanda kepada pasar tentang
kecendrungan atau tren di masa yang akan
datang yang tercermin dari respon investor secara
bersama-sama terhadap informasi yang ada
sehingga dapat berpengaruh pada nilai
perusahaan dan tercermin pada perubahan harga
saham. Begitu pula dengan hasil penelitian ini
yang menunjukkan tren SRV ke depan tidak
mengalami perubahan dari sebelumnya (sebelum
merger). Hal ini terlihat dari tidak adanya respon
investor pada informasi pengumuman merger yang
dilakukan emiten, sehingga hal itu tidak mampu
mempengaruhi penyimpangan distribusi return
(SRV) saham selama periode pengamatan. Hasil
perhitungan acid test secara beruntun selama 40
hari, 30 hari, 20 hari, dan 10 hari pengamatan
menunjukkan hasil yang sejalan dengan periode
pengamatan sebelumnya (50 hari pengamatan).
Selama 40 hari pengamatan diperoleh nilai
asymptotic significance sebesar 0,681 lebih besar
dari taraf signifikansi 5 % yang berarti selama 40
hari pengamatan merger tidak terbukti terdapat
perbedaan secara signifikan rata-rata SRV saham
perusahaan sampel. Selama 30 hari pengamatan
diperoleh nilai asymptotic significance sebesar
0,496 lebih besar dari taraf signifikansi 5 % yang
berarti selama 30 hari pengamatan terbukti tidak
terdapat perbedaan secara signifikan rata-rata SRV
saham pada perusahaan sampel. Selama 20 hari
pengamatan diperoleh nilai asymptotic
significance sebesar 0,959 lebih besar dari taraf
signifikansi 5 % yang berarti selama 20 hari

pengamatan terbukti tidak terdapat perbedaan
secara signifikan rata-rata SRV saham pada
perusahaan sampel. Begitu pula selama 10 hari
pengamatan diperoleh nilai asymptotic
significance sebesar 0,893 lebih besar dari taraf
signifikansi 5 % yang berarti selama 10 hari
pengamatan terbukti tidak terdapat perbedaan
secara signifikan rata-rata SRV saham pada
perusahaan sampel. Dari hasil pengujian
kecepatan secara beruntun ini, dapat disimpulkan
bahwa rata-rata SRV saham tidak mengalami
perbedaan signifikan selama 50 hari dengan
sampai 10 hari periode pengamatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh dari keputusan perusahaan untuk
melakukan
merger
terhadap
tingkat
pengembalian (return) saham yang dalam hal ini
adalah actual return dan abnormal return, tingkat
aktivitas volume perdagangan (trading volume
activity), dan tingkat variabilitas/risiko saham
(security return variability). Berdasarkan analisis
data dan pembahasan hasil penelitian maka
disimpulkan: (1) Rata-rata actual return saham
perusahaan sebelum dan setelah merger tahun
2006 pada perusahaan yang listing di BEI
mengalami peningkatan yang relatif kecil. (2)
Rata-rata abnormal return saham perusahaan
sebelum dan setelah merger tahun 2006 pada
perusahaan yang listing di BEI juga mengalami
fluktuasi yang relatif rendah dan mengalami
kenaikan dengan nilai yang relatif kecil. (3) Ratarata Trading Volume Activity (TVA) saham
perusahaan sebelum dan setelah merger tahun
2006 pada perusahaan yang listing di BEI
mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan
terjadi fluktuasi TVA yang tinggi (4) Rata-rata
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Security Return Variability (SRV) saham perusahaan
sebelum dan setelah merger tahun 2006 pada
perusahaan yang listing di BEI mengalami
penurunan yang relatif besar. (5) Tidak terdapat
perbedaan yang signifikan rata-rata actual return
saham sebelum dan setelah merger tahun 2006
pada perusahaan yang listing di BEI. (6) Tidak
terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata
abnormal return saham sebelum dan setelah
merger tahun 2006 pada perusahaan yang listing
di BEI. (7) Terdapat perbedaan yang signifikan ratarata Trading Volume Activity (TVA) saham sebelum
dan setelah merger tahun 2006 pada perusahaan
yang listing di BEI. (8) Tidak terdapat perbedaan
yang signifikan rata-rata Security Return Variability
(SRV) saham sebelum dan setelah merger tahun
2006 pada perusahaan yang listing di BEI.
Saran
Bagi Perusahaan, sebaiknya perusahaan
mempertimbangkan dan menganalisis secara teliti
terlebih dahulu mengenai keputusan merger yang
akan dilakukan, dengan menggunakan beberapa
hasil penelitian yang akurat dan pengalaman
perusahaan lain yang telah melakukan hal itu agar
keputusan merger tersebut mampu memberikan
sinergi yang positif bagi perusahaan termasuk
para investor. Sebaiknya perusahaan memberikan
informasi secara transparan mengenai rencana
kebijakan merger yang akan dan telah dilakukan,
agar tidak hanya menguntungkan beberapa
pihak saja dan merugikan pihak yang lain
khususnya para investor. Sebaiknya perusahaan
menerapkan manajemen konflik yang baik
terhadap sumber-sumber dalam perusahaan yang
tergabung dalam merger, baik sumber daya
manusia, teknologi, dan sumber daya alam (input)
yang digunakan perusahaan dalam operasinya.
Bagi investor, dengan adanya informasi
pengumuman merger yang akan dan telah
dilakukan perusahaan emiten, sebaiknya para
investor mengambil keputusan dengan
menganalisis lebih lanjut mengenai kesahihan
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informasi dan tingkat kepercayaan informasi yang
tersebar di pasar agar tidak terjebak pada kondisi
pasar yang kurang menguntungkan atau dapat
dengan mudah dibodohi emiten. Sebaiknya para
investor memiliki pengetahuan dan kemampuan
yang baik dalam menganalisa kondisi pasar,
sehingga mampu dengan cepat bereaksi dengan
strategi dan analisa yang matang terhadap adanya
suatu peristiwa atau informasi yang tersebar di
pasar.
Bagi peneliti selanjutnya akan lebih baik jika
penelitian berikutnya menggunakan sampel
penelitian yang lebih banyak dan dalam satu jenis
perusahaan (bidang yang sama), agar hasil
perhitungannya lebih mewakili bentuk pasar
modal Indonesia. Penelitian selanjutnya sebaiknya
menggunakan periode pengamatan yang lebih
panjang (lama) agar efisiensi pelaksanaan merger
lebih memperlihatkan hasil yang akurat, sebab
menurut Hartono (2005) merger dan akuisisi
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
dievaluasi. Sebaiknya penelitian selanjutnya
menambahkan variabel lain untuk mengukur
efisiensi
pelaksanaan
merger
serta
memperhitungkan juga aspek non ekonomis
dalam pengujian efisiensi pelaksanaan merger ini
sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.
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Abstract: The objective of the study was to provide empirical evidence about the effect of
free cash flow, profitability, liquidity and leverage toward dividend policy. The population of
this study was manufacture companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2004 – 2007. The
sampling technique used purposive sampling and the analysis method used was multiple
regressions. The result of this study proved that the profitability of a company affected the
dividend policy. The bigger company profit was, the bigger dividend share was. A company
which had profit stability could settle on dividend payment rate certainly and signal the quality
of their profit. While, free cash flow, liquidity and leverage had no effect toward dividend.
Key words: free cash flow, profitability, liquidity, leverage, dividend policy

Tujuan para investor menginvestasikan dananya
kepada suatu perusahaan adalah untuk
memaksimalkan return tanpa mengabaikan risiko
yang akan dihadapinya. Return (tingkat
pengembalian) tersebut dapat berupa capital gain
ataupun dividen, untuk investasi pada saham, dan
pendapatan bunga, untuk investasi pada surat
hutang. Return tersebut yang menjadi indikator
untuk meningkatkan wealth dari para investor,
termasuk di dalamnya para pemegang saham.
Dividen merupakan salah satu bentuk
peningkatan wealth pemegang saham (Suharli,
2004). Investor akan sangat senang apabila
mendapatkan tingkat pengembalian investasinya
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semakin tinggi dari waktu ke waktu. Oleh karena
itu, investor dan investor potensial memiliki
kepentingan untuk mampu memprediksi berapa
besar tingkat pengembalian investasi mereka.
Kebijakan dividen suatu perusahaan akan
melibatkan dua pihak yang berkepentingan dan
saling bertentangan, yaitu kepentingan
pemegang saham yang mengharapkan dividen,
dengan kepentingan perusahaan terhadap laba
ditahan. Besar kecilnya dividen yang akan
dibayarkan oleh perusahaan tergantung pada
kebijakan dividen dari masing-masing
perusahaan. Para investor biasanya lebih senang
membayar dengan harga yang lebih tinggi bagi

KEUANGAN
saham yang akan dapat memberikan dividen yang
tinggi. Sehingga pembayaran dividen yang tinggi
dapat menarik para investor untuk menanamkan
modalnya kepada perusahaan.
Penelitian mengenai free cash flow dengan
kebijakan dividen di Indonesia dilakukan oleh
Nurdiana (2007), Yunita (2008) menemukan
bahwa free cash flow, memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan
hasil penelitian Endang dan Minaya (2004)
menemukan bahwa bahwa free cash flow tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kebijakan dividen.
Penelitian tentang kebijakan dividen
dengan profitabilitas, likuiditas dan utang
dilakukan oleh Suharli dan Oktorina (2005)
menunjukkan bahwa profitabilitas, dan likuiditas
memiliki hubungan yang positif dengan
kebijakan dividen dan tingkat leverage memiliki
hubungan negatif dengan kebijakan dividen.
Suharli (2007) menyatakan bahwa profitabilitas
memiliki korelasi positif dengan kebijakan
dividen. Prihantoro (2003) menyatakan bahwa
rasio utang dan modal (DER) memiliki hubungan
yang negatif signifikan terhadap DPR. Megginson
(1997) dalam Mahadwarta (2002) menyatakan
bahwa kebijakan hutang mempengaruhi
kebijakan dividen dengan hubungan yang
negatif. Ismiyati dan Hanafi (2003) menemukan
bahwa variabel utang memiliki hubungan negatif
dan signifikan terhadap DPR.
Sedangkan penelitian Hartono (2000)
menemukan bahwa kebijakan utang tidak
mempengaruhi kebijakan dividen. Sunarto dan
Kartika (2003) menunjukkan bahwa Return On
Investment dan Debt to Total Assets tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap dividen kas.
Yunita (2008) menemukan bahwa profitabilitas
yang diukur dengan Return on invesment (ROI),
dan Debt to Equty (DER) tidak memiliki pengaruh
terhadap dividen payout ratio (DPR).
Penelitian ini merupakan pengembangan
dari penelitian yang dilakukan oleh Suharli dan

Megawati (2005), serta Yunita (2008). Penelitian
yang dilakukan oleh Suharli dan Megawati (2005)
tidak menggunakan variabel free cash flow
pengaruhnya terhadap Dividen Payout Ratio,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita
(2008) tidak menggunakan variabel likuiditas
pengaruhnya terhadap Dividen Payout Ratio.
Penelitian Suharli dan Megawati (2005) mengamati
perusahaan manufaktur yang pernah membagikan
dividen pada periode penelitian, sedangkan
penelitian ini mengamati perusahaan manufaktur
yang membagikan dividen secara berturut-turut
pada periode pengamatan. Penelitian Yunita
(2008) hanya mengamati perusahaan yang
membagikan dividen dari tahun 2004 sampai tahun
2005, sedangkan periode pengamatan penelitian
ini dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Penelitian
ini bertujuan: (1) untuk memberikan bukti empiris
bagaimana pengaruh free cash flow terhadap
kebijakan dividen; (2) untuk memberikan bukti
empiris bagaimana pengaruh profitabilitas
terhadap kebijakan dividen; (3) untuk memberikan
bukti empiris bagaimana pengaruh likuiditas
terhadap kebijakan dividen; serta (4) untuk
memberikan bukti empiris bagaimana pengaruh
leverage terhadap kebijakan dividen.

FREE CASH FLOW DAN KEBIJAKAN
DIVIDEN
Pembayaran dividen merupakan arus kas
keluar. Semakin kuat posisi kas perusahaan, berarti
semakin besar kemampuan perusahaan untuk
membayar dividen kepada pemegang saham. Kas
tersebut biasanya menimbulkan konflik
kepentingan antara manajer dan pemegang
saham. Manajer lebih menginginkan kas tersebut
diinvestasikan kembali pada aset-aset perusahaan
untuk meningkatkan insentif yang diterima dan
meningkatkan omzet penjualan, sedangkan
pemegang saham lebih menginginkan kas
tersebut dibagikan sebagai dividen.
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Menurut free cash flow hypothesis ketika
perusahaan memiliki kelebihan kas, maka yang
dibutuhkan adalah mendanai proyek yang
memiliki Net Present Value (NPV) positif. Tetapi
lebih baik bagi manajer untuk mengembalikan
kelebihan kas kepada pemegang saham dalam
bentuk dividen guna memaksimumkan kekayaan
pemegang saham. Hal tersebut menunjukkan
bahwa dividen dapat mengurangi agency cost
karena mengurangi free cash flow yang tersedia
bagi manajer.
Penelitian mengenai free cash flow dengan
kebijakan dividen di Indonesia dilakukan oleh
Nurdiana (2007) dan Yunita (2008) yang
menemukan bahwa free cash flow, memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan
dividen.

PROFITABILITAS DAN KEBIJAKAN
DIVIDEN
Profitabilitas perusahaan adalah salah satu
cara untuk menilai secara tepat sejauhmana
tingkat pengembalian yang akan didapat dari
aktivitas investasinya. Investor memiliki sejumlah
harapan atas sejumlah pengembalian atas
investasinya di saat ini. Pengembalian itu tentunya
tergambar jelas pada performa perusahaan. Jika
dari tahun ke tahun perusahaan memiliki
keuntungan yang signifikan tentu pula investor
cenderung memiliki harapan yang cukup optimis
atas pengembalian yang pasti didapatnya,
sementara jika perusahaan pada tahun-tahun
terakhir mengalami kerugian maka secara otomatis
terbayang disejumlah benak investor kerugian
yang dihitungnya. Hermi (2004) mengungkapkan
laba diperoleh dari selisih antara harta yang masuk
(pendapatan dan keuntungan) dan harta yang
keluar (beban dan kerugian). Laba perusahaan
tersebut dapat ditahan (sebagai laba ditahan) dan
dapat dibagi (sebagai dividen). Sehingga
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peningkatan laba bersih perusahaan akan
meningkatkan tingkat pengembalian investasi
berupa pendapatan dividen bagi investor.
Menurut Partington (1989) dalam Suharli
dan Oktorina (2005) rasio profttabilitas
menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan. Stabilitas keuntungan
adalah penting untuk mengurangi risiko apabila
terjadi penurunan laba yang memaksa
manajemen untuk memotong dividen.
Perusahaan yang memiliki stabilitas keuntungan
dapat menetapkan tingkat pembayaran dividen
dengan yakin dan mensinyalkan kualitas atas
keuntungan mereka. Oleh karena itu, semakin
tinggi rasio profitabilitas maka semakin besar
dividen yang dibagikan kepada investor.
Penelitian Suharli dan Oktorina (2005)
menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki
hubungan yang positif dengan kebijakan dividen.
Suharli (2007) menyatakan bahwa profitabilitas
memiliki korelasi positif dengan kebijakan
dividen.

LIKUIDITAS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
Likuiditas perusahaan menunjukkan
kemampuan perusahaan mendanai operasional
perusahaan dan melunasi kewajiban jangka
pendeknya. Oleh karena itu perusahaan yang
memiliki likuiditas baik maka kemungkinan
pembayaran dividen lebih baik pula. Penelitian
Suharli (2004) sebelumnya sudah memberikan
pemikiran awal mengenai pengaruh likuiditas
perusahaan terhadap kebijakan jumlah
pembagian dividen. Likuiditas perusahaan dapat
diukur melalui rasio keuangan seperti : current
ratio, quick ratio dan cash acid-ratio.
Likuiditas perusahaan diasumsikan dalam
penelitian ini mampu menjadi alat prediksi tingkat
pengembalian investasi berupa dividen bagi
investor. Current ratio seringkali dijadikan sebagai
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ukuran likuiditas, termasuk dalam persyaratan
kontrak kredit. Penelitian Suharli dan Oktorina
(2005) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki
hubungan yang positif dengan kebijakan dividen.

negatif. Ismiyati dan Hanafi (2003) menemukan
bahwa Variabel utang memiliki hubungan negatif
dan signifikan terhadap DPR.
Kerangka Pemikiran

Leverage dan Kebijakan Dividen
Menurut Rozef (1982) dalam Suharli dan
Oktorina (2005) perusahaan yang leverage operasi
atau keuangannya tinggi akan memberikan
dividen yang rendah. Struktur permodalan yang
lebih tinggi dimiliki oleh utang menyebabkan
pihak manjemen akan memprioritaskan pelunasan
kewajiban terlebih dahulu sebelum membagikan
dividen. Perusahaan yang memiliki rasio utang
lebih besar seharusnya membagikan dividen lebih
kecil karena laba yang diperoleh digunakan
untuk melunasi kewajiban.
Utang jangka panjang diikat oleh sebuah
perjanjian utang untuk melindungi kepentingan
kreditor. Kreditor biasanya membatasi pembayaran
dividen, pembelian saham beredar, dan
penambahan utang untuk menjamin pembayaran
pokok utang dan bunga. Untuk itu, semakin
tinggi rasio utang/ekuitas, maka semakin ketatnya
perusahaan terhadap perjanjian utang. Kaitannya
dengan pembayaran dividen, maka dapat
dikatakan semakin tinggi rasio utang/ekuitas,
pembayaran dividen akan semakin kecil.
Perusahaan dengan tingkat hutang yang
tinggi akan berusaha untuk mengurangi agency
cost of debt-nya dengan mengurangi hutang,
sehingga untuk membiayai investasinya
digunakan pendanaan dari aliran kas internal.
Pemegang saham akan merelakan aliran kas
internal yang sebelumnya dapat digunakan untuk
pembayaran dividen untuk membiayai investasi.
Prihantoro (2003) menyatakan bahwa rasio
utang dan modal (DER) memiliki hubungan yang
negatif signifikan terhadap DPR. Megginson
(1997) dalam Mahadwarta (2002) menyatakan
bahwa kebijakan hutang mempengaruhi
kebijakan dividen dengan hubungan yang

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil-hasil
penelitian maka kerangka pemikiran dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

HIPOTESIS
H1 : free cash flow berpengaruh terhadap
kebijakan dividen
H2 : Profitabilitas berpengaruh
Kebijakan Dividen

terhadap

H2 : Likuiditas berpengaruh terhadap Kebijakan
Dividen
H3 : Leverage berpengaruh terhadap kebijakan
Dividen

METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2004-2007. Tehnik
pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling, dengan kriteria: (1) mempublikasikan
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laporan keuangan selama periode penelitian; (2)
memiliki variabel-variabel yang terkait dengan
penelitian ini yaitu: Free Cash Flow, profitabilitas,
likuiditas, dan leverage; dan (3) perusahaan
konsisten membagikan dividen berturut-turut
selama periode 2004-2007.
Definisi dan Pengukuran Variabel
Variabel Dependen
Kebijakan Dividen adalah keputusan
manajemen tentang besar kecilnya jumlah dividen
yang akan dibayarkan kepada pemegang saham.
Variabel ini diukur dengan Dividend Payout Ratio
(DPR), formulasinya sebagai berikut:
Dividen Payout Ratio =

Dividen Perlembar Saham
Laba Per Lembar Saham

Variabel Independen
Free cash flow
Free cash flow merupakan kelebihan yang
diperlukan untuk mendanai semua proyek yang
memiliki net present value positif. Variabel ini
menggunakan formulasi sebagai berikut:
FCFit = AKOit - PMit - NWCit
Keterangan:
FCFit

= Free cash flow

ROI =

Laba Setelah Pajak
Total Aktiva

Likuiditas
Likuiditas perusahaan menunjukkan
kemampuan perusahaan mendanai operasional
perusahaan dan melunasi kewajiban jangka
pendeknya. Variabel ini diukur dengan Current
Ratio, dengan formulasi sebagai berikut:
Aktiva Lancar
Current Ratio =

Utang Lancar

Leverage
Ratio Leverage merupakan rasio yang
menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman
jangka panjang dengan jumlah modal sendiri.
Variabel ini diukur dengan Debt Equity Ratio
(DER), dengan formulasi sebagai berikut:
DER =

Utang Jangka Panjang
Total Ekuitas

Metode Analisis
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis
yang diajukan maka digunakan regresi linier
berganda, dengan formulasi sebagai berikut:

AKOit = Aliran kas operasi perusahaan i pada
tahun t

DPR= a + bFCF + b2ROI + b3CR + b4DER+ e…

PMit

Keterangan:

= Pengeluaran modal perusahaan i pada
tahun t

NWCit = Modal kerja bersih perusahaan i pada
tahun t
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan rasio yang
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba. Variabel ini diukur dengan
Return On Invesment (ROI), dengan formulasi
sebagai berikut:
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DPR

= Dividend Payout Ratio

FCF

= Free Cash Flow/ Aliran Kas Bebas

ROI

= Return On Investment

CR

= Current Ratio

DER

= Debt to Equity Ratio

a

= konstanta

b1, b2, b3, b4 = koefisien regresi
e

= error

KEUANGAN
K

HASIL

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas menunjukkan besarnya nilai
Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,553 dan tidak
signifikan pada 0,05 (karena p = 0,920 > dari 0,05),
jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi
terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas
antara variabel independen dalam model regresi.
Hasil uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi autokorelasi antar variabel
independen
dalam
model.
Hasil
uji
heterokedastisitas ini disimpulkan bahwa tidak
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi
sehingga model regresi layak dipakai untuk
memprediksi model.
Pengujian Hipotesis
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis
yang diajukan digunakan analisis regresi
berganda, hasil analisisnya dapat dilihat pada
tabel 4 berikut ini:

E

U

A

N

G

A

N

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa
variabel free cash flow memiliki koefisien regresi
positif tetapi tidak signifikan, karena nilai
signifikansi (p = 0,982) lebih besar dari 0,05. Untuk
itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Fee
Cash Flow berpengaruh terhadap kebijakan
dividen tidak dapat diterima.
Variabel profitabilitas yang diukur dengan
return on invesment memiliki koefisien regresi
positif dan signifikan pada taraf 5 %, karena nilai
signifikansi lebih kecil (p = 0,008) dari 0,05. Hal ini
berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa
profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap
kebijakan dividen dapat diterima.
Variabel likuiditas yang diukur dengan
current ratio memiliki koefisien regresi positif
tetapi tidak signifikan, karena nilai signifikansi (p
= 0,883) lebih besar dari 0,05. Untuk itu hipotesis
pertama yang menyatakan bahwa likuiditas
berpengaruh terhadap kebijakan dividen tidak
dapat diterima.
Variabel leverage memiliki koefisien regresi
negatif tetapi tidak signifikan, karena nilai
signifikansi (p = 0,313) lebih besar dari 0,05. Untuk
itu hipotesis pertama yang menyatakan bahwa

Tabel 4. Ringkasan Hasil Pengujian Model
Regresi Berganda
Variabel
Koefisien
Independen
Regresi
Constant
27,067
FCF
5.21E-015
ROI
0,668
CR
0,183
DER
-1,925
Multiple R
= 0.355
R.Squares
= 0,126
Adjust R. Squares = 0,067
F hitung
= 2,217
Sig.
= 0,089
N
= 64

t-hitung
4,331
0,023
2,734
0,148
-0,018

Sig.
0,000
0,982
0,008*
0,883
0,313

Keterangan

Tidak Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Tidak Signifikan

*Signifikan pada Level 0,05.
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leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen
tidak dapat diterima.
Pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara simultan diperoleh nilai
F sebesar 2,217 dengan tingkat signifikansi (p) <
0,10 yaitu sebesar 0,089. Hal ini berarti bahwa
secara simultan variabel independen mempunyai
pengaruh yang signifikan pada level signifikansi
10%. Nilai adjusted R square sebesar 0,067, dapat
diartikan bahwa keseluruhan variabel
independen mempunyai pengaruh dalam
menentukan variabel dependen sebesar 6,7%,
sedangkan sebesar 93,3% dipengaruhi oleh
variabel yang lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Free Cash Flow terhadap
Kebijakan Dividen
Free cash flow perusahaan tidak
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Endang dan Minaya (2005)
yang juga menemukan bahwa free cash flow tidak
memiliki pengaruh terhadap dividen payout ratio
(DPR). Penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana (2007),
Yunita (2008) yang menemukan bahwa free cash
flow memiliki pengaruh terhadap dividen payout
ratio (DPR).
Penelitian ini menemukan bahwa besar
kecilnya arus kas bebas tidak mempengaruhi tinggi
rendahnya pembagian dividen. Apabila
perusahaan
menginginkan
untuk
memaksimumkan kekayaan pemegang saham
dengan membagikan dividen sedangkan kondisi
arus kas bebas tidak memungkinkan, perusahaan
dapat menggunakan pendanaan eksternal. Sesuai
dengan konsep Pecking Order Theory yang
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mengemukakan bahwa perusahaan cenderung
mengutamakan pendanaan internal guna
membayar dividen bila kebutuhan dana kurang
maka digunakan dana eksternal sebagai
tambahannya.
Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan
Dividen
Profitabilitas perusahaan berpengaruh
positif terhadap kebijakan dividen. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Suharli dan Megawati (2005),
Suharli (2007) yang menemukan bahwa
profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap
kebijakan dividen perusahaan. Penelitian ini
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Sunarto dan Kartika (2003), Yunita (2008)
yang menenumkan bahwa profitabilitas yang
diukur dengan ROI tidak memiliki pengaruh
terhadap dividen payout ratio.
Adanya pengaruh tersebut menunjukkan
bahwa besar kecilnya laba perusahaan akan
mempengaruhi besar kecilnya pembagian
dividen. Apabila laba perusahaan besar berarti
dividen yang dibagikan akan semakin besar pula,
demikian pula sebaliknya. Perusahaan yang
memiliki stabilitas keuntungan dapat menetapkan
tingkat pembayaran dividen dengan yakin dan
mensinyalkan kualitas atas keuntungan mereka.
Pembayaran dividen dapat menunjukkan signal
bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik.
Jika perusahaan mengumumkan peningkatan
dividen, maka investor akan menganggap kondisi
perusahaan saat ini dan akan datang relatif baik
dan sebaliknya. Pada sisi lain penambahan dividen
memperkuat posisi perusahaan untuk mencari
tambahan dana dari pasar modal sehingga kinerja
perusahaan dimonitor oleh tim pengawas pasar
modal. Pengawasan ini menyebabkan manajer
berusaha mempertahankan kualitas kinerja dan
tindakan ini menurunkan konflik keagenan.

KEUANGAN
Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan
Dividen
Likuiditas perusahaan tidak berpengaruh
terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini
tidak berhasil mendukung penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Suhali dan Megawati (2005)
yang menemukan bahwa likuiditas perusahaan
yang diukur dengan current ratio memiliki
pengaruh terhadap dividen payout ratio.
Likuiditas perusahaan menunjukkan
kemampuan perusahaan mendanai operasional
perusahaan dan melunasi kewajiban jangka
pendeknya. Hasil analisis menunjukan bahwa
tinggi rendanya likuiditas perusahaan tidak berarti
mempengaruhi besar kecilnya pembayaran
dividen. Untuk itu, perusahaan yang memiliki
likuiditas yang baik tidak berarti pembayaran
dividen lebih baik pula.

Perusahaan yang memiliki struktur
permodalan terdiri dari kreditor dan pemegang
saham, dimana pihak manajemen tidak hanya
memperhatikan kepentingan debtholder berupa
pelunasan kewajiban tetapi juga memperhatikan
kepentingan shareholder dengan membagikan
dividen. Perspektif efficiency contracting
menyatakan bahwa manajer cenderung memilih
kebijakan yang dapat meminimkan agency cost,
sehingga kebijakan yang diambil dapat diterima
pemegang saham, dan manajemen. Putri dan
Nasir (2006) salah satu cara yang dapat digunakan
untuk menurunkan agency cost yaitu dengan
peningkatan dividen pay out. Untuk itu tinggi
rendahnya hutang tidak memiliki pengaruh
terhadap besar kecilnya pembagian dividen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaruh Leverage Terhadap Kebijakan
Dividen
Leverage perusahaan tidak berpengaruh
terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini
mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Hartono (2000) menemukan bahwa kebijakan
utang tidak mempengaruhi kebijakan dividen.
Sunarto dan Kartika (2003) yang menemukan
bahwa Debt to total assets tidak berpengaruh
terhadap dividen kas. Selanjutnya penelitian ini
bertentangan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Megginson (1997) dalam
Mahadwarta (2002), Ismiyati dan Hanafi (2003)
menemukan bahwa variabel utang memiliki
hubungan negatif dan signifikan terhadap DPR.
Prihantoro (2003), Suharli dan Megawati (2005),
Yunita (2008) yang menemukan bahwa rasio
leverage berpengaruh negatif terhadap dividen
payout ratio. Penelitian ini tidak berhasil
mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh
Rozeff (1982) dalam Suharli dan Megawati (2005)
bahwa perusahaan yang leverage operasi atau
keuangannya tinggi akan memberikan dividen
yang rendah.

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk
memberikan bukti empiris bagaimana pengaruh
free cash flow terhadap kebijakan dividen; (2)
untuk memberikan bukti empiris bagaimana
pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen;
(3) untuk memberikan bukti empiris bagaimana
pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen;
serta (4) untuk memberikan bukti empiris
bagaimana pengaruh leverage terhadap kebijakan
dividen. Hasil penelitian menemukan bahwa free
cash flow perusahaan tidak berpengaruh terhadap
kebijakan dividen. Besar kecilnya arus kas bebas
tidak mempengaruhi besar kecilnya pembagian
dividen. Apabila perusahaan menginginkan untuk
memaksimumkan kekayaan pemegang saham
dengan membagikan dividen sedangkan kondisi
arus kas bebas tidak memungkinkan, perusahaan
dapat menggunakan pendanaan eksternal.
Profitabilitas perusahaan berpengaruh
terhadap kebijakan dividen. Besar kecilnya laba
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perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya
pembagian dividen. Apabila laba perusahaan
besar berarti dividen yang dibagikan akan semakin
besar pula, demikian pula sebaliknya. Perusahaan
yang memiliki stabilitas keuntungan dapat
menetapkan tingkat pembayaran dividen dengan
yakin dan mensinyalkan kualitas atas keuntungan
mereka.
Likuiditas perusahaan tidak memiliki
pengaruh terhadap kebijakan dividen. Tinggi
rendanya likuiditas perusahaan tidak berarti
mempengaruhi besar kecilnya pembayaran
dividen. Untuk itu, perusahaan yang memiliki
likuiditas yang baik tidak berarti pembayaran
dividen lebih baik pula.
Leverage perusahaan tidak memiliki pengaruh
terhadap kebijakan dividen. Perusahaan yang
memiliki struktur permodalan terdiri dari kreditor dan
pemegang saham, dimana pihak manajemen tidak
hanya memperhatikan kepentingan debtholder
berupa pelunasan kewajiban tetapi juga
memperhatikan kepentingan shareholder dengan
membagikan dividen.
Saran
Pemilihan sampel tidak dilakukan dengan
acak tetapi dengan purposive sampling, yaitu
hanya pada perusahaan pemanufakturan saja
sehingga temuan penelitian ini tidak dapat
digeneralisasi. Sehingga perlu dilakukan
penelitian yang obyeknya berupa jenis
perusahaan lain.
Penelitian ini hanya menguji free cash flow,
profitabilitas, likuiditas dan leverage dalam
kaitannya terhadap kebijakan dividen, sehingga
perlu dipertimbangkan penambahan variabelvariabel baru untuk penelitian dimasa mendatang.
Tidak signifikannya beberapa hasil
penelitian mungkin disebabkan adanya
keterbatasan dalam jumlah sampel. Penelitian
selanjutnya diharapkan dapat menggunakan
jumlah periode yang lebih panjang.
86

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 1, Januari 2009: 78 – 87

DAFTAR PUSTAKA

Endang & Minaya. 2003. Pengaruh Insider
Ownership, Dispersi Of Ownership, Free Cash
Flow, Collaterizable Assets dan Tingkat
Pertumbuhan terhadap Kebijakan Dividen.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol,14, No.21.
Fitri, I. & Hanafi, M.M. 2003. Kepemilikan
Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko,
Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen:
Analisis Persamaan Simultan. Simposium
Nasional Akuntansi VI. Solo.
Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate
dengan Program SPSS. Edisi Ketiga. Badan
Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Hartono, J. 2000. An Agency-Cost Explanation for
Dividen Payments. Working Paper Gadjah
Mada University.
Hermi. 2004. Hubungan Laba Bersih dan Arus Kas
Operasi terhadap Dividen Kas pada
Perusahaan Perdagangan Besar Barang
Produksi di BEJ pada Periode 1999-2002.
Media Riset Akuntansi, Auditing, dan
Informasi Vol.4 No.3. Universitas Trisakti.
Jakarta
Mahadwartha, P. A. 2003. Uji Teori Keagenan
dalam Hubungan Interdependensi antara
Kebijakan Utang dan Kebijakan Dividen.
Simposium Nasional Akuntansi V. Ikatan
Akuntansi Indonesia.
Nurdiana, N. 2007. Analisis Pengaruh Free Cash
Flow, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan
Utang, dan Return On Asset terhadap
Kebijakan Dividen. Skripsi. Jurusan
manajemen. Universitas Brawijaya. Malang.
Prihantoro. 2003. Estimasi Pengaruh Dividen Payout
Ratio pada Perusahaan Publik di Indonesia.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.14. No.1.

KEUANGAN
Putri, I, F. & Nasir, M. 2007. Analisis Persamaan
Simultan
Kepemilikan
Manajerial,
Kepemilikan Institucional, Risiko, Kebijakan
Utang, dan Kebijakan Dividen Dalam
Perspektif Teori Keagenan. Simposium
Nasional Akuntansi IX. Padang.

__________. & Megawati, O. 2005. Memprediksi
Tingkat Pengembalian Investasi pada Equity
Securities Melalui Rasio Profitabilitas,
Likuiditas, dan Hutang pada Perusahaan
Publik di Jakarta. Simposium Nasional
Akuntansi VIII Solo.

Suharli, M. 2007. Pengaruh Profitabilitas dan
Invesment Opportunity Set terhadap
Kebijakan Dividen Tunai dengan Likuiditas
sebagai Variabel Penguat. Jurnal Akuntansi
dan Keuangan. Vol.9, No.1, hal 9-17.

Sunarto & Kartika, A. 2003. Analisis Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Dividen Kas. Jurnal
Ekonomi dan Bisnis, Vol.8, No.1.
Yunita, N. S. 2008. Pengaruh Aliran Kas Bebas,
Profitabilitas, dan Utang terhadap Dividen
Payout Ratio. Skripsi. Jurusan Akuntansi.
Universitas Brawijaya. Malang.

PENGARUH FREE CASH FLOW, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN
Muhammad Asril Arilaha

87

KEUANGAN
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.1 Januari 2009, hal. 88 – 96
Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007

PENGGUNAAN PARTIAL DURATION DALAM
IMUNISASI PORTOFOLIO OBLIGASI
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Abstract: Bond investment had been popular recently in Indonesian capital market by the
issuance of government retail bond known as Obligasi Ritel Indonesia(ORI). The emergence of
ORI in Indonesian bond market had brought into account the need to disseminate many aspects
of bond trading included duration concept that was central in the discussion of bond investment.
Previous research done by Widayanti (2007) towards corporate bond traded in Surabaya Stock
Exchange could not immunize the bond portfolio because of the unparallel movement of
interest rate during the research period. This research aimed at continuing the previous research
by applying different tools of analysis, known as partial duration which was suitable for
unparallel movement of interest rate. The result obtained indicated that partial duration
could not be used for the immunization both single and portfolio of bonds. However, it was
found that by using partial duration to immunize single and portfolio of bonds, the deviation
between expected and obtained result was somewhat lower compared to Modified duration.
Key words: bond, modified duration, partial duration, immunization

Investasi dalam obligasi menjadi makin marak
akhir-akhir ini terutama dengan diterbitkannya
Obligasi Ritel Indonesia atau yang biasa dikenal
dengan ORI. Hal ini membawa konsekuensi
berupa perlunya pemahaman yang lebih
mendalam tentang seluk- beluk investasi obligasi.
Dalam investasi obligasi, tingkat suku bunga
memegang peranan yang penting karena menjadi
salah satu faktor yang secara dominan
mempengaruhi harga obligasi. Terdapat
hubungan yang berkebalikan antara tingkat suku
bunga dengan harga obligasi. Hal ini berarti
Korespondensi dengan Penulis:
Apriani Dorkas Rambu Atahau: Telp. + 62 298 311 881
E-mail: apriani@staff.uksw.edu.
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kenaikan suku bunga akan menyebabkan
penurunan harga obligasi. Kondisi ini selanjutnya
dikenal dengan sebutan price risk. Di sisi lain,
kenaikan suku bunga justru akan meningkatkan
reinvestment return dari obligasi tersebut. Oleh
karena itu dengan menggabungkan kedua hal
tersebut (price dan reinvestment risk) akan
mengimunkan obligasi dari perubahan suku
bunga karena adanya efek yang saling
meniadakan dari keduanya. Untuk melakukan
imunisasi obligasi tersebut maka konsep durasi
menjadi penting untuk diketahui.

KEUANGAN
Pada dasarnya durasi adalah pengukuran
atas rata-rata waktu jatuh tempo dari aliran kas
yang dijanjikan oleh obligasi, dimana pengukuran
ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk
memahami pengaruh perubahan tingkat suku
bunga terhadap harga obligasi (Widayanti, 2007).
Walaupun demikian harga obligasi belum
sepenuhnya terhindar dari perubahan suku bunga.
Berangkat dari konsep durasi inilah
dikembangkan imunisasi guna melindungi
obligasi dari perubahan tingkat suku bunga di
pasar uang atau dengan kata lain obligasi
tersebut tidak terpengaruh oleh tingkat suku
bunga. Salah satu metode durasi yang banyak
digunakan adalah Macaulay Duration. Akan tetapi
imunisasi yang menggunakan metode ini memiliki
kesulitan yaitu yield curve harus bergerak secara
paralel dengan pergerakan tingkat suku bunga
(Zheng, 2001).
Dalam penelitian terdahulu (Widayanti,
2007) dengan memakai modified duration,
portofolio obligasi tidak imun karena yield curve
obligasi di Indonesia memiliki pola pergerakan
yang tidak paralel. Oleh karena itu dalam
penelitian ini dipakai partial duration sehingga
diharapkan portofolio obligasi menjadi imun.

(purchasing power risk), risiko perubahan
peraturan dan aspek hukum (regulatory and legal)
Dari berbagai jenis risiko obligasi terdapat
dua jenis risiko yang dipengaruhi oleh perubahan
tingkat suku bunga yakni risiko tingkat suku
bunga (interest rate risk) yang berimbas pada
perubahan harga dari obligasi dan risiko investasi
kembali (reinvestment risk). Kedua risiko ini sulit
dihindari karena amat dipengaruhi oleh
perubahan tingkat suku bunga, karena itu perlu
dilakukan imunisasi agar volatilitas harga dapat
menjadi imun terhadap perubahan tingkat suku
bunga. Menurut Widayanti (2007) imunisasi
portofolio adalah strategi yang digunakan oleh
investor untuk melindungi nilai yang diharapkan
dari surat berharga terhadap risiko perubahan
tingkat suku bunga dengan menyamakan durasi
dari portofolio dan holding period yang
diharapkan dari calon investor. Imunisasi dapat
dilakukan lewat berbagai cara antara lain lewat
portofolio dan yang cukup populer adalah lewat
metode durasi. Pada dasarnya durasi digunakan
untuk menjadikan sebuah portofolio obligasi
kebal terhadap tingkat suku bunga dengan cara
“mengunci” yield to maturity.

PARTIAL DURATION
OBLIGASI
Obligasi merupakan instrumen investasi
berpendapatan tetap (fixed income securities)
yang mempunyai jangka waktu terbatas.
Layaknya instrumen investasi yang lain obligasi
juga mempunyai berbagai risiko yang harus
dipahami secara benar oleh investor (Raharjo,
2003). Adapun risiko tersebut antara lain risiko
tingkat suku bunga (interest rate risk), risiko
fluktuasi mata uang (currency risk), risiko utang
(credit risk), risiko volatilitas (volatility risk), risiko
likuiditas (liquidity risk), risiko investasi kembali
(reinvestment risk), risiko turunnya daya beli

Konsep durasi banyak digunakan dalam
penelitian aset-liability management pada industri
perbankan dan dana pensiun. Payant (1992)
mengungkapkan bahwa gap duration dapat
digunakan dalam menilai eksposur terhadap
perubahan tingkat suku bunga. Demikian juga
Grunewald (1990) menyatakan kegunaan durasi
dalam memperkirakan dampak perubahan suku
bunga terhadap harga/nilai aset berpendapatan
tetap. Sementara itu, Monfort (2008)
menggunakan durasi sebagai salah satu
parameter dalam menggambarkan sensitivitas
constraint dari value at risk (VaR) yang digunakan
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dalam alokasi portofolio yang optimal. Penelitian
Kraft dan Munk (2007) yang membandingkan
durasi obligasi korporasi dan pemerintah
menghasilkan besaran durasi yang lebih panjang
pada obligasi korporasi dibandingkan dengan
obligasi pemerintah yang setara.
Salah satu metode durasi yang banyak
digunakan adalah Macaulay Duration yang
kemudian dimodifikasi menjadi modified duration.
Metode ini dapat dilakukan dengan asumsi bahwa
yield curve bergerak secara paralel dengan
pergerakan tingkat suku bunga. Akan tetapi
mengingat pola pergerakan yield curve di
Indonesia yang tidak paralel digunakanlah
metode durasi yang lain yakni partial duration.
Jenis durasi ini merupakan bentuk khusus
dari modified duration yang digunakan ketika
pola pergerakan yield curve tidak paralel. Partial
duration ini digunakan untuk mengatasi
kelemahan dari Maculay Duration yang
mengharuskan yield curve bergerak paralel
dengan pergerakan tingkat suku bunga. Inilah
yang menjadi kelebihan dari partial duration
yakni tak membutuhkan pergerakan paralel.
Selain itu terdapat cara lain mengimunisasi ada
dalam penelitian Leibowitz dan Henriksson (1988)
yaitu persinggungan dalam kurva yang mewakili
portofolio antara ekuitas (saham) dengan obligasi
jangka panjang dengan korelasi negatif
menghasilkan garis imunisasi. Penelitian Lindahl
(1992) terhadap Standard & Poor 500 stock futures

contracts, membuktikan bahwa durasi berkorelasi
positif dengan minimum variance hedge ratio.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kemampuan
partial
duration
dalam
mengimunisasi obligasi tunggal maupun
portofolio
obligasi
korporasi
yang
diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya.

METODE
Populasi dan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini mengacu pada penelitian Widayanti
(2007). Populasi penelitian ini adalah obligasi
korporasi yang diperdagangkan di Bursa Efek
Surabaya selama periode 2 Januari sampai 29
Desember 2003 sejumlah 182 obligasi.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini
dengan menggunakan teknik purposive sampling
dengan kriteria, yaitu: obligasi korporasi yang
diterbitkan selama 2 Januari sampai 29 Desember
2003, obligasi dengan pembayaran kupon tetap,
obligasi yang memiliki jatuh tempo lima tahun,
obligasi yang aktif diperdagangkan, yang memuat
data harga obligasi, tingkat kupon dan masa jatuh
tempo, obligasi yang memiliki data lengkap untuk
perhitungan durasi pada tanggal 5 Oktober 2005.
Berdasarkan kriteria tersebut terdapat sembilan
obligasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini
dengan rincian pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Obligasi Korporasi yang Menjadi Sampel

Sumber : www.idx.co.id
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Dalam penelitian ini juga memakai zero
coupon bond dalam perhitungannya guna
menghitung spot rate pada tanggal 19 Februari
2008 dan 21 Februari 2008. Pemakaian tanggal
tersebut dikarenakan tanggal 20 Februari 2008
tingkat suku bunga Indonesia jangka waktu 1
bulan dan 3 bulan mengalami perubahan sebesar
0,01%. Adapun Zero Coupon Bond disajikan pada
Tabel 2.

r(t) = r0(t) + ((2 – t)a1 + (t – 1)a2) pada saat t < 2

a1

= perubahan spot rate untuk jangka waktu 1
tahun

Tabel 2. Daftar Harga Zero Coupon Bond
Tanggal 19 dan 21 Februari 2008

a2

= perubahan spot rate untuk jangka waktu 2
tahun

a3

= perubahan spot rate untuk jangka waktu 4
tahun

Sumber : www.idx.co.id

Adapun langkah analisis yang akan
dilakukan yang pertama, menghitung nilai spot
rate (i) dengan jangka waktu 1 tahun (i1), 2 tahun
(i2), dan 4 tahun (i3) pada tanggal 19 Februari 2008
dan 21 Februari 2008. Adapun rumus yang dipakai
adalah sebagai berikut :

= spot rate

n

= jangka waktu

= a3 pada saat t > 4
dimana:
r(t) = spot rate curves
r0(t) = spot rate curves mula-mula

Keempat, menghitung harga obligasi yang
tergantung pada parameter (a) dengan rumus :
V(a) = Σ(1 + rt)-t c(t)t
dimana :
V(a)= harga obligasi yang tergantung pada
parameter (a)
rt

= spot rate

c(t) = aliran kas dari obligasi
Kelima, menghitung partial duration
dengan langkah sebagai berikut :

dimana :
i

= r0(t) + (0,5((4 – t)a2 + (t – 2)a3) pada saat 2 <
t<4

FV = future value dari zero coupon bond yang
nilainya diasumsikan sama dengan 100%
PV = present value dari zero coupon bond

dimana :

Kedua, menghitung nilai perubahan spot
rate untuk jangka waktu 1 tahun (a1) jangka waktu
1 tahun (a2) jangka waktu 1 tahun (a3) dengan
cara menselisihkan nilai spot rate pada tanggal
19 Februari 2008 dan 21 Februari 2008 yang telah
didapat sebelumnya. Selain itu spot rate juga
dipakai untuk menghitung r0(t) yakni dengan cara
spot rate tanggal 19 Februari 2008 dibagi 4. Ketiga,
Menghitung spot rate curves dengan rumus:

V(a)= harga obligasi yang tergantung pada
parameter (a)
c(t) = aliran kas
D1 untuk jatuh tempo obligasi jangka pendek (t=5
tahun)
D2 untuk jatuh tempo obligasi jangka menegah
(5 tahun < t < 25 tahun)
D3 untuk jatuh tempo obligasi jangka panjang
(t>25 tahun).

PENGGUNAAN PARTIAL DURATION DALAM IMUNISASI PORTOFOLIO
OBLIGASI KORPORASI
Ali Wardhana dan Apriani Dorkas Rambu Atahau

91

KEUANGAN
Keenam, menghitung rata-rata durasi
semua sampel obligasi. Kemudian rata-rata durasi
yang telah didapat dibandingkan dengan holding
period investor dan rata-rata durasi dibandingkan
pula dengan rata-rata durasi yang didapat peneliti
sebelumnya (Widayanti, 2007). Ketujuh,
Melakukan simulasi imunisasi baik pada obligasi
tunggal maupun pada portofolio obligasi.
Kemudian
mengevaluasi
dengan
membandingkan nilai target dengan nilai akhir
obligasi yang diharapkan investor pada akhir
horison investasi. Imunisasi portofolio obligasi
dengan metode durasi dapat dinilai efektif apabila
nilai target kewajiban dapat dipenuhi walaupun
tingkat suku bunga di Indonesia berubah.
Kedelapan, Membandingkan hasil imunisasi baik
obligasi tunggal dan imunisasi portofolio obligasi
yang telah dihitung dengan hasil imunisasi yang
diperoleh peneliti sebelumnya (Widayanti, 2007).

HASIL

Perhitungan Nilai Spot Rate (I)
Spot rate adalah tingkat suku bunga yang
terdapat pada zero coupon bond. Secara harafiah
zero coupon bond berarti obligasi yang tidak
memiliki kupon, tetapi ketika membeli obligasi ini
pada masa awal investasi, akan dibeli dengan
harga at diskon dan ketika masa jatuh tempo
maka kita akan menerima pokok pada at par.
Selisih antara membeli dengan masa jatuh tempo
inilah yang dikatakan tingkat kupon pada zero
coupon bond. Pada penelitian ini spot rate
dihitung memakai ZC0001 untuk i1, ZC0004 untuk
i2 dan ZC0005 untuk i3. Dengan memakai rumus
yang telah dijabarkan maka didapat hasil pada
Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Perhitungan i1, i2, dan i3 Tanggal
19 dan 21 Februari 2008

Sumber : Data sekunder, diolah (2008)

Dari hasil yang didapat maka nilai a1 sebesar
0.021 yang didapat dengan cara menselisihkan
nilai i1, pada tanggal 21 Februari 2008 dengan
tanggal 19 Februari 2008. Dengan cara yang sama
maka didapat nilai a2 sebesar 0.002 dan a3 sebesar
0.001. Setelah nilai a2, a1, dan a3 didapat maka
selanjutnya adalah menghitung nilai rt, V(a) dan
C(t) dengan terlebih dahulu menghitung nilai r0t.
Perhitungan Partial Duration Obligasi yang
Menjadi Sampel
Partial duration dapat dikatakan bentuk
khusus dari modified duration oleh karena itu
perhitungannya lebih rumit dari modified
duration. Metode durasi ini digunakaan untuk
mengatasi kelemahan dari modified duration yang
mengharuskan yield curve paralel. Dengan nilai
V(a) dan C(t) yang telah didapat maka partial
duration dapat dihitung dan berikut ini adalah
partial duration dari semua sampel obligasi.
Tabel 4. Perhitungan Partial Duration dari
Obligasi yang Menjadi Sampel

Sumber : Data sekunder, diolah (2008)
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Dari Tabel 4 dapat dilihat partial duration
obligasi memiliki rentang waktu 2,41 tahun
sampai 3,38 tahun dan memiliki rata-rata sebesar
2,53 tahun. Pada peneliti terdahulu modified
duration memiliki rentang waktu durasi 2,20 tahun
sampai 2,27 tahun atau sebesar 0,07 tahun, ini
berarti partial duration memiliki rentang waktu
yang lebih besar yakni sebesar 0,97 tahun. Selain
itu, bila dibandingkan dengan rata–rata todified
Duration yang telah dihitung oleh peneliti
terdahulu sebesar 2,23 tahun maka rata–rata
partial duration ini lebih besar 0,3 tahun. Partial
duration terpanjang dimiliki obligasi Arpeni
Pratama Ocean Line I tahun 2003 yaitu sebesar 3,38
tahun sedangkan yang terpendek dimiliki Bank
SUMSEL I tahun 2003 yaitu sebesar 2,41 tahun.
Dalam perhitungan partial duration ini
temukan durasi yang lebih besar dari tenor tersisa
sebesar 2,75 tahun yaitu durasi yang dimiliki oleh
Arpeni Pratama Ocean Line I tahun 2003. Dari
Tabel 4 juga dapat diketahui bahwa durasi yang
didapat tidak sama dengan holding period
investor yang sebesar 2.25 tahun. Hal ini jika
menurut peneliti terdahulu obligasi tidak bisa

dipakai untuk imunisasi karena menurut Widayanti
(2007) untuk menerapkan imunisasi portofolio
obligasi dengan metode durasi, dalam penelitian
ini durasi obligasi sama dengan holding period
investor
Penggunaan Partial Duration untuk
Imunisasi Obligasi Tunggal dan Portofolio
Obligasi
Menurut Widayanti (2007) untuk
mengetahui imun atau tidaknya portofolio
obligasi maka dapat dilakukan dengan cara
membandingkan nilai target awal (target
accumulated value) dan nilai target akhir
(accumulated value) pada tanggal 5 Oktober 2005
saat tingkat suku bunga mengalami perubahan.
Jika nilai target awal dapat terpenuhi saat tingkat
suku bunga mengalami perubahan maka
portofolio dapat dikatakan imun. Berdasarkan
nilai yang telah dihitung oleh penulis terdahulu
dan data-data yang telah diperoleh maka didapat
perbandingan nilai awal dan nilai akhir dari
kesembilan obligasi korporasi pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Nilai TAV dan AV Obligasi Tunggal Korporasi

Sumber : Data Sekunder, diolah (2008).
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Sedangkan jika memakai pasangan obligasi
korporasi yaitu satu pasangan obligasi (Widayanti,
2007) yaitu obligasi Bank JATIM III tahun 2003 dan
obligasi Maspion I tahun 2003 yang dijadikan
portofolio obligasi maka didapat perbandingan
nilai hasil awal dengan nilai hasil akhir sebagai
berikut.

kesembilan obligasi korporasi yang sama dengan
peneliti terdahulu imunisasi tunggal dengan
menggunakan partial duration dapat dikatakan
lebih baik daripada menggunakan modified
duration. Perbandingan kedua metode tersebut
dapat dilihat dari Tabel 7.

Tabel 6. Perbandingan Nilai TAV dan AV Portofolio Obligasi

Sumber : Data sekunder, diolah (2008)

PEMBAHASAN
Dari Tabel 6 diketahui bahwa nilai target
portofolio imunisasi tidak dapat terpenuhi saat
tingkat suku bunga mengalami kenaikan pada
tanggal 5 oktober 2005. Oleh karena itu portofolio
obligasi dikatakan tidak imun. Akan tetapi bila
dibandingkan nilai awal dan nilai akhir dari

Demikian pula halnya yang terjadi pada
portofolio obligasi. Walau tidak imun tetapi dapat
dikatakan bahwa sudah semakin mendekati imun
karena nilai dari total investasi semakin mendekati
Target Accumulated Value. Adapun perbandingan
kedua metode durasi dalam imunisasi portofolio
obligasi disajikan pada Tabel 8.

Tabel 7. Perbandingan Prosentase Selisih TAV dan AV Obligasi Korporasi

Sumber : Data sekunder, diolah (2008).
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Tabel 8. Perbandingan Nilai Awal dan Nilai Akhir Portofolio Obligasi dengan Memakai Modified
Duration dan Partial Duration

Sumber : Data sekunder, diolah (2008).

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa rata–rata
prosentase selisih target accumulated value
dengan accumulated value semakin kecil dan nilai
total investasi dari portofolio obligasi makin
mendekati nilai total investasi. Pada imunisasi
obligasi tunggal rata–rata prosentase selisih target
accumulated value dengan accumulated value
turun sebesar 1,2% dari 4,16 % menjadi 2,96%.
Bahkan salah satu obligasi, yaitu Arpeni Pratama
Ocean Line I tahun 2003 memiliki selisih target
accumulated value dengan accumulated value
terkecil yakni 0,39% dan bisa dikatakan hampir
mendekati imun.
Pada imunisasi portofolio obligasi selisih
target accumulated value dengan accumulated
value mengalami penurunan signifikan sebesar
94,92% atau sebesar 7.424.746 dari 7.821.824
menjadi 397.078. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa partial duration tidak dapat
digunakan untuk imunisasi portofolio obligasi
korporasi periode 2 Januari–29 Desember 2003.
Namun prosentase selisih metode ini
dibandingkan dengan modified duration
menunjukkan hasil yang semakin kecil yang
berarti semakin mendekati imun.
Dengan demikian, imunisasi portofolio
obligasi dengan metode partial duration dapat
digunakan sebagai salah satu alternatif untuk hasil
imunisasi yang lebih baik dari modified duration
ketika pola pergerakan yield curve tidak paralel.
Hal ini mendukung Buetow, Fabozzi, dan Hanke
(2003) yang mengatakan bahwa partial duration
yang merupakan bentuk khusus dari durasi ini

digunakan untuk mengatasi kelemahan dari
maculay duration yang mengharuskan yield curve
bergerak paralel dengan pergerakan tingkat suku
bunga dan lebih memberikan hasil yang positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kemampuan
partial
duration
dalam
mengimunisasi obligasi tunggal maupun
portofolio
obligasi
korporasi
yang
diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya. Dari hasil
penelitian ditemukan bahwa partial duration
tidak dapat digunakan untuk mengimunisasi
obligasi tunggal maupun portofolio obligasi agar
kebal terhadap perubahan tingkat suku bunga
di Indonesia, khususnya pada periode dalam
penelitian ini yaitu tanggal 5 Oktober 2005 yaitu
pada saat tingkat suku bunga naik dari 9,25%
menjadi 12,09%. Akan tetapi dapat dikatakan
bahwa dengan menggunakan metode partial
duration untuk imunisasi baik obligasi tunggal
maupun portofolio obligasi akan didapat hasil
yang lebih mendekati imun daripada
menggunakan modified duration yang
dibuktikan dengan turunnya selisih target
accumulated value dengan accumulated value
baik pada obligasi tunggal maupun pada
portofolio obligasi. Hal ini mungkin dikarenakan
partial duration merupakan bentuk khusus dari
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durasi yang memang dipergunakan pada pola
pergerakan yield curve yang tidak paralel seperti
pola pergerakan yield curve di Indonesia
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, metode partial
duration dapat memberikan hasil imunisasi
portofolio obligasi yang lebih baik dari modified
duration ketika pola pergerakan yield curve tidak
paralel.
Implikasi praktis dari hasil penelitian ini
adalah belum dimungkinkannya penggunaan
metode partial duration untuk imunisasi
portofolio
obligasi
korporasi
yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan
demikian, investor sebaiknya memakai cara lain
untuk melindungi portofolio obligasinya dari
perubahan suku bunga.
Kajian terhadap alternatif metode imunisasi
di luar partial duration dapat dilakukan untuk
penelitian mendatang. Selain itu penelitian
mendatang dapat membandingkan durasi
dengan metode lain seperti gap analysis, dan asset/
liability model dalam mengelola dampak
perubahan suku bunga.
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INFLASI DAN TINGKAT BUNGA TERHADAP
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DITERBITKAN PEMERINTAH
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Abstract: The purpose of this research was to analyze the influence of the Inflation and
interest rate to bond price, and that research was important for obligation holder. The Indonesian
Government Bonds used in this research were ORI 001, ORI 002, and ORI 003. The data was
collected from Indonesian Stock Exchange using documentation data collecting technique
and data pooling. The analysis method used in this research was Path Analysis method. The
result from t-test showed that statistically inflation did not significantly influence interest rate
and SBI interest rate had significantly influenced bond price. The result of f-test inflation and
interest rate had significant effect to bond price at 50.60%. This research gave important
information for obligation holder even in stable economy. The increase of inflation rate and
the decrease of interest rate that were followed by the increase of bond price gave positive
influence to stock marketer especially for bond investor. For that purpose the bond holder
should keep the bond until it was due.
Key words: Inflation, interest rate, bond price

Investasi menurut Komaruddin (2004) adalah
menempatkan uang atau dana dengan harapan
untuk memperoleh tambahan atau keuntungan
tertentu atas uang atau dana tersebut. Sedangkan
Halim (2005) mengemukakan bahwa investasi
adalah menempatkan sejumlah dana pada saat
ini dengan harapan untuk memperoleh
keuntungan di masa yang akan datang. Dari
pengertian investasi tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa menempatan uang atau dana
berkaitkan erat dengan pasar modal dan pasar
uang.

Investasi di pasar modal relatif baru bagi
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu untuk
melakukan investasi di pasar modal diperlukan
pengetahuan, pengalaman serta naluri bisnis
untuk menganalisis efek-efek mana yang dibeli,
mana yang dijual dan mana yang tetap dimiliki..
Untuk melakukan investasi seorang investor harus
rasional dalam menghadapi pasar jual-beli saham
dan harus mempunyai ketajaman perkiraan masa
depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli
atau dijual, bagi investor yang tidak mempunyai
ketrampilan dapat menghubungi pedagang efek
(dealer), perantara pedagang efek (broker) atau
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perusahaan efek (securities company) untuk
meminta pendapat atau mempercayakan mereka
untuk melakukan investasi pada reksa dana. Salah
satu obyek investasi yang diperdagangkan adalah
obligasi. Obligasi menurut (Athur, 1999) adalah
surat janji sanggup membayar (promisissory note)
jangka panjang yang dikeluarkan oleh si
peminjam dengan janji kepada si pemegangnya
pembayaran suatu nilai bunga tetap setiap tahun
yang ditentukan sebelumnya. Jadi obligasi adalah
hutang jangka panjang yang berperan penting
di pasar modal karena perusahaan atau
pemerintah memerlukan modal yang besar untuk
mendanai pertumbuhannya.

antara tingkat bunga dan harga berlaku untuk
semua instrumen utang. Sebuah obligasi
memberikan kupon (pembayaran tahunan) dan
membayar kembali pokok pada saat jatuh tempo.

Obligasi yang ditawarkan ke pihak swasta
sebesar nilai pari/nilai nominal yang tertera pada
lembar obligasi yang dikembalikan kepada
pemegang obligasi pada saat jatuh tempo dan
obligasi juga menunjukkan presentase tingkat
bunga kupon obligasi yang akan dibayarkan
setiap tahun sehingga pemegang obligasi dapat
mengetahui berapa bunga setiap periode yang
akan di dapat. Tingkat bunga kupon obligasi
merupakan tingkat bunga nominal dimana para
pelaku pasar beranggapan bahwa ada perubahan
harga di masa yang akan mendatang, jadi dapat
dikatakan tingkat bunga nominal mempunyai
hubungan dengan tingkat bunga riil yang
dinyatakan sebagai berikut: tingkat bunga
nominal = tingkat bunga riil + persentase
perubahan tingkat harga (Sawaldjo, 2004, 83).
Sedangkan fakta mengatakan bahwa tingkat
bunga nominal memasukkan perkiraan inflasi
yang disebut dengan Fisher Effect., sehingga ada
hubungan yang positif antara inflasi dan tingkat
bunga . Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan (Widajati, 2005) bahwa tingkat inflasi
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan
dengan tingkat bunga.

Sekarang ini, perekonomian di Indonesia
tidak menentu , hal ini ditandai dengan adanya
inflasi yang tinggi ( Jawa Pos, 2008). Dengan inflasi
yang tinggi, Bank Sentral Indonesia akan
mempertahankan tingkat bunga acuan (BI rate).
Tekanan inflasi yang terjadi di Indonesia
mengakibatkan pasar modal Indonesia mengalami
penurunaan. Meskipun pasar modal mengalami
penurunan, pemerintah berusaha meyakinkan
pelaku pasar bahwa kondisi ekonomi Indonesia
masih cukup baik sehingga tidak ada alasan
fundamental bagi pasar untuk membuat
pergerakan negatif. APBN dijamin cukup kuat dari
tekanan ketidakpastian kondisi global kerena
percepatan perubahan anggaran telah disertai
dengan pengaman. Saat ini pemerintah
menerbitkan Obligasi Negara Ritel berseri yaitu
seri 004 , selain menerbitkan ORI seri 004,
pemerintah juga telah menerbit ORI seri 001, ORI
seri 002 dan ORI seri 003. Salah satu tujuan
diterbitkannya ORI adalah memperluas basis
investor mengingat hingga saat ini jumlah investor
di Indonesia relatif masih sangat sedikit.. ORI juga
merupakan sarana yang bagus untuk
pembelajaran investasi, yang nantinya bisa dipakai
untuk membentuk masyarakat investor. ORI tidak
mempunyai risiko (Sinar Harapan, 2007), karena
pemerintah setiap tahunnya akan menjamin
pembayaran kupon dan pokok ORI sampai
dengan jatuh temponya. Dengan demikian 1)
Risiko gagal bayar (defauld risk) sangat kecil
bahkan nihil. 2) Risiko pasar (market risk), risiko
ini akan dialami manakala terjadi kenaikan tingkat
bunga yang menyebabkan penurunan harga ORI
di pasar sekunder.

Tingkat bunga bunga mencerminkan harga
dari pinjaman sehingga kenaikan tingkat bunga
di pasar akan berkaitan dengan penurunan harga
obligasi (Sawaldjo, 2004). Hubungan terbalik

Penelitian Booth et.al (1997) yang meneliti
hubungan antara faktor ekonomi, kebijakan
moneter dan return saham and return Corporate
bonds yang diharapkan. Dihasilkan bahwa tingkat
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inflasi dan tingkat bunga yang merupakan
variabel kebijakan moneter berkorelasi negatif
dengan return obligasi perusahaan. Penelitian
Campbell (1997) yang meneliti tentang inflasi,
tingkat bunga riil dan pasar obligasi, dihasilkan
bahwa inflasi dan tingkat bunga mempunyai
hubungan yang yang negatif denga harga
obl;igasi di pasar Obligasi. Penelitian dari Kendel
et al (1996) yang meneliti hubungan antara
tingkat inflasi dan tingkat bunga riil. Dihasilkan
bahwa tingkat inflasi mempunyai korelasi positif
dengan tingkat bunga riil dalam jangka pendek.
Penelitian ini bertujuan : (1) untuk
menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat
bunga; (2) Untuk menganalisis pengaruh tidak
langsung infasi terhadap harga obligasi; dan (3)
untuk menganalisis pengaruh inflasi dan tingkat
bunga terhadap harga obligasi.

TINGKAT BUNGA, INFLASI, DAN HARGA
SEKURITAS REALITAS DI INDONESIA
Inflasi adalah kenaikan harga rata-rata
untuk semua barang dan jasa. Inflasi terjadi bila
tingkat bunga harga rata-rata dari semua harga
dalam suatu perekonomian mengalami kenaikan.
Tingkat bunga mencerminkan harga, dari dana
pinjaman (kredit), sehingga dapat dikatakan inflasi
mempengaruhi tingkat bunga. Realitas di
Indonesia dalam kurun waktu Januari 2000 sampai
dengan Juni 2001 tingkat bunga SBI mengalami
peningkatan dari 11% menjadi 16% per tahun,
sedangkan inflasi mempunyai trend yang
meningkat , sehingga dapat dikatakan adanya
tendensi korelasi positif antara variabel inflasi dan
variabel tingkat bunga. Sebuah obligasi
memberikan kupon dan dibayarkan kepada
pemegang surat utang (tengah tahunan/setiap
bulan) sehingga pada saat jatuh tempo
pemegang surat utang akan mendapatkan bunga

ditambah dengan nilai nominal obligasi. Kenaikan
tingkat bunga (yield) di pasar akan berkaitan
dengan penurunan harga obligasi, hubungan
terbalik antara tingkat bunga dan harga ini
berlaku untuk semua instrumen utang.

HUBUNGAN INFLASI, TINGKAT BUNGA
DAN OBLIGASI
Hubungan Inflasi dan tingkat bunga SBI (1
bulan) adalah positif hal ini dapat diketahui
selama kurun Januari 2000 sampai Juni 2001,
dimana tingkat bunga SBI mengalami
peningkatan secara bertahap dari 11% menjadi
16% dan angka inflasi selama kurun waktu yang
sama menunjukkan fluktuasi tetapi terlihat adanya
peningkatan yang jelas.Dengan meningkatkanya
tingkat bunga maka rata-rata tingkat bunga
pinjaman (kredit) 13,4% per tahun sehingga juga
mempengaruhi harga obliglasi. Jadi dapat
dikatakan jika tingkat inflasi meningkat maka
bunga juga meningkat dan harga obligasi
menurun.

KERANGKA KONSEPTUAL
Berdasarkan teori inflasi, tingkat bunga dan
obligasi maka dapat disusun model kerangka
konseptual yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pengaruh Langsung Maupun Tidak
Langsung Inflasi, Tingkat Bunga
terhadap Harga Obligasi
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HIPOTESIS
H1 : Terdapat pengaruh inflasi terhadap tingkat
bunga.
H2 : Terdapat pengaruh tidak langsung infasi
terhadap harga obligasi.
H3 : Terdapat pengaruh inflasi dan tingkat
bunga terhadap harga obligasi.

METODE
Data-data penelitian dalam penelitian ini
menggunakan data sekunder dimana inflasi
diambil dari Badan Pusat Statistik dan tingkat
bunga diambil dari Tingkat Bunga SBI yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia serta harga
obigasi dari Bursa Efek Indonesia yang
keseluruhannya merupakan data time series bulan
Agustus 2006 dan Desember 2007.
Teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi dengan menggunakan metode
gabungan (pooling data). Populasi dalam
penelitian ini adalah Obligasi Ritel Negara yang
diterbitkan oleh pemerintah sedangkan
sampelnya adalah obligasi Ritel Negara seri ORI
001, ORI 002 dan ORI 003.
Definisi Operasional Variabel
Variabel- bebas (independen) adalah inflasi,
variabel moderator adalah tingkat bunga dan
varibel tergantung (dependen) adalah Harga
Obligasi .

jasa yang dikonsumsi oleh sebagian masyarakat,
perhitungan data inflasi ditentukan setiap bulan.
Tingkat Bunga SBI (X2)
Tingkat bunga SBI adalah tingkat bunga
atas surat-surat berharga atas unjuk dalam rupiah
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan hutang berjangka waktu pendek
dengan sistem diskonto. Sedangkan operasional
variabel tingkat bunga SBI diperoleh dari
kebijakan Bank Indonesia dan nilai tersebut telah
ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil
lelang operasi pasar terbuka (OPT) dengan sisitem
diskonto, tingkat bunga yang digunakan adalah
tingkat bunga SBI satu bulan.
Harga Obligasi (Y)
Harga obligasi adalah nilai nominal yang
tertera pada lembar obligasi yang dikembalikan
kepada pemegang obligasi pada saat jatuh
tempo. Sedangkan operasional variabel harga
obligasi adalah capital gain/loss dari harga
obligasi yang diperoleh dari harga pasar obligasi
pada bulan t dikurangi dengan harga obligasi
pada bulan t-1 dibagi dengan harga obligasi pada
bulan t-1
Metode Analisa
Pada penelitian ini, metode analisa data
yang digunakan adalah metode jalur (Path
Analysis). Ada 2 persamaan yaitu persamaan regresi
sederhana dan persamaan regresi linier berganda
yang digunakan dalam hipotesis yang terdapat
dalam penelitian:
Tingkat bunga SBI = a0 + b Inflasi + ε1

Inflasi (X1)

Harga Obligasi

Inflasi adalah kecenderungan dari hargaharga untuk menaik secara umum dan terus
menerus. Sedangkan operasional varibel inflasi
dihitung dari harga eceran yang tercermin pada
perkembangan Indeks Harga Konsumen yang
merupakan indeks harga sekelompok barng dan

Dari persamaan di atas kemudian
dibakukan sehingga dapat menentukan koefisien
path sedangkan koefisien korelasi ditentukan
dengan rumus sebagai berikut
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= a0 + b1 Inflasi + b2 Tingkat
bunga SBI+ ε2
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Kemudian pemeriksaan asumsi yang
melandasi analisis jalur (Path Analysis) antara lain:
(1) Hubungan antar variabel linier dan adiktif; (2)
Model rekursif (sistem aliran kausal ke satu arah)
yang dipertimbangkan; (3) Variabel endogen
minimal dalam skala ukur interval; (4) Instrumen
pengukuran valid dan realible; (5) Model yang
akan dianalisis diindentifikasi dengan benar
bedasarkan teori dan konsep. Berikutnya,
pendugaan parameter (perhitungan koefisien
path) sebagai berikut: (1) Untuk anak panah
bolak-balik merupakan koefisien korelasi; (2)
Untuk anak panak satu arah digunakan
perhitungan regresi variabel yang dibakukan,
metode yang digunakan adalah OLS (Ordinary
Least Square), sehingga diperileh pengaruh
langsung dan pengaruh tidak langsung; (3)
Pemeriksaan validitas model.

HASIL

dilihat dari hubungan setiap variabel inflasi,
tingkat bunga SBI terhadap harga obligasi
signifikan atau tidak signifikan dimana hasil
pengujuan dengan menggunakanα = 0,05.
Sedangkan hubungan antar variabel adiktif dapat
dilihat dari model analisis yang berdasarkan teori
dan konsep.
Berdasarkan pemeriksaan dapat diketahui
bahwa semua bentuk hubungan antar variabel
yang terdapat dalam model adalah linier. Dengan
demikian asumsi linier dan adiktif terpenuhi.
Berdasarkan hubungan antar variabel dan model
dari diagram path maka model rekursif yaitu sistim
aliran kausal satu arah. Dengan demikian asumsi
sistim aliran kausal satu arah terpenuhi.Variabel
endogen merupakan skala ukur interval. Sehingga
sudah terpenuhi asumsi bahwa variabel endogen
minimal dalam skala ukur interval. Variabel
dependen (harga obligasi) dan independen
(inflasi, tingkat bunga SBI) merupakan observable
variables yaitu variabel yang dapat diukur. Model
yang dianalisa sudah diidentifikasi dengan benar
berdasarkan teori dan konsep.
Pendugaan Parameter

Pemeriksaan Asumsi
Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
terhadap asumsi yang melandasi analisis path
melalui hubungan antar variabel linier yang dapat

Pendugaan
parameter
dengan
menggunakan metode OLS (Ordinary Least
Square) pada masing-masing diperoleh asil regresi
yang dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Pengujian Asumsi Linier untuk Persamaan Regresi

Sumber: Data sekunder, diolah (2008).

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Sedehana pada Hipotesis 1

Sumber: Data sekunder, diolah (2008).
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Dari Tabel 2 terlihat bahwa nilai t-value
dengan tingkat signifikan 0,05 lebih besar 0,05
sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi tidak
mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap
tingkat bunga SBI. Dan dari Tabel 2 dapat dibuat
persamaan regresi linier sederhana dalam model
matematis adalah: Tingkat suku bunga SBI =
8,993E-02 – 0,331 Inflasi

signifikan dapat dilihat pada uji koefisien secara
parsial. Hasil uji secara parsial terhadap koefisien
path dapat dilihat pada Tabel 4.
Berdasarkan Tabel 4, maka dapat
ditentukan diagram jalur hasil analisis dimana hasil
dari persamaan regresi secara parsiil dapat
ditentukan koefisien path dan p value masing-

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda pada Hipotesis 3

Sumber: Data sekunder, diolah (2008).

Dari Tabel 3 terlihat bahwa nilai t-value
dengan tingkat signifikan 0,05 dimana yang
memiliki t-value kurang dari 0,05 adalah tingkat
bunga SBI sehingga dapat dikatakan bahwa
tingkat bunga SBI mempunyai hubungan dan
pengaruh yang signifikan terhadap harga obligasi.
Sedangkan nilai t-value lebih dari 0,05 adalah
inflasi sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi
tidak mempunyai hubungan dan pengaruh
terhadap harga obligasi. Dan dari Tabel 2 dapat
dibuat persamaan regresi linier sederhana dalam
model matematis adalah sebagai berikut:
Harga obligasi = 1,125- 0,632 Inflasi –1,060 Tingkat
bunga SBI
Hasil analisis regresi linier sederhana dan
regresi linier sederhana dengan menggunakan
software SPSS, maka koefisien path dapat dilihat
dengan melihat jalur-jalur yang signifikan. Untuk
melihat jalur-jalur hubungan dan pengaruh yang

Tabel 4. Hasil Pengujian Secara Parsial

Sumber : Data sekunder, diolah (2008).
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masing sehingga dapat diketahui jalur mana yang
signifikan dan jalur mana yang tidak signifikan.
Diagram jalur analisis dapat dilihat pada Gambar
2.

Gambar 2. Hasil Analisis Pengaruh Langsung
Maupun Tidak Langsung Inflasi,
Tingkat Bunga terhadap Harga Obligasi

Keterangan:
1.

Angka tidak berkurung adalah koefisien
path pengaruh secara langsung.

2.

Angka yang berkurung adalah p Value

KEUANGAN
Dari koefisien path, maka dapat ditentukan
pengaruh tidak langsung variabel inflasi terhadap
harga obligasi yaitu melalui tingkat bunga SBI
(hipotesis 2) dengan rumus sebagai berikut = p32
p21 atau sebesar: -0.141 * -0,713 = 0,100533 , jadi
ada 10,05% pengaruh tidak langsung variabel
Inflasi terhadap harga obligasi. Untuk mengetahui
koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut:
r13 = p31 + p32 p21 = -0,193 + (-0,713) (-0,141) = -0,193
+0,100533 = -0,092467, maka dapat dikatakan
bahwa korelasi antara variabel inflasi dan harga
obliglasi melalui tingkat bunga SBI lemah atau
tidak ada hubungan.

PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis regresi linier sederhana
dan regresi linier berganda maka akan diuraikan
pembahasan dan penalaran mengenai makna dari
hasil penelitian tentang Pengaruh inflasi dan
tingkat bunga terhadap harga obligasi (studi
tentang Obligasi Negara Ritel yang diterbitkan
oleh Pemerintah).
Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat bunga.
Variabel inflasi tidak mempunyai hubungan
dan pengaruh serta tidak signifikan terhadap
tingkat bunga SBI. Hasil ini tidak sesuai dengan
prediksi dari hipotesis 1 sehingga hipotesis ditolak.
Hasil ini tidak mendukung teori Irving Fisher yang
mengatakan bahwa dalam jangka pendek tingkat
inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat
bunga, penelitian dari Kendel et al (1996) yang
meneliti hubungan antara tingkat inflasi dan
tingkat bunga riil. Dihasilkan bahwa tingkat inflasi
mempunyai korelasi positif dengan tingkat bunga
riil dan penelitian dari Widajati (2005), dihasilkan
bahwa tingkat inflasi mempunyai hubungan yang
positif dan signifikan dengan tingkat bunga.

Pengaruh Tidak Langsung Inflasi terhadap
Harga Obligasi
Pengaruh tidak langsung variabel Inflasi
terhadap harga obligasi. Melalui tingkat bunga
SBI sebesar 10,05% sedangkan koefisien korelasi
= -0,092467, maka dapat dikatakan bahwa korelasi
antara variabel inflasi dan harga obligasi melalui
tingkat bunga SBI lemah atau tidak ada
hubungan. Hasil ini tidak mendukung penelitian
Booth et al (1997), dihasilkan bahwa tingkat
inflasi dan tingkat bunga yang merupakan
variabel kebijakan moneter berkorelasi negatif
dengan return obligasi perusahaan dan
mendukung Hal ini dikarenakan tingkat inflasi
tidak mempengaruhi tingkat bunga, jadi secara
tidak langsung inflasi tidak mempengaruhi harga
obligasi Negara Ritel yang dikeluarkan
pemerintah. Sehingga dapat dikatakan meskipun
inflasi mempunyai kecenderungan naik tetapi
pemerintah berusaha meyakinkan pelaku pasar
bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih cukup
baik sehingga tidak ada alasan fundamental bagi
pasar untuk membuat pergerakan negatif.
Pengaruh Inflasi, Tingkat Bunga terhadap
Harga Obligasi
Variabel Inflasi dan tingkat Bunga SBI
berpengaruh secara simultan dan signifikan
terhadap harga obligasi . Hasil ini sesuai dengan
prediksi dari hipotesis 2 sehingga hipotesis diterima
. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersamasama variabel Inflasi dan tingkat Bunga SBI
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan
terhadap harga obligasi, dimana pengaruhnya
sebesar 50,60%. Hasil penelitian ini mendukung
penelitian Booth et al (1997) , dihasilkan bahwa
tingkat inflasi dan tingkat bunga yang merupakan
variabel kebijakan moneter berkorelasi negatif
dengan return obligasi perusahaan dan
mendukung penelitian Campbell (1997) yang
meneliti tentang inflasi, tingkat bunga riil dan
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pasar obligasi, dihasilkan bahwa inflasi dan
tingkat bunga mempunyai hubungan yang yang
negatif dengan harga obl;igasi di pasar Obligasi.

pemegang obligasi akan mendapatkan capital
gain (selisih harga obligasi dengan harga nominal
obligasi).

Jadi dapat dikatakan jika tingkat inflasi
turun dan tingkat bunga turun maka harga
obligasi naik hasil ini sesuai dengan informasi dari
Bisnis Com (2008) yang memberikan informasi
bahwa harga dari ORI 001, ORI 002 dan ORI 003
melampaui harga par. Sehingga dapat dikatakan
bahwa selain harga naik jumlah investor ORI juga
meningkat . Begitu juga yang diinformasikan
Republika Online (2008) yang memberikan
informasi bahwa transaksi Obligasi Negara Ritel
(ORI) yang diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya
mengalami peningkatan yang signifikan pada
Oktober 2006. Peningkatan transaksi ini
dipengaruhi oleh penurunan suku bunga yang
membuat harga meningkat.

Berkaitan kondisi ekonomi yang cukup baik
maka dapat digunakan oleh pemerintah untuk
membuat kebijakan dalam hal tingkat bunga dan
penerbitan Obligasi Ritel yang berkutnya
sehingga masyarakat akan tertarik berinvestasi
pada obligasi yang diterbitkan pemerintah.

Dengan informasi tersebut maka akan
memberikan informasi bagi pemegang obligasi
Negara Ritel yang diterbitkan pemerintah bahwa
berinvestasi pada obligasi ORI 001, 002 dan 003
cenderung aman karena pelaku pasar (pemegang
obligasi) akan menerima bunga setiap bulan yang
jumlahnya lebih besar dari bunga tabungan atau
bunga deposito dimana menurut Suara Karya
Online (2008) memberikan informasi bahwa
bunga tabungan dan deposito bunga rendah dan
ada kecenderungan tidak tetap (floting) serta
menurun jika tingkat bunga terus turun.
Dengan keadaan ekonomi yang cukup baik
dimana adanya kecenderungan inflasi naik dan
tingkat bunga SBI turun dan harga Obligasi Ritel
Negara yang diterbikan pemerintah naik maka
akan memberikan pengaruh yang baik bagi pasar
modal terutama pelaku pasar dalam berinvestasi
pada obligasi ORI 001, 002 dan 003. Oleh karena
itu hendaknya pemegang obligasi tetap
memegang obligasi sampai jatuh tempo dimana
pemegang obligasi akan mendapatkan bunga
setap bulan dan nilai nominal obligasi pada saat
jatuh tempo atau pemegang obligasi dapat
menjual obligasi di pasar sekunder karena
104

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 1, Januari 2009: 97 – 105

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
penelitian yang telah diuraikan dapat ditarik
kesimpulan bahwa inflasi tidak mempunyai
hubungan dan pengaruh serta tidak signifikan
terhadap tingkat bunga. Hasil ini juga mendukung
teori Irving Fisher yang mengatakan bahwa dalam
jangka panjang, tingkat inflasi tidak
mempengaruhi tingkat bunga. Jadi dapat
dikatakan bahwa selama bulan Agustus 2006
sampai dengan bulan Desember 2007 , inflasi
mempunyai kecenderungan naik sedangkan
tingkat bunga mempunyai kecenderungan turun.
Adanya pengaruh tidak langsung variabel
Inflasi terhadap harga obligasi melalui tingkat
bunga SBI sebesar 10,05% tetapi dari hasil korelasi
antara variabel inflasi dan harga obligasi melalui
tingkat bunga SBI lemah atau tidak ada
hubungan. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi
tidak mempengaruhi tingkat bunga, jadi secara
tidak langsung inflasi tidak mempengaruhi harga
obligasi Negara Ritel yang dikeluarkan
pemerintah. Sehingga dapat dikatakan meskipun
inflasi mempunyai kecenderungan naik tetapi
pemerintah berusaha meyakinkan pelaku pasar
bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih cukup
baik sehingga tidak ada alasan fundamental bagi
pasar untuk membuat pergerakan negatif.

KEUANGAN
Inflasi dan tingkat Bunga SBI berpengaruh
secara simultan dan signifikan terhadap harga
obligasi. Jadi dapat dikatakan jika tingkat inflasi
turun dan tingkat bunga turun maka harga
obligasi naik, demikian juga di Bursa Efek
Surabaya mengalami peningkatan yang signifikan
pada Oktober 2006. Peningkatan transaksi ini
dipengaruhi oleh penurunan suku bunga yang
membuat harga meningkat. Sedangkan Obligasi
Negara Ritel yang diterbitkan Pemerintah
menguntungkan, hal ini akan memberikan
informasi bahwa pemegang obligasi sebaiknya
melihat yield dan bukan kupon Obligasi.

Barr, D., & Campbell, J. 1997. Inflation, Real Interest
Rates, and Te Bond Market: A Study Nominal
and Index-linked Government bond Price.
Journal of Monetary Economy, pp. 361-383.
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Untuk masyarakat sebagai calon pemegang
obligasi merupakan suatu pengetahuan dan
informasi yang signifikan tentang obligasi Ritel
yang diterbitkan pemerintah karena Obligasi
Negara Ritel merupakan instrumen yang menarik
dan adanya keamanan serta bebas risiko. Untuk
agen penjualan Obligasi Negara Ritel lebih aktif
dalam penjualan dan pembelian obligasi
sehingga pihak pemegang obligasi dapat
sewaktu-waktu lebih mudah mengadakan
transaksi penjualan atau pembelian di pasar
sekunder. Untuk peneliti berikutnya, hendaknya
meneliti obligasi yang lainnya yang diterbitkan
pemerintah yang berupa Surat Utang Negara
(SUN) baik yang fixed maupun yang variable.
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Abstract : This paper examined a comprehensive test of the interdependencies among
investment decisions, financing decisions and dividend decisions. Three simultaneous equation
models were used. By applying Two Stage Least Square (2-SLS) technique to 122 firms listed on
Indonesian Stock Exchange, it was found out that there was no significant interdepencies
among firm’s investment decisions, financing decisions and dividend decisions. Our result
suggested the causality flow between firm’s investment decisions and dividend decisions was
bidirectional and positive, the causality flow between investment and financing decisions was
bidirectional and positive, while the causality flow between financing and dividend decisions
was bidirectional and negative.
Key words : investment, financing, dividends, simultaneous equation

Dalam situasi perekonomian global, perusahaan
melakukan kegiatan ekonomi tanpa batas negara.
Kondisi ini menimbulkan persaingan yang ketat
antar perusahaan. Untuk menghadapi kondisi
yang demikian, setiap perusahaan dituntut
mampu melihat dan membaca situasi yang terjadi,
sehingga dapat melakukan pengelolaan fungsifungsi manajemen, seperti di bidang pemasaran,
produksi, sumber daya manusia dan keuangan
dengan baik.
Fungsi keuangan merupakan salah satu
fungsi penting dalam kegiatan perusahaan dan

mempunyai pengaruh cukup besar terhadap nilai
perusahaan (Adler, 2004). Dalam konteks
keuangan, maksimalisasi nilai perusahaan inilah
yang menjadi tujuan perusahaan. Bagi
perusahaan-perusahaan yang go public, nilai
perusahaan dapat direfleksikan melalui harga
pasar saham. Harga pasar saham adalah harga
yang bersedia dibayar oleh calon investor apabila
ia ingin memiliki saham suatu perusahaan.
Semakin tinggi harga pasar saham maka semakin
tinggi nilai perusahaan serta semakin tinggi pula
kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik
perusahaan (pemegang saham).
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Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan
tersebut, manajer keuangan perusahaan
dihadapkan pada keputusan keuangan yang
meliputi keputusan investasi (investment decision),
keputusan pendanaan (financing decision) dan
keputusan yang menyangkut pembagian laba
dalam bentuk dividen (Van Horne, 2001). Ketiga
keputusan tersebut saling berkaitan dan setiap
keputusan keuangan yang diambil akan
mempengaruhi keputusan keuangan yang
lainnya.

Keputusan yang tidak kalah pentingnya
adalah menyangkut keputusan pendanaan. Dalam
keputusan tersebut perusahaan berusaha untuk
mencari sumber-sumber pendanaan dengan biaya
yang minimal. Sumber pendanaan perusahaan
dapat diperoleh dari internal yaitu berupa laba
ditahan dan dari eksternal yaitu berupa hutang
atau penerbitan saham baru. Suatu kombinasi yang
optimal atas penentuan pendanaan tersebut
sangat penting karena diharapkan dapat
meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam keputusan investasi, perusahaan
dihadapkan pada keputusan tentang berapa dana
yang harus diinvestasikan pada aktiva lancar dan
aktiva tetap serta pos-pos yang terkait dengan
aktiva lain-lain perusahaan. Selain itu dengan
aktiva yang tersedia perusahaan harus dapat
mengoptimalkan penggunaannya sehingga
dapat menghasilkan laba. Selanjutnya dari laba
yang diperoleh, perusahaan harus mengambil
keputusan berapa dari laba tersebut yang akan
diinvestasikan kembali pada perusahaan dalam
bentuk laba ditahan (retained earning) dan
berapa yang harus dibagikan kepada pemegang
saham dalam bentuk dividen. Kebijakan inilah
yang dikenal dengan dividend policy atau
kebijakan pembagian laba.

Hasil studi Myers (1984) tentang pecking
order hypothesis menyatakan bahwa perusahaan
cenderung mempergunakan pendanaan internal
terlebih dahulu, dan apabila memerlukan
pendanaan eksternal, maka perusahaan akan
menggunakan hutang sebelum penerbitan saham
baru. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin
menghindari floatation cost yang cenderung
tinggi akibat menerbitkan saham baru. Selain itu,
perusahaan lebih memilih pendanaan internal
karena untuk memperkecil informasi asimetri
antara pihak dalam dan pihak investor luar
perusahaan. Menurut Fazzari, Hubbard dan
Petersen (1988) adanya informasi asimetri pada
sumber pendanaan eksternal akan menimbulkan
biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan
biaya yang harus dikeluarkan pada sumber
pendanaan internal.

Dalam keputusan pembagian dividen perlu
dipertimbangkan kelangsungan hidup dan
pertumbuhan perusahaan. Untuk itu, laba sering
tidak seluruhnya dibagikan dalam bentuk dividen
akan tetapi ada yang disisihkan untuk investasi
kembali. Apabila perusahaan lebih memilih untuk
membagikan laba sebagai dividen, maka hal
tersebut akan mengurangi porsi laba yang ditahan
dan mengurangi sumber dana internal, namun di
sisi lain akan meningkatkan kesejahteraan para
pemegang saham. Manajemen sering mengalami
kesulitan untuk memutuskan apakah akan
membagi dividennya dalam proporsi yang lebih
besar daripada yang ditahan untuk diinvestasikan
kembali
pada
proyek-proyek
yang
menguntungkan atau sebaliknya.

Pengujian secara simultan antara kebijakan
struktur modal dengan kebijakan dividen telah
dilakukan oleh Ignatius dan Jogiyanto (2001)
pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan
bahwa terdapat hubungan yang simultan antara
kedua kebijakan tersebut. Tandelilin dan
Wilberforce (2002) juga pernah melakukan
pengujian terhadap keterkaitan antara kebijakan
hutang dengan kebijakan dividen dalam konteks
keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
konflik keagenan dapat dikurangi melalui
kebijakan hutang atau menggunakan kebijakan
dividen.
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Pengujian terhadap keterkaitan keputusan
pendanaan dengan keputusan investasi pada
kondisi perekonomian normal maupun pada
kondisi krisis pernah dilakukan oleh Kaaro
(2001;2003). Penelitian ini menemukan bahwa
ternyata ada keterkaitan antara kedua keputusan
keuangan tersebut serta diketahui adanya
perbedaan tentang perilaku manajer dalam
menentukan keputusan investasi dan keputusan
pendanaan pada periode normal dan periode
krisis. Keputusan investasi ternyata dapat
dipengaruhi oleh keputusan pendanaan
(leverage), perubahan laba internal, pertumbuhan
dan ukuran perusahaan sedangkan keputusan
pendanaan dapat dipengaruhi oleh keputusan
investasi, pertumbuhan penjualan, dividend yield,
profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan.
Penelitian dari Suhartono (2004) tentang
keterkaitan kebijakan dividen dengan kebijakan
hutang yang dilakukan pada perusahaan
manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa profitabilitas, risiko pasar,
net organizational capital, earning volatility, dan
pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi
kedua keputusan keuangan perusahaan.
Akan tetapi, penelitian yang dilakukan di
Indonesia tersebut masih membutuhkan
pengujian kembali secara empiris dan
komprehensif. Hal ini dikarenakan masing-masing
dari penelitian hanya menguji keterkaitan antar
dua keputusan keuangan saja yaitu antara
keputusan investasi dengan keputusan
pendanaan, kemudian keputusan pendanaan
dengan keputusan dividen.
Berdasarkan dari beberapa penelitian
tersebut maka perlu dilakukan penelitian secara
komprehensif kemungkinan adanya keterkaitan
(interdependensi) antara ketiga keputusan
keuangan sekaligus yaitu keputusan investasi,
keputusan pendanaan dan keputusan dividen
pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Hal ini mengingat ketiga
keputusan keuangan tersebut secara simultan akan
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memberikan kontribusi guna pencapaian tujuan
perusahaan.

KEPUTUSAN KEUANGAN
Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui
pelaksanaan fungsi manajemen keuangan.
Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai
manajemen dana, baik yang berkaitan dengan
pengalokasian dana dalam berbagai bentuk
investasi secara efektif maupun usaha
pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi
secara efisien. Meskipun fungsi manajer keuangan
untuk setiap organisasi belum tentu sama, akan
tetapi pada prinsipnya fungsi utama seorang
manajer keuangan meliputi pengambilan
keputusan investasi, pengambilan keputusan
pendanaan dan kebijakan dividen (Sartono, 2001).
Akan tetapi menurut Myers (2004), peran seorang
manajer keuangan lebih banyak mengarah pada
(1) keputusan investasi dan (2) keputusan
pendanaan, karena kebijakan pembagian laba
sudah termasuk dalam keputusan ini
Penelitian yang dilakukan Mougoue dan
Mukherjee (1994) menunjukkan terdapat
hubungan interdependensi antara keputusan
dividen, investasi dan pendanaan. Lebih lanjut
dalam penelitian tersebut menunjukkan terdapat
hubungan yang negatif signifikan antara investasi
dengan dividen, sedangkan antara investasi
dengan pendanaan terdapat hubungan yang
positif dan signifikan. Begitu juga antara dividen
dengan pendanaan memiliki hubungan yang
positif signifikan.
Hasnawati (2005) meneliti tentang implikasi
keputusan investasi, pendanaan dan dividen
terhadap nilai perusahaan pada seluruh
perusahaan go public kecuali bank dan lembaga
keuangan di BEJ. Dengan menggunakan
Structural Equation Modelling (SEM) maka hasil
penelitian menunjukkan keputusan investasi,
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keputusan pendanaan dan kebijakan dividen
secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan dan keputusan dividen-lah yang
ternyata lebih dominan mempengaruhi nilai
perusahaan. Lebih lanjut dalam penelitian ini
membuktikan bahwa keputusan investasi
berpengaruh positif terhadap keputusan
pendanaan, demikian juga kebijakan dividen
berpengaruh positif terhadap keputusan
pendanaan.

KEPUTUSAN INVESTASI
Keputusan investasi merupakan keputusan
yang menyangkut pengalokasian dana yang
berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari
luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi.
Keputusan investasi dapat dikelompokkan ke
dalam investasi jangka pendek seperti investasi
dalam kas, surat-surat berharga jangka pendek,
piutang, dan persediaan maupun investasi jangka
panjang dalam bentuk tanah, gedung,
kendaraan, mesin, peralatan produksi dan aktiva
tetap lainnya.
Menurut Gaver dan Gaver (1993) dalam
Hasnawati (2005), IOS merupakan nilai investasi
perusahaan yang besarnya tergantung pada
pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan oleh
manajemen di masa mendatang. Penelitian Kaaro
(2001) menunjukkan bahwa keputusan investasi
memiliki pengaruh positif terhadap keputusan
pendanaan untuk kondisi ketidakpastian yang
rendah (less uncertainty condition), sebaliknya
keputusan investasi memiliki pengaruh negatif
terhadap keputusan pendanaan pada kondisi
ketidakpastian tinggi (high uncertainty condition).

KEPUTUSAN PENDANAAN
Keputusan pendanaan dapat pula diartikan
sebagai keputusan yang menyangkut struktur
keuangan perusahaan (financial structure).
Struktur keuangan perusahaan merupakan
komposisi dari keputusan pendanaan yang
meliputi hutang jangka pendek, hutang jangka
panjang dan modal sendiri. Struktur keuangan
perusahaan seringkali berubah akibat investasi
yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu,
besar kecilnya investasi yang akan dilakukan
perusahaan akan berpengaruh pada komposisi
(struktur) pendanaan perusahaan. Setiap
perusahaan akan mengharapkan adanya struktur
modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat
memaksimalkan nilai perusahaan (value of the
firm) dan meminimalkan biaya modal (cost of
capital).
Hasil penelitian Tandelilin dan Wilberforce
(2002) menunjukkan bahwa terdapat hubungan
substitusi antara kebijakan hutang dengan
kebijakan dividen akan tetapi tidak terdapat
hubungan substitusi antara kebijakan dividen
dengan insider ownership pada perusahaan
manufaktur dan perusahaan jasa (tidak termasuk
jasa keuangan). Dalam penelitian tersebut,
struktur
kepemilikan
diukur
dengan
menggunakan insider ownership, kebijakan
hutang diukur dengan menggunakan ratio of
long term debt and long term liabilities to the total
assets, sedangkan kebijakan dividen diukur
dengan ratio of cash dividend paid out to net
operating income. Selain itu, struktur kepemilikan
dikontrol dengan menggunakan variabel
institutional ownership, business risk dan size,
sedangkan kebijakan hutang dikontrol dengan
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menggunakan variabel institutional ownership,
business risk, profitability dan fixed assets ratio.
Kemudian untuk kebijakan dividen dikontrol
dengan insider ownership, institutional
ownership, business risk, profitability dan sales
growth.

KEPUTUSAN DIVIDEN
Pada dasarnya, laba bersih yang diperoleh
perusahaan bisa dibagikan kepada pemegang
saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk
laba ditahan untuk membiayai investasi
perusahaan. Keputusan dividen menyangkut
keputusan tentang penggunaan laba yang
menjadi hak para pemegang saham. Dividen yang
dibagikan dapat berupa dividen tunai (cash
dividend) atau dividen dalam bentuk saham (stock
dividend). Dividen tunai umumnya dibagikan
secara reguler, baik triwulanan, semesteran atau
tahunan. Di sisi lain, stock dividend dapat
mengakibatkan jumlah lembar saham bertambah
dan umumnya akan menurunkan harga per
lembar saham.
Setyawan dan Jogiyanto (2001) menemukan
bahwa terdapat hubungan simultan antara
kebijakan dividen dengan kebijakan pendanaan
pada perusahaan yang memiliki karakteristik low
growth dan no blockholder. Dividen digunakan
untuk mengurangi adanya masalah keagenan,
karena sebagian besar kepemilikan saham dimiliki
oleh pemegang saham internal pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI.

INTERDEPENDENSI KEPUTUSAN
INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN
DAN KEPUTUSAN DIVIDEN
Kaaro (2001), pernah melakukan penelitian
di Indonesia mendukung Myers dan Majluf,
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bahwa keputusan investasi yang dibentuk melalui
indikator IOS yaitu earning per share to stock price
secara konsisten berpengaruh terhadap keputusan
pendanaan (leverage atau debt to total assets).
Hasnawati (2005) juga menemukan adanya
pengaruh keputusan investasi terhadap keputusan
pendanaan sebesar 16%. Nilai ini dapat diartikan,
apabila perusahaan akan meningkatkan kegiatan
investasinya, maka perusahaan juga akan
meningkatkan jumlah pendanaannya. Sementara
itu, Mbodja dan Mukherejee (1994) menemukan
bahwa ada keterkaitan antara keputusan investasi,
keputusan pendanaan dan dividen. Lebih lanjut
diungkapkan bahwa terdapat hubungan yang
negatif signifikan antara investasi dengan dividen,
sedangkan antara investasi dengan pendanaan
terdapat hubungan yang positif dan signifikan.
Begitu juga antara dividen dengan pendanaan
memiliki hubungan yang positif signifikan.
Besarnya dividen yang dibagikan
berdampak pada berkurangnya sumber
pendanaan internal sebagai sumber pendanaan
urutan pertama yang memiliki biaya yang paling
murah (pecking order theory), sehingga
perusahaan akan mengambil keputusan
pendanaan yang kedua yaitu dengan menambah
hutang. Apabila dikaji melalui teori keagenan,
bertambahnya hutang dapat diartikan sebagai
salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi
konflik antara manajemen dengan pemegang
saham. Karena dengan hadirnya debtholder pada
perusahaan, maka debtholder akan turut serta
dalam melakukan pengawasan terhadap
manajemen. Jensen dan Meckling (1976) dalam
teori keagenan mengatakan bahwa dividen dapat
mengurangi konflik antara agent (manajer) dan
principal (pemilik). Selain itu, menurut Weston
(1992) pembayaran dividen dapat dijadikan
sebagai alat monitoring bagi manajemen.
Dalam penelitian Baskin (1989) dan Adedeji
(1998) menemukan bahwa dividend payout ratio
berpengaruh negatif terhadap keputusan
investasi. Ini berarti pembayaran dividen yang
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relatif besar mengakibatkan investasi menjadi
rendah, karena laba yang tersedia banyak
dialokasikan pada pembayaran dividen daripada
laba ditahan yang digunakan untuk investasi.
Atau dengan kata lain, untuk menghadapi
peluang investasi yang meningkat maka cara
yang dapat dilakukan perusahaan yaitu
membayar dividen yang relatif kecil.
Sebaliknya, Hasnawati (2005) dalam
penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh
positif antara keputusan investasi terhadap
kebijakan dividen. Penelitian ini mendukung teori
sinyal yang dikemukakan oleh Ross (1977),
Bhattacharya (1979) dan Muller dan Rock (1995)
yang mengemukakan bahwa peningkatan
dividen merupakan sebuah sinyal positif tentang
pertumbuhan perusahaan di masa yang akan
datang, karena meningkatnya dividen diartikan
sebagai adanya keuntungan yang akan diperoleh
dari keputusan investasi yang diambil perusahaan.
Oleh sebab itu, dividen yang tinggi tidak selalu
diartikan sebagai tidak adanya peluang investasi
yang menguntungkan perusahaan, tetapi dapat
diartikan adanya prospek yang menjanjikan atas
pilihan investasi yang telah diambil oleh
perusahaan. Penelitian ini pun memberi implikasi
bahwa makin banyak peluang investasi yang
diambil maka akan makin besar dividen yang
dibagikan. Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk membuktikan adanya interdependensi
antara keputusan investasi, keputusan pendanaan
dan keputusan dividen pada perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

HIPOTESIS
H1 : Terdapat hubungan yang positif signifikan
antara keputusan investasi dengan
keputusan pendanaan pada perusahaan
yang terdaftar di BEI
H2 : Terdapat hubungan yang negatif signifikan
antara keputusan investasi dengan

keputusan dividen pada perusahaan yang
terdaftar di BEI
H3 : Terdapat hubungan yang positif signifikan
antara keputusan pendanaan dengan
keputusan dividen pada perusahaan yang
terdaftar di BEI

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian terapan
(applied research), karena tujuan penelitian ini
semata-mata untuk mengaplikasikan penelitian
yang telah ada sebelumnya dan kemudian
dikembangkan secara teoritis. Selain itu juga
merupakan penelitian penjelasan (explanatory
research) karena tujuannya adalah untuk
menjelaskan hubungan kausal antar variabel
melalui pengujian hipotesis (Cooper dan Emory,
1995).
Populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar
(listing) di Bursa Efek Indonesia sampai dengan
tahun 2006. Dari hasil pengamatan ditemukan
populasi penelitian ini sebanyak 330 perusahaan.
Dalam pengambilan sampel digunakan teknik
pemilihan secara non random sampling dengan
metode purposive sampling yaitu suatu metode
pengambilan sampel yang disesuaikan menurut
kriteria tertentu (Cooper dan Emory, 1995).
Adapun kriteria yang ditentukan adalah: (1)
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
yang memiliki laporan keuangan yang berakhir
pada 31 Desember 2006, kecuali bank, asuransi
dan lembaga keuangan lain. Alasan peneliti tidak
memasukkan bank, asuransi dan lembaga
keuangan lain adalah untuk menghindari bias
yang mungkin terjadi karena adanya regulasi
keuangan khususnya perbankan dan lembaga
keuangan lain. Alasan ini didasari juga oleh
pendapat Jensen dan Meckling (1976) bahwa
highly regulated industries such as public utilities

INTERDEPENDENSI ANTARA KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN
PENDANAAN DAN KEPUTUSAN DIVIDEN
Linda Purnamasari, Sri Lestari Kurniawati, Melliza Silvi

111

KEUANGAN
or bank will have higher debt equity ratios for
equivalent level of risk than the average non
regulated firm. (2) Perusahaan yang memiliki
kelengkapan data termasuk memiliki informasi
tentang pembagian dividen tunai selama periode
penelitian dan memiliki hutang dalam struktur
pendanaannya. Berdasarkan kriteria tersebut,
maka diperoleh perusahaan-perusahaan yang
terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini
sebanyak 122 perusahaan.
Identifikasi dan Pengukuran Variabel
Keputusan Investasi
Keputusan investasi dapat didefinisikan
sebagai keputusan yang menyangkut
pengalokasian sumber dana pada total aktiva yang
dimiliki oleh perusahaan, baik aktiva jangka
pendek maupun aktiva jangka panjang. Variabel
ini diukur dengan menggunakan pertumbuhan
total aktiva.
Keputusan Pendanaan
Keputusan pendanaan dapat didefinisikan
sebagai keputusan tentang perolehan sumber
dana dari eksternal (hutang) yang digunakan
untuk membiayai aktiva perusahaan. Variabel ini
diukur dengan menggunakan total hutang/total
aktiva.

rasio antara Earning Before Interest and Taxes
(EBIT) terhadap total assets. Secara matematis
diformulasikan sebagai berikut :
Profit it =
Pertumbuhan Perusahaan
Pertumbuhan
perusahaan
dapat
didefinisikan sebagai salah satu tolok ukur
keberhasilan (kemajuan) perusahaan. Variabel ini
diukur
dengan
menggunakan
tingkat
pertumbuhan penjualan perusahaan. Penggunaan
pertumbuhan penjualan disebabkan karena
pertumbuhan penjualan dapat merefleksikan
adanya peningkatan terhadap pangsa pasar
perusahaan. Secara matematis variabel growth
dapat diformulasikan sebagai berikut :

Ukuran Perusahaan (Size)
Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai
ukuran besar kecilnya perusahaan. Variabel ini
diukur dengan menggunakan total penjualan
bersih perusahaan. Secara matematis variabel size
dapat diiformulasikan sebagai berikut :
Size = Ln Sit

Keputusan Dividen

Likuiditas

Keputusan dividen dapat didefinisikan
sebagai seberapa besar laba bersih setelah pajak
perusahaan yang dibagikan kepada para
pemegang saham dalam bentuk dividen final tunai.
Variabel ini diukur dengan menggunakan dividen
per lembar dibagi laba per lembar (DPS/EPS).

Likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
pendeknya. Variabel ini diukur dari perbandingan
antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Secara
matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

Profitabilitas
Profitabilitas didefinisikan sebagai
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan (profit) dari pengelolaan aktiva yang
ada. Variabel ini diukur dengan menggunakan
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Struktur Aktiva
Struktur aktiva didefinisikan sebagai
proporsi dari aktiva tetap yang dimiliki oleh
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perusahaan terhadap total aktiva yang diukur
dengan rumus sebagai berikut:
.................................. (15)

+ a5 DPR it + e1
BDAit = b0 + b1 Profit it-1+ b2 Size it + b3 FAS it + b4 TAG
+ b5 DPR it + 2
it
DPRit = c0 + c1 Profit it-1 + c2 SG it + c3 CR it + c4 TAG it + c5
BDA it + 3

Teknik Analisis Data
Pengolahan data dilakukan untuk masingmasing variabel yang diteliti pada masing-masing
perusahaan yang dijadikan sampel dan kemudian
dilakukan tahapan analisis sebagai berikut: (1)
Menghitung variabel-variabel yang diteliti
meliputi variabel keputusan investasi yang diukur
dengan total assets growth (TAG), variabel
keputusan pendanaan yang diukur dengan book
debt to assets ratio (BDA), variabel keputusan
dividen yang diukur dengan dividend payout
ratio (DPR), variabel profitabilitas, variabel
pertumbuhan perusahaan, variabel ukuran
perusahaan, variabel likuiditas dan variabel
struktur aktiva untuk masing-masing perusahaan
pada tiap-tiap tahun dengan menggunakan
rumus yang ada. (2) Menentukan kriteria
identifikasi dari ketiga persamaan simultan
dengan formulasi sebagai berikut :
(K – k) > (m – l)
Keterangan :
K = jumlah variabel dalam model
k = jumlah variabel eksogen dan endogen pada
persamaan utama
m = jumlah persamaan
Kriteria identifikasinya adalah :
(K – k) > (m – l) = berarti persamaan dalam kondisi
over identified.
(K – k) = (m – l) = berarti persamaan dalam kondisi
exactly identified.
(K – k) < (m – l) = berarti persamaan dalam kondisi
under identified.
Adapun ketiga persamaan simultan dalam
penelitian ini adalah :
TAGit = a0 + a1 Profitit-1 + a2 Size it + a3 SG it + a4BDAit

Dengan menggunakan formulasi identifikasi
tersebut, maka model persamaan simultan dapat
diuji identifikasinya seperti berikut ini :
Tabel 1. Uji Identifikasi dari Persamaan Simultan

Sumber : Gujarati (2003), diolah.

Pada Tabel 1 diketahui bahwa persamaan
investasi, pendanaan dan dividen pada kondisi
exactly identified. Kondisi ini memenuhi
persyaratan identifikasi persamaan simultan.
Setelah ketiga persamaan yang dibuat
memenuhi kriteria over identified atau exactly
identified, maka selanjutnya dapat dilakukan
pengujian simultan dengan menggunakan two
stage least square (2SLS) pada program SPSS versi
10.0. Alasan digunakannya 2SLS, karena metode
ini dapat menghasilkan estimasi parameter secara
konsisten dan tidak bias dibandingkan dengan
metode kuadrat terkecil klasik (Ordinary Least
Square = OLS). Menurut Gujarati (2003), metode
OLS tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada
persamaan simultan karena menghasilkan estimasi
yang tidak konsisten dan bias, atau dengan kata
lain tidak BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).
Hal ini disebabkan karena adanya variabel
endogen berkorelasi dengan error term, artinya
bisa saja variabel investasi berkorelasi dengan ε2 ,
variabel pendanaan berkorelasi dengan ε3 dan
variabel dividen berkorelasi dengan ε1. Melakukan
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pengujian hipotesis yaitu untuk mengetahui
adanya interdependensi antara keputusan
investasi, keputusan pendanaan dan keputusan
dividen, maka dapat dilihat dari koefisien
parameter ketiga persamaan simultan. Apabila a4
pada persamaan investasi dan b4 pada persamaan
pendanaan positif signifikan, a5 pada persamaan
investasi dan c4 pada persamaan dividen negatif
signifikan, b5 pada persamaan pendanaan dan c5
pada persamaan dividen positif signifikan, maka
dapat dikatakan bahwa terdapat interdependensi
antara keputusan investasi, keputusan pendanaan
dan keputusan dividen.

Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa
pada persamaan investasi diperoleh nilai signifikan
0,0000 lebih kecil dari nilai á (0,05) maka Ho
ditolak dan Ha diterima, artinya profitabilitas
(profit), ukuran perusahaan (size), pertumbuhan
perusahaan (SG), keputusan pendanaan (BDA)
dan keputusan dividen (DPR) secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
keputusan investasi (TAG). Adapun pengaruh
tersebut memberikan kontribusi sebesar 32,565%
(R Square = 0,32565) sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar
model penelitian.

Melakukan pembahasan dari hasil penelitian
yang dihubungkan dengan landasan teori,
penelitian terdahulu dan fenomena yang ada.

Secara
parsial
profitabilitas
dan
pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap keputusan investasi
Sebaliknya, ukuran perusahaan berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan
investasi. Keputusan pendanaan dan dividen
secara parsial berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap keputusan investasi

Pengujian Hipotesis
Dalam menguji ada atau tidaknya
interdependensi antara keputusan investasi,
keputusan pendanaan dan keputusan dividen,
maka digunakan 3 model persamaan simultan,
yaitu persamaan investasi (TAG), persamaan
pendanaan (BDA) dan persamaan dividen (DPR).
Pengujian ketiga persamaan simultan tersebut
menggunakan two stage least square (2-SLS)
dengan program SPSS versi 10.0 for windows yang
hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2, 3 dan 4.

Tabel 3. Hasil Estimasi 2-SLS Variabel Dependen:
Book Debt to Assets Ratio (BDA)

Tabel 2. Hasil Estimasi 2-SLS Variabel Dependen:
Total Assets Growth (TAG)

Pada persamaan pendanaan diperoleh nilai
signifikan 0,0000 lebih kecil dari nilai á (0,05) maka
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya profitabilitas
(Profit), ukuran perusahaan (Size), struktur aktiva
tetap (FAS), keputusan investasi (TAG) dan
keputusan dividen (DPR) secara bersama-sama
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pendanaan (BDA). Adapun pengaruh
secara bersama-sama tersebut memberikan
kontribusi sebesar 16,48% (R Square = 0,16480)
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabelvariabel lain di luar model penelitian.
Secara parsial profitabilitas dan keputusan
dividen berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap keputusan pendanaan. Sebaliknya,
ukuran perusahaan dan struktur aktiva
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pendanaan. Keputusan investasi
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan
terhadap keputusan pendanaan.
Tabel 4. Hasil Estimasi 2-SLS Variabel Dependen:
Dividend Payout Ratio (DPR)

sedangkan profitabilitas
dan keputusan
pendanaan berpengaruh negatif tetapi tidak
signifikan terhadap keputusan dividen.
Sebaliknya, likuiditas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan dividen, sedangkan
keputusan investasi berpengaruh positif tetapi
tidak signifikan terhadap keputusan dividen.
Berdasarkan hasil pengujian 2-SLS tersebut,
dapat diketahui bahwa keputusan dividen
berpengaruh negatif signifikan terhadap
keputusan pendanaan akan tetapi secara
keseluruhan antara keputusan investasi, keputusan
pendanaan dan keputusan dividen saling
mempengaruhi namun tidak signifikan maka hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa antara ketiga
keputusan keuangan tersebut tidak terdapat
interdependensi.

PEMBAHASAN

Pada tabel 4, persamaan dividen diperoleh
nilai signifikan 0,0046 lebih kecil dari nilai á (0,05)
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya
profitabilitas (Profit), pertumbuhan perusahaan
(SG), likuiditas (CR), keputusan investasi (TAG) dan
keputusan pendanaan (BDA) secara bersama-sama
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
keputusan dividen (DPR). Adapun pengaruh
secara bersama-sama tersebut memberikan
kontribusi sebesar 4,807% (R Square = 0,04807)
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabelvariabel lain di luar model penelitian. Secara parsial
pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap keputusan dividen,

Keputusan pendanaan berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi.
Temuan ini mendukung hasil penelitian dari Kaaro
(2003) yang menyatakan bahwa keputusan
pendanaan (leverage) memiliki pengaruh positif
terhadap keputusan investasi, artinya setiap kali
perusahaan menambah sumber dananya terutama
yang dari hutang, maka tambahan sumber dana
ini akan digunakan untuk membiayai kesempatan
(peluang) investasi perusahaan. Selanjutnya,
keputusan investasi juga mempunyai pengaruh
positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan
pendanaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian Mbodja dan Mukherejee (1994) serta
Kaaro (2001) yang menyatakan bahwa keputusan
pendanaan (leverage) memiliki pengaruh positif
terhadap keputusan investasi meskipun tidak
signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin
besar investasi yang akan dilakukan oleh
perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan
tersebut membutuhkan tambahan dana untuk

INTERDEPENDENSI ANTARA KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN
PENDANAAN DAN KEPUTUSAN DIVIDEN
Linda Purnamasari, Sri Lestari Kurniawati, Melliza Silvi

115

KEUANGAN
membiayai investasinya. Oleh karena antara
keputusan investasi dengan keputusan pendanaan
saling mempengaruhi secara positif tetapi tidak
signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa antara
kedua keputusan ini tidak terdapat
interdependensi.
Antara keputusan investasi dengan
keputusan dividen saling mempengaruhi secara
positif tetapi tidak signifikan, sehingga dapat
dikatakan bahwa antara kedua keputusan
tersebut tidak terdapat interdependensi. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian dari
Hasnawati (2005) dan teori sinyal yang
menyatakan bahwa
kebijakan dividen
berpengaruh positif terhadap keputusan investasi.
Teori sinyal yang dikemukakan oleh Ross (1977),
Bhattacharya (1979) dan Muller dan Rock (1995)
mengatakan bahwa peningkatan dividen
dianggap sebuah sinyal positif tentang
pertumbuhan perusahaan di masa yang akan
datang, karena meningkatnya dividen diartikan
sebagai adanya keuntungan yang akan diperoleh
dari keputusan investasi yang diambil perusahaan.
Oleh sebab itu, dividen yang tinggi tidak selalu
diartikan sebagai tidak adanya peluang investasi
yang menguntungkan perusahaan, tetapi dapat
diartikan adanya prospek yang menjanjikan atas
pilihan investasi yang telah diambil oleh
perusahaan.
Keputusan dividen dengan keputusan
pendanaan saling memiliki pengaruh yang
negatif, akan tetapi pengaruh dari keputusan
pendanaan terhadap keputusan dividen tidak
signifikan dan sebaliknya pengaruh dari
keputusan dividen terhadap keputusan
pendanaan signifikan. Meskipun demikian, hal
ini berarti antara kedua keputusan ini masih
terdapat interdependensi. Adapun pengaruh
yang signifikan dari keputusan dividen terhadap
keputusan pendanaan ini mendukung hasil
penelitian dari Baskin (1989) dan Adedeji (1998)
yang menyatakan bahwa dividend payout ratio
berpengaruh negatif terhadap keputusan
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pendanaan, artinya semakin besar dividen yang
dibagikan
berdampak
pada
semakin
berkurangnya sumber pendanaan terutama dari
internal perusahaan. Selanjutnya, pengaruh dari
keputusan pendanaan terhadap keputusan
dividen ditemukan tidak signifikan, hal ini juga
mendukung penelitian Baskin (1989) dan Adedeji
(1998) yang menyatakan bahwa keputusan
pendanaan (leverage) memiliki pengaruh negatif
terhadap keputusan dividen meskipun tidak
signifikan. Semakin besar pendanaan yang
diperoleh perusahaan maka semakin kecil dividen
yang akan dibagikan, karena perolehan
pendanaan tersebut tidak sepenuhnya dibagikan
kepada pemegang saham melainkan juga
digunakan untuk membiayai peluang investasi
yang dianggap oleh manajemen perusahaan
sangat menguntungkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
membuktikan adanya interdependensi antara
keputusan investasi, keputusan pendanaan dan
keputusan dividen pada perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian
ini membuktikan bahwa terdapat interdependensi
antara keputusan pendanaan dengan keputusan
dividen secara negatif dan signifikan pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
sedangkan antara keputusan investasi dengan
keputusan pendanaan dan antara keputusan
investasi dengan keputusan dividen tidak terdapat
interdependensi.
Hasil pengujian pada persamaan investasi
diketahui bahwa profitabilitas, ukuran
perusahaan, pertumbuhan perusahaan,
keputusan pendanaan dan keputusan dividen
secara bersama-sama berpengaruh terhadap
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keputusan investasi, dan memberikan kontribusi
sebesar 32,565%. Secara parsial, profitabilitas dan
pertumbuhan perusahaan yang terbukti
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
keputusan investasi. Pada persamaan pendanaan
diketahui bahwa profitabilitas, ukuran
perusahaan, struktur aktiva, keputusan investasi
dan keputusan dividen secara bersama-sama
berpengaruh terhadap keputusan pendanaan,
dan memberikan kontribusi sebesar 16,48%.
Secara parsial, profitabilitas dan keputusan dividen
berpengaruh negatif signifikan terhadap
keputusan pendanaan, sedangkan ukuran
perusahaan dan struktur aktiva berpengaruh
positif signifikan terhadap keputusan pendanaan.
Hasil pengujian pada persamaan dividen
diketahui bahwa secara bersama-sama
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan,
likuiditas, keputusan investasi dan keputusan
pendanaan mempunyai pengaruh terhadap
keputusan dividen, dan memberikan kontribusi
sebesar 4,807%. Secara parsial, pertumbuhan
perusahaan berpengaruh negatif signifikan
terhadap keputusan dividen sedangkan likuiditas
berpengaruh positif signifikan terhadap
keputusan dividen.

penelitian ini atau dapat menambah variabelvariabel lainnya ke dalam model penelitian
(seperti: variabel risiko, struktur kepemilikan
manajerial atau kepemilikan institutional dan
sebagainya). Selain itu, diharapkan periode
penelitian berikutnya dapat lebih diperpanjang
yaitu bisa lebih dari 5 tahun, untuk mendapatkan
hasil yang lebih baik. Jika ingin menerapkan
model persamaan simultan yang sama dengan
penelitian ini, maka disarankan untuk
menggunakan teknik analisis statistik yang lain
seperti misalnya dengan teknik Three Stage Least
Square (3-SLS) agar hasil pengujian yang diperoleh
dapat dibandingkan.
Bagi manajemen perusahaan, diharapkan
lebih memperhatikan keputusan dividen dan
keputusan pendanaan, karena kedua keputusan
ini terbukti saling mempengaruhi secara negatif
dan signifikan.
Bagi investor atau calon investor, sebaiknya
lebih mempertimbangkan profitabilitas,
pertumbuhan perusahaan, likuiditas, struktur
aktiva dan kebijakan dividen apabila ingin
menanamkan modalnya ke dalam perusahaan,
karena variabel-variabel ini terbukti memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan
keuangan perusahaan.

Saran
Keterbatasan dalam penelitian adalah
masih minimnya jumlah sampel yang terpilih
dikarenakan terbatasnya informasi yang terkait
dengan pembagian dividen tunai. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya
menggunakan variabel rasio keuangan yang
diukur dengan total assets growth (keputusan
investasi), book debt to assets ratio (keputusan
pendanaan), dividen payout ratio (keputusan
dividen), profitabilitas, pertumbuhan perusahaan,
ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan likuiditas.
Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk
dapat mengembangkan kembali penelitian yang
telah dilakukan dengan cara mengganti proksi
dari variabel-variabel yang tidak signifikan dalam
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Abstract: This article analyzed the function of the regional development banks (BPD) as an
intermediary institution using loan to deposit ratio (LDR) and SBI to deposit ratio (SDR) and
finance efficiency performance with data envelopment analysis (DEA) approach. The data was
during 2006-2007 covering 26 BPD in Indonesia. The result of study indicated that the regional
development banks did not play its optimal role as the intermediary institution and efficiency
performance did not achieve the level of maximum (100%). For getting the optimal function
of banking intermediary and promoting better efficiencies, BPD needed to design some the
grand strategies that could be implemented in the future. They were: the limitation of BPD
funds placing in SBI notes, the cooperation inter BPD, focusing on certain market segmentation,
diversification of funds source, and creating local credit guaranteeing institutions
Key words: bank efficiency, bank intermediary, loan to deposit ratio (LDR), SBI to deposit
ratio (SDR), data envelopment analysis (DEA)

Sistem keuangan memiliki peran yang sangat
strategis dalam mendukung kegiatan
perekonomian. Sistem keuangan yang merupakan
bagian dari sistem perekonomian menjalankan
fungsi intermediasi yang mengalokasikan dana
dari pihak yang mengalami kelebihan dana
(surplus) kepada pihak yang kekurangan dana
(defisit). Oleh karena itu, untuk dapat
menjalankan fungsi intermediasinya secara
optimal, maka dituntut sistem keuangan yang
stabil dan beroperasi secara efisien. Sistem
keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien
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sangat rentan terhadap berbagai gejolak sehingga
dapat
mengganggu
perputaran
roda
perekonomian. Stabilitas dalam sistem keuangan
perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan
karena merupakan aspek yang sangat penting
dalam membentuk dan menjaga perekonomian
yang berkelanjutan
Bank Pembangunan Daerah yang
merupakan bagian dari sistem keuangan dituntut
untuk dapat menjalankan fungsi intermediasinya
secara optimal dan beroperasi secara efisien untuk
mendukung penguatan stabilitas sistem
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keuangan. Sebagai bank yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah (Pemda), BPD bisa berperan
lebih besar dalam menggerakkan pembangunan
ekonomi daerah melalui kegiatan pembiayaan.
Tetapi persoalannya yang banyak dikeluhkan
oleh pelaku ekonomi di daerah adalah
keterbatasan sumber-sumber pembiayaan
pembangunan. Keterbatasan ini tidak hanya
terjadi di daerah-daerah yang miskin sumber daya
alam tetapi juga terjadi di daerah yang kaya akan
sumber daya alam.
Alternatif untuk mencari sumber
pembiayaan bagi daerah terbuka dengan
mengoptimalkan peran bank pembangunan
daerah (BPD) dalam mendukung pembangunan
daerah. Sampai Mei 2008, tercatat sebanyak 26
BPD seluruh Indonesia dengan total aset sebesar
Rp. 176,279 triliun atau 8,9 persen dari total aset
keseluruhan bank umum dengan kecenderungan
yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan total aset yang cukup besar tersebut
tentunya pemerintah daerah berharap banyak
akan peran BPD dalam mempercepat
pembangunan dan pergerakan perekonomian di
daerah. Tetapi, persoalan yang banyak
dikeluhkan oleh pemerintah daerah selama ini
bahwa BPD belum berperan secara optimal dalam
penyaluran
dana
untuk
pembiayaan
pembangunan di daerah. Kondisi ini sangat
disayangkan karena ide awal pendirian BPD oleh
masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) untuk
dapat membantu secara optimal pembangunan
di daerah. Hal ini tercermin dari Loan to Deposit
Ratio (LDR) BPD yang sangat kecil. Berdasarkan
data BI, sampai Mei 2008 tercatat LDR BPD yang
paling kecil dibandingkan kelompok bank yang
lain yaitu sebesar 54,48 persen dan jauh di bawah
angka LDR total bank umum keseluruhan yaitu
72,80 persen.
Rendahnya LDR BPD disebabkan
kekhawatiran akan terjadi kredit macet, sehingga
kelebihan likuiditas BPD lebih cenderung
ditempatkan pada instrumen yang lebih aman

dengan keuntungan pasti yaitu Sertifikat Bank
Indonesia (SBI). Berdasarkan data Bank Indonesia
(BI) per Mei 2008, penempatan dana BPD di SBI
mencapai Rp.41,375 triliun atau 27,82 persen dari
total dana bank umum yang ditempatkan SBI.
Penempatan dana BPD ke SBI mengalami
peningkatan yang pesat sejak tahun 2005.
Dibandingkan dengan kelompok bank yang lain,
kenaikan penempatan dana di SBI oleh BPD
memang yang tertinggi. Kekhawatiran akan
semakin sulitnya sumber pembiayaan
pembangunan di daerah kemudian melahirkan
berbagai pemikiran untuk mengoptimalkan fungsi
intermediasi BPD di masing-masing daerah. Salah
satu pemikiran yang berkembang dan dapat
dikatakan pemikiran ekstrim adalah pemikiran
untuk membatasi penempatan dana BPD ke SBI,
misalnya tidak boleh lebih dari 10% penempatan
Dana Pihak Ketiga (DPK) ke SBI. Pemikiran ini
bertujuan agar BPD dapat mengalokasikan
dananya secara optimal sebagai sumber
pembiayaan yang sangat vital bagi pembangunan
daerah.
Di samping pemikiran untuk membatasi
penempatan dana BPD ke SBI, dalam rangka
untuk memperkuat fungsinya sebagai lembaga
intermediasi, BPD juga harus meningkatkan
kinerja efisiensi dalam kegiatan operasinya.
Selama ini BPD dinilai boros dengan pencapaian
margin bunga bersih (net interest margin/NIM)
yang begitu besar dan tertinggi di antara
kelompok bank yang lain. Berdasarkan data BI
sampai Mei 2008, NIM BPD sebesar 8,23, sementara
NIM total bank umum sebesar 5,60. Rasio NIM BPD
yang tinggi tersebut membawa implikasi bahwa
BPD tidak bisa bertahan dengan marjin tipis. Oleh
karena itu, dalam menghadapi persaingan yang
semakin ketat dalam industri perbankan nasional,
maka BPD perlu segera berbenah diri dengan
menyusun grand design strategi pengembangan
BPD untuk meningkatkan fungsi intermediasi dan
efisiensi ke depan. Berangkat dari latar belakang
dan permasahan tersebut, penelitian ini bertujuan
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untuk: (1) menganalisis kinerja fungsi intermediasi
dan efisiensi BPD, (2) menawarkan alternatif baru
dalam pengukuran kinerja fungsi intermediasi
perbankan, dan (3) memberikan rekomendasi
kebijakan berupa grand design strategi
pengembangan BPD dalam meningkatkan fungsi
intermediasi dan efisiensi ke depan

FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN
Dalam UU No. 7, Tahun 1992 tentang
Perbankan, sebagaimana telah diubah dalam UU
No. 10, Tahun 1998 dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak. Dengan pengertian ini
dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah
lembaga yang menghubungkan antara
masyarakat pemilik dana (surplus spending unit)
dengan masyarakat lain yang membutuhkan
dana untuk mengembankan usahanya (deficit
spending unit).
Bank sebagai suatu badan usaha tetap
berorientasi untuk meningkatkan laba melalui
setiap kegiatan operasional, termasuk dalam
fungsinya sebagai financial intermediary, yaitu
menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.
Penyaluran kredit merupakan fungsi utama dari
bank dan merupakan sumber pendapatan yang
utama pada umumnya. Pendapatan ini diperoleh
dari spread suku bunga simpanan dan kredit yang
dikenakan oleh bank.
Pada umumnya ada beberapa pilihan utama
bank dalam menempatkan dananya untuk
memperoleh pendapatan, yaitu: (a) kredit yang
dipilih karena return yang lebih baik,
meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan
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prospek usaha nasabah. (b) Pembelian Sertifikat
Bank Indonesia (SBI) yang merupakan alternatif
penempatan dana yang aman, berisiko rendah,
berjangka pendek dengan tingkat suku bunga
yang cukup tinggi. (c) Pembelian obligasi
pemerintah dipilih karena memiliki tingkat suku
bunga yang relatif tinggi jadi tingkat
keuntungannya cukup baik dan risikonya rendah.
Beberapa penelitian terkait dengan fungsi
intermediasi perbankan ditulis oleh Ismail (2002)
yang melakukan penelitian terhadap kepemilikan
SBI oleh BPD-BPD di setiap propinsi di Indonesia
selama tahun 2001 menunjukkan bahwa
komposisi kepemilikan SBI oleh Bank
Pembangunan Daerah terlihat mengalami
peningkatan kecuali Propinsi Lampung, Propinsi
Sumatera Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan dan
Propinsi Jawa Barat. Peningkatan kepemilikan SBI
oleh BPD di atas telah terjadi khususnya semenjak
penerapan otonomi daerah. Hal ini dapat terjadi
berdasarkan beberapa asumsi kondisi yang
melatar belakanginya seperti: (1) Bank
Pembangunan Daerah (BPD) yang semenjak
pelaksanaan otonomi daerah menerima limpahan
dana yang cukup besar atas nama pemerintah
daerah belum dapat menyalurkan kelebihan dana
tersebut untuk mendanai kegiatan usaha (sektor
riil) di daerahnya sehingga seperti langkah yang
selalu diambil bank-bank semasa krisis, BPDBPD
tersebut menempatkan kelebihan dananya
tersebut pada instrumen yang bersifat zero risk
yaitu SBI. (2) Berdasarkan asumsi bahwa
pemerintah daerah, baru dapat menggunakan
dana tersebut dengan optimal tahun depan, maka
langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh
BPD-BPD tersebut untuk menempatkan kelebihan
dana adalah pada SBI tenor 1 atau 3 bulan. (3)
Jatuh tempo SBI yang relatif pendek (1 s/d 3 bulan)
membuat BPD dapat dengan lebih fleksibel
mengelola portfolio dananya terutama jika
sewaktu-waktu pemerintah daerah ingin
memanfaatkan dana tersebut. Sedangkan alasan
BPD-BPD di empat propinsi yang tidak
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meningkatkan kepemilikan SBI-nya (BPD
Lampung, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sumatera
Selatan dan BPD Jawa Barat) diperkirakan karena
pengalokasian dana otonomi daerah oleh
pemerintah daerah setempat dilakukan secara
merata dan tidak semata-mata pada BPD.
Pemerintah daerah. Propinsi Lampung
mengalokasikan dana otonomi daerahnya pada
bank pemerintah. Pemerintah daerah Propinsi
Kalimantan Selatan mengalokasikan dananya pada
bank pemerintah (simpanan valas) dan bank umum
swasta nasional. Pemerintah daerah Propinsi Jawa
Barat mengalokasikan dananya pada simpanan
rupiah (deposito) dan simpanan valas di bank
pemerintah. Pemerintah daerah Propinsi Sumatera
Selatan mengalokasikan dananya pada bank
pemerintah (giro dan deposito).
Abdullah dan Suseno (2003) melakukan
penelitian untuk mengukur pelaksanaan fungsi
intermediasi perbankan di daerah yang meliputi
25 provinsi di Indonesia pada tahun 2001
menunjukkan hasil bahwa berdasarkan LDR,
perbankan di daerah selama periode tahun 2001
pada umumnya belum menjalankan fungsi
intermediasi secara efektif. Daerah-daerah yang
dapat
dikatakan
perbankannya
telah
menjalankan fungsi intermediasi dengan cukup
baik dalam pengertian memiliki LDR cukup tinggi
hanya meliputi 5 daerah provinsi yaitu Kalimantan
Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Riau
dan Nanggroe Aceh Darussalam (rata-rata LDR di
atas 60%).
Wiwin (2007) meneliti posisi posisi Bank
Umum dan BPR di Bali dalam menjalankan fungsi
mereka sebagai financial intermediary dalam
perekonomian Bali. Dengan menggunakan LDR
sebagai proksi dapat dikatakan bahwa BPR lebih
mampu dalam menjalankan fungsi utamanya
sebagai perantara keuangan di Bali daripada Bank
Umum. Pelaksanaan prinsip prudential banking
system yang tidak optimal menjadi kendala di
kedua bank tersebut. Perbedaan yang signifikan
tersebut tidak terlepas dari regulasi dan

kelembagaan yang ada. Agar sektor perbankan
mampu menjalankan fungsi intermediasinya
dengan
lebih
baik,
Bank
Indonesia
mencanangkan pelaksanaan linkage programe
antara Bank Umum dan BPR.

EFISIENSI PERBANKAN
Efisiensi merupakan indikator penting
dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas
suatu perusahaan. Efisiensi sering diartikan
bagaimana suatu perusahaan dapat berproduksi
dengan biaya serendah mungkin, tetapi tidak
sekedar itu efisiensi juga menyangkut
pengelolaan hubungan input dan output yaitu
bagaimana mengalokasikan faktor-faktor
produksi yang tersedia secara optimal untuk dapat
menghasilkan output yang maksimal. Suatu
perusahaan dikatakan memiliki tingkat efisiensi
yang lebih tinggi jika dengan jumlah input
tertentu dapat menghasilkan jumlah output lebih
banyak atau pada jumlah output tertentu bisa
menggunakan input lebih sedikit.
Efisiensi bagi sebuah bank atau industri
perbankan secara keseluruhan merupakan aspek
yang paling penting diperhatikan untuk
mewujudkan suatu kinerja keuangan yang sehat
dan berkelanjutan (sustainable). Efisiensi industri
perbankan dapat ditinjau dari sudut pandang
mikro maupun makro (Berger dan Mester, 1997).
Dari perspektif mikro, dalam suasana persaingan
yang semakin ketat sebuah bank agar bisa
bertahan dan berkembang harus efisien dalam
kegiatan operasinya. Bank-bank yang tidak
efisien, besar kemungkinan akan exit dari pasar
karena tidak mampu bersaing dengan
kompetitornya, baik dari segi harga (pricing)
maupun dalam hal kualitas produk dan
pelayanan. Bank yang tidak efisien akan kesulitan
dalam mempertahankan kesetian nasabahnya dan
juga tidak diminati oleh calon nasabah dalam
rangka untuk memperbesar customer-basenya.
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Sementara dari perspektif makro, industri
perbankan yang efisien dapat mempengaruhi
biaya intermediasi keuangan dan secara
keseluruhan stabilitas sistem keuangan. Hal ini
disebabkan peran yang sangat strategis dari
industri perbankan sebagai intermediator dan
produser jasa-jasa keuangan. Dengan tingkat
efisiensi yang lebih tinggi, kinerja perbankan akan
semakin lebih baik dalam mengalokasikan sumber
daya keuangan, dan pada akhirnya dapat
meningkatkan kegiatan investasi dan
pertumbuhan ekonomi (Weill, 2003).
Farrell (1957) mengungkapkan bahwa
efisiensi suatu perusahaan terdiri dari dua
komponen, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi
alokatif. Efisiensi teknis mencerminkan
kemampuan
dari
perusahaan
dalam
memaksimumkam output yang dihasilkan dengan
sejumlah input yang tersedia. Sedangkan efisiensi
alokatif mencerminkan kemampuan perusahaan
dalam mengoptimalkan penggunaan input yang
tersedia, dengan struktur harga dan teknologi
produksinya. Kombinasi dari kedua ukuran ini
dapat digunakan untuk mengukur efisiensi
ekonomi (economic efficiency). Kumbhaker dan
Lovell (2000), mengatakan bahwa efisiensi teknis
merupakan salah satu dari komponen efisiensi
ekonomi secara keseluruhan. Tetapi, dalam rangka
mencapai efisiensi ekonominya suatu perusahaan
harus efisien secara teknis. Untuk mencapai tingkat
keuntungan yang maksimal, sebuah perusahaan
harus dapat berproduksi pada tingkat output yang
optimal dengan jumlah input tertentu (efisiensi
teknis) dan menghasilkan output dengan
kombinasi yang tepat pada tingkat harga tertentu
(efisiensi alokatif).
Jemric dan Vujcic (2002) menganalisis
tingkat efisiensi bank di Kroasia dengan
menggunakan pendekatan DEA selama periode
1995-2000. Pengukuran efisiensi didasarkan atas
ukuran bank, struktur kepemilikan, tahun berdiri,
dan kualitas aset. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa bank asing memiliki tingkat
124

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 1, Januari 2009: 120 – 134

efisiensi yang paling tinggi dan bank yang baru
lebih efisien daripada bank yang telah lama
beroperasi. Secara umum bank yang kecil lebih
efisien, namun secara lokal bank yang besar lebih
efisien. Penyebab utama dari ketidakefisienan
dalam perbankan di Kroasia adalah jumlah tenaga
kerja dan aset tetap.
Yudistira (2003), melakukan penelitian
terhadap 18 bank syariah di seluruh dunia selama
periode 1997-2000 dengan menggunakan
pendekatan DEA dan spesifikasi input output
berdasarkan
pendekatan
intermediasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara keseluruhan efisiensi 18 bank syariah yang
diobservasi mengalami sedikit inefisiensi di tingkat
wajar 10% jika dibandingkan dengan bank
konvensional. Hal ini disebabkan karena periode
1998-1999 bank-bank tersebut mengalami krisis
global sehingga mempengaruhi kinerjanya. Bank
syariah yang berskala kecil cenderung tidak
ekonomis. Oleh karena itu, dianjurkan agar bankbank yang skala ekonominya masih kecil
melakukan merger atau akuisisi.
Hadad et.al (2003a), melakukan penelitian
terhadap bank umum nasional selama periode
1995-2003 menggunakan pendekatan DEA.
Terdapat tiga poin penting dari hasil penelitian
ini yaitu; pertama, kredit yang terkait dengan bank
dan surat berharga mempunyai potensi
pengembangan yang sangat tinggi untuk
meningkatkan efisiensi secara keseluruhan,
kedua, merger dari bank tidak selamanya
membuat bank menjadi lebih efisien, dan ketiga,
kelompok bank swasta nasional non devisa dapat
dikatakan merupakan yang paling efisien selama
3 tahun (2001-2003) dalam kurun analisis 8 tahun
(1996-2003) dibanding bank-bank lainya. Bank
asing campuran sempat menjadi yang paling
efisien di tahun 1997, sedangkan bank swasta
nasional devisa di tahun 1998 dan 1999.
Astiyah dan Husman. (2006) melakukan
penelitian untuk menganalisis tingkat efisiensi
perbankan di Indonesia dengan menggunakan
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derivasi fungsi profit. Pengukuran profit efficiency
dalam studi ini mencakup model dengan
penekanan fungsi intermediasi dan tanpa
penekanan fungsi intermediasi. Estimasi
pengukuran efisiensi bank menggunakan metode
stochastic frontier analysis dengan data bulanan
selama periode 2001-2004 terhadap 20 bank
dengan aset terbesar.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata nilai efisiensi
dengan model penekanan intermediasi lebih
rendah dari model tanpa penekanan intermediasi.
Rata-rata efisiensi selama periode penelitian
dengan menggunakan model non-intermediasi
adalah 92,4% dibandingkan dengan 91,4%
dengan model penekanan intermediasi. Lebih
tingginya rata-rata tingkat efisiensi tanpa
penekanan intermediasi mengindikasikan bahwa
komponen kredit memberikan kontribusi yang
lebih rendah kepada profitabilitas jika
dibandingkan dengan output lainnya. Sehingga
hal ini mengindikasikan bahwa bank belum
menempatkan kredit sebagai komponen utama
dalam kegiatan usahanya.
Ascarya dan Yumanita (2006) melakukan
penelitian dengan menggunakan pendekatan
DEA terhadap perbankan syariah selama periode
2000-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
efisiensi relatif secara teknis bank syariah dengan
pendekatan intermediasi (100%) dan produksi
(85%) pada tahun 2004. Demikian juga efisiensi
relatif secara skala dari pendekatan intermediasi
(87%) dan produksi (97%). Secara umum dari
pendekatan produksi bank syariah mengalami
penurunan efisiensi teknis, namun mengalami
peningkatan efisiensi skala karena pada saat itu
bank syariah cukup agresif dalam berekspansi
membuka kantor-kantor baru.
Staikouras, et.al (2007), melakukan
penelitian terhadap efisiensi biaya pada sektor
perbankan di enam negara-negara Eropa
Tenggara (South Eastern European) selama
periode 1998–2003. Menggunakan pendekatan
SFA, memasukkan variabel spesifikasi perusahaan

dan
keterkaitan
negara
umumnya
mengidentifikasikan tingkat efisiensi biaya yang
rendah, dengan perbedaan ketidakefisienan
diantara negara Eropa Tenggara. Bank asing dan
bank dengan kepemilikan asing yang besar
merupakan bank dengan tingkat in-efisiensi yang
rendah.
Abidin (2007) melakukan penelitian untuk
mengevaluasi kinerja efisiensi 93 bank umum di
Indonesia selama periode 2002-2005 dengan
menggunakan metode DEA menunjukkan bahwa
kelompok bank asing dan bank pemerintah lebih
efisien dibandingkan dengan kelompok bank
yang lain. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh
studi Abidin (2008) yang melakukan penelitian
terhadap 111 bank umum di Indonesia selama
periode 2006-2007 menggunakan pendekatan
stochastic frontier analysis (SFA) menemukan
bahwa kelompok bank yang beraset lebih besar
terutama bank Persero dan bank Asing lebih
efisien dibandingkan dengan kelompok bank
BPD.
Ariff, Mohamed, dan Can, Luc, (2008),
melakukan penelitian efisiensi biaya dan profit
pada 28 bank komersial di Cina menggunakan
teknik non-parametrik selama periode 1995-2004.
Penelitian ini menguji pengaruh jenis
kepemilikan, ukuran, profil risiko, profitabilitas
dan perubahan lingkungan inti terhadap efisiensi
bank menggunakan regresi Tobit. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat efisiensi profit lebih
rendah dari efisiensi biaya. Hasil ini mendukung
bahwa yang paling penting dari ketidakefisienan
adalah atas sisi penerimaan. Temuan lain dari
penelitian ini menunjukkan bahwa joint-stock
banks (national and city-based), lebih cost- and
profit-efficient dari pada bank milik pemerintah
sementara bank ukuran-menengah secara statistik
lebih efisien dari bank kecil dan besar. Dalam
rangka meningkatkan efisiensi, penelitian ini
memberikan beberapa usulan antara lain;
mempercepat reformasi keterbukaan pasar
perbankan, memperbaiki manajemen risiko,
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mengurangi subsidi modal pemerintah dan
menyebarkan kepemilikan bank-bank Cina.

METODE
Populasi dalam studi ini mencakup seluruh
BPD di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia
sampai akhir tahun 2007 yang berjumlah 26 bank.
Data yang digunakan dalam studi ini adalah data
sekunder selama periode 2006-2007 yang
bersumber dari publikasi Bank Indonesia yaitu
Neraca dan Laporan Laba Rugi.
Pengukuran Intermediasi Perbankan
Alat ukur utama yang selama ini
dipergunakan untuk mengukur kinerja
perbankan khususnya berkenaan dengan
pelaksanaan fungsi intermediasi adalah loan to
deposit ratio (LDR), yaitu perbandingan atau rasio
antara penyaluran dana dalam bentuk kredit
(pelaksanaan fungsi penyaluran dana) terhadap
dana pihak ke III (DPK) yang berhasil dihimpun
oleh perbankan (pelaksanaan fungsi intermediasi
penghimpunan dana).
LDR =

....................................... (1)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia,
dalam kondisi normal angka LDR berada di sekitar
85%-110%. Angka ini sesuai dengan harapan
sektor riil. Jika angka LDR berada di bawah 85%,
maka dapat dikatakan bahwa peran perbankan
sebagai lembaga intermediasi belum berjalan
secara optimal.
Dilihat dari komponen pembentuknya LDR
merupakan suatu ukuran ideal yang dapat
dipergunakan untuk mengukur kinerja
perbankan sebagai lembaga intermediasi. Namun
demikian apakah LDR senantiasa tepat untuk
dipergunakan sebagai alat ukur kinerja
perbankan khususnya BPD yang ternyata sebagian
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besar DPK ditempatkan di instrumen SBI? Agar
supaya dana DPK BPD dapat dioptimalkan
penyaluran untuk pembiayaan pembangunan
daerah dan sekaligus meningkatkan fungsi
intermediasi perbankan, penulis menawarkan
alternatif baru pengukuran fungsi
intermediasi perbankan yang disebut dengan
SBI to deposit ratio (SDR). SDR adalah
perbandingan atau rasio antara dana BPD yang
ditempat di SBI terhadap dana pihak ke III (DPK)
yang berhasil dihimpun oleh perbankan.
SDR =

................... (2)

Sebagai cut-offnya, dalam kondisi normal
penulis mengusulkan angka SDR dibawah 10%.
Artinya total dana pihak ketiga yang dapat
dihimpun oleh BPD maksimal yang bisa
ditempatkan di SBI BI hanya 10%, sementara 90%
lagi wajib disalurkan sebagai pembiayaan dalam
mendukung berbagai program pembangunan
daerah. Ketentuan ini dapat menjadi acuan
standar BI jika rasio SDR ini bisa diterima dan BPD
wajib melaksanakan. Semakin tinggi angka SDR
menunjukkan bahwa fungsi intermediasi
perbankan BPD tidak berjalan secara optimal, dan
begitu sebaliknya
Pengukuran Efisiensi Perbankan
Pengukuran efisiensi perbankan dengan
menggunakan metode DEA adalah sebuah
metode frontier non parametric yang
menggunakan model program linier untuk
menghitung perbandingan rasio output dan input
untuk semua unit yang dibandingkan dalam
sebuah populasi. Tujuan dari metode DEA adalah
untuk mengukur tingkat efisiensi dari decisionmaking unit (DMU ie.bank) relatif terhadap bank
yang sejenis ketika semua unit-unit ini berada
pada atau dibawah “kurva” efisien frontier-nya.
Jadi metode ini digunakan untuk mengevaluasi
efisiensi relatif dari beberapa objek
(benchmarking
kinerja).
Metode
ini

PERBANKAN
diperkenalkan pertama kali oleh Charnes, Coopers
dan Rhodes (CCR) pada tahun 1978, dan
kemudian semakin berkembang. Mengingat telah
banyaknya perkembangan model matematis DEA
ini, maka sebagian besar mengatakan bahwa DEA
adalah metode bukan model.
Pendekatan DEA lebih menekankan kepada
pendekatan yang berorientasi kepada tugas dan
lebih memfokuskan kepada tugas yang penting,
yaitu mengevaluasi kinerja DMU. Analisis yang
dilakukan berdasarkan kepada evaluasi terhadap
efisiensi relatif dari DMU yang sebanding.
Selanjutnya DMU-DMU yang efisien tersebut akan
membentuk garis frontier. Jika DMU berada pada
garis frontier, maka DMU tersebut dapat dikatakan
efisien relatif dibandingkan dengan DMU yang
lain dalam peer group-nya. Selain menghasilkan
nilai efisiensi masing-masing DMU, DEA juga
menunjukkan unit-unit yang menjadi referensi
bagi unit-unit yang tidak efisien.

Spesifikasi Input dan Output
Menurut Kwan (2002) dan Berger dan
Humphrey (1997) pendekatan intermediasi ini
banyak digunakan dalam penelitian efisiensi bank.
Mereka menyarankan bahwa pendekatan
intermediasi adalah yang paling sesuai untuk
mengevalusi efisiensi seluruh bank karena
termasuk didalamnya beban bunga yang
jumlahnya setengah atau dua per tiga dari total
biaya. Penelitian ini juga menggunakan
pendekatan intermediasi karena pendekatan ini
dinilai sesuai untuk mencerminkan karakteristik
BPD dimana BPD sebagai lembaga intermediasi
yang menyalurkan dana dari pihak yang
kelebihan dana kepada pihak yang
membutuhkan dana. Variabel output dari BPD
terdiri dari Total Kredit yang disalurkan (Y1) dan
Total Pendapatan (Y2), sementara variabel input
terdiri dari Total Simpanan (X1), Biaya Tenaga
kerja (X2), dan Aktiva Tetap (X3).

............................ (3)

HASIL

Dimana; DMU = UPK; n = UPK yang akan
dievaluasi; m = input-input yang berbeda; p =
output-output yang berbeda; xij = jumlah input I
yang dikonsumsi oleh UPKj; ykj = jumlah output k
yang diproduksi oleh UPKj. Nilai efisien dalam DEA
berkisar antara nol sampai satu. DMU yang efisien
akan memiliki nilai 1 atau 100%, sedangkan nilai
yang mendekati nol menunjukkan efisiensi DMU
yang semakin rendah. Ada dua kriteria sebuah
DMU yang efisien yaitu: pertama, apabila tidak
ada unit lain atau kombinasi DMU yang
menggunakan jumlah input yang sama. Kedua,
jumlah output yang dihasilkan sedikitnya sama
dengan jumlah output yang dihasilkan oleh DMU
lain yang berkinerja 100%.

Analisis Hasil Penelitian

Efficiency of DMU =

Hasil penelitian untuk mengukur fungsi
intermediasi perbankan BPD menggunakan LDR
dan SDR dapat dilihat dalam Tabel 1,2, dan 3.
Selama periode 2006-2007, walaupun LDR
mengalami peningkatan dari 43,33% tahun 2006
menjadi 53,53% tahun 2007 tapi masih jauh di
bawah ketentuan BI dan harapan sektor riil yaitu
minimal sebesar 85%. Angka LDR BPD juga yang
paling rendah dibandingkan dengan kelompok
bank yang lain. Dilihat dari kinerja LDR BPD secara
individual, pada tahun 2006 terdapat 2 BPD yang
mencapai angka LDR diatas 85% yaitu BPD Sumsel
dan NTB. Pada tahun 2007, terjadi peningkatan
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jumlah BPD yang mencapai angka LDR diatas 85%
yaitu BPD Lampung, NTB, dan NTT. BPD Sumsel
mengalami penurunan kinerja LDR pada tahun
2007.
Tabel 1. Kinerja LDR Masing-Masing
(Dalam %)

BPD

kompetitif serta bebas risiko (risk free) gagal bayar.
Penempatan dana BPD pada instrumen SBI Bank
Indonesia
mengalami
kecenderungan
peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 2).
Pada tahun 2003, jumlah dana BPD yang
ditempatkan di SBI hanya mencapai Rp. 7,224
triliun atau 7,13% dari total dana perbankan yang
ditempatkan di SBI. Jumlah ini terus mengalami
peningkatan dan mencapai puncaknya pada
tahun 2006 yang mencapai Rp. 43,115 triliun. Pada
tahun 2007 mengalami penurunan menjadi
sebesar Rp. 34,842 triliun dan Mei-2008 meningkat
kembali menjadi Rp. 41,375 triliun.
Berdasarkan perhitungan SBI to deposit ratio
(SDR) selama periode 2006-2007 juga
menunjukkan bahwa BPD belum menjalankan
fungsinya sebagai lembaga intermediasi
perbankan secara optimal (Tabel 3). Walaupun
angka SDR mengalami penurunan dari 33,39%
tahun 2006 menjadi 25,05% tahun 2007, tetapi
masih jauh dari angka yang ideal yaitu di bawah
10%. Itu artinya dana DPK yang berhasil dihimpun
oleh BPD masih lebih banyak ditempatkan di SBI
ketimbang disalurkan untuk pembiayaan
pembangunan daerah. Jika dilihat dari individual
bank, pada tahun 2006 terdapat 6 BPD yang
angka SDRnya di bawah 10% yaitu BPD Lampung,
Jateng, NTB, Kalbar, Sulsel, dan Sulawesi Tengah.
Tahun 2007, jumlah BPD dengan angka SDR di
bawah 10% tetap 6 BPD dengan komposisi yang
berbeda, yaitu: BPD Lampung, Jakarta, NTB, Sulut,
Sulsel, dan Sulawesi Tenggara.

Sumber: Bank Indonesia, 2008.

Nilai LDR yang rendah menunjukkan bahwa
jumlah dana masyarakat yang berhasil
dikumpulkan oleh BPD tidak seluruhnya dapat
disalurkan ke dalam bentuk kredit. Sebagai
konsekuensi atas rendahnya penyaluran kredit
bank tersebut, maka kelebihan likuiditas
perbankan akhirnya tertanam di SBI (Surat
Berharga Bank Indonesia) sebagai instrumen
investasi yang menawarkan return yang cukup
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Tabel 2. Penempatan Dana BPD pada SBI Periode
2003-Mei 2008 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Bank Indonesia, data diolah (2008).

PERBANKAN
Hasil pengukuran kinerja efisiensi bank BPD
dapat dilihat dalam Tabel 4 dan 5. Dalam
penelitian ini, penulis membagi BPD atas tiga
kelompok berdasarkan total aset yang yang
dimiliki. Bank beraset besar dengan total aset lebih
besar dari Rp. 10 triliun, bank beraset menengah
dengan total aset antara Rp.2 triliun sampai Rp.10
triliun, dan bank beraset kecil di bawah Rp.2
triliun. Pada tahun 2006-2007, terdapat 7 BPD
yang termasuk dalam kelompok BPD yang beraset
besar. BPD Jabar merupakan bank dengan total
aset terbesar dari total 26 BPD seluruh Indonesia
dimana sampai akhir tahun 2007 tercatat sebesar
Rp.23,12 triliun.
Tabel 3. Kinerja SDR Masing-Masing BPD Tahun
2006-2007 (Dalam %)

Sumber: data diolah, 2008.

Untuk kelompok BPD beraset menengah
pada tahun 2006 terdapat 11 BPD dengan BPD
Sumatera Utara yang memiliki aset tertinggi yaitu
sebesar Rp. 7,67 triliun. Sementara tahun 2007,
jumlah BPD beraset menengah meningkat
menjadi 12 BPD dengan masuknya BPD Sulawesi
Utara, tetapi BPD yang memiliki aset tertinggi
beralih ke BPD Papua. Bank BPD beaset kecil
jumlahnya berkurang dimana pada tahun 2006
terdapat 8 BPD berkurang menjadi 7 BPD tahun
2007. BPD yang paling kecil asetnya adalah BPD
Sulawesi Tengah dengan total aset tahun 2007
sebesar Rp. 808, 895 miliar.
Hasil Pengukuran terhadap kinerja efisiensi
keseluruhan BPD dengan menggunakan metode
DEA selama periode 2006-2007 menunjukkan
peningkatan efisiensi dari 81% menjadi 89% tapi
masih di bawah nilai maksimal 100%. Sebuah
bank dapat mencapai tingkat efisiensi tertinggi
100% jika sudah mampu melakukan efisiensi
dalam penggunaan inputnya dan atau sudah
mampu memanfaatkan semua kemampuan
potensial yang dimilikinya untuk memproduksi
output-outputnya, dan sebaliknya bank yang
nilai efisiensinya di bawah 100% harus dapat
melakukan efisiensi dalam penggunaan input dan
atau harus memaksimalkan semua kemampuan
potensial yang dimilikinya untuk menghasilkan
output.
Berdasarkan kelompok aset, BPD beraset
besar memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan kelompok BPD yang
lain dan di atas total keseluruhan BPD. Pada tahun
2006, tingkat efisiensi DEA BPD beraset besar
mencapai nilai 93% dan mengalami peningkatan
96% pada tahun 2007. Kelompok BPD beraset
menengah pada tahun 2006, tingkat efisiensinya
lebih baik dari kelompok BPD beraset kecil yaitu
78%, tapi kinerja efisiensi kedua kelompok BPD
tersebut di bawah kinerja efisiensi BPD
keseluruhan. Pada tahun 2007, kinerja efisiensi
kelompok BPD beraset kecil lebih tinggi dari
kelompok bank beraset menengah, tapi nilai DEA
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kedua kelompok BPD tersebut mengalami
peningkatan dan masih di bawah nilai DEA total
keseluruhan BPD.

Tabel 5. Kinerja Efisiensi DEA Masing-Masing
BPD (Dalam %)

Tabel 4. Kinerja Efisiensi DEA Per-Kelompok BPD
Tahun 2006-2007 (Dalam %)

Sumber: Data diolah, 2008.

Secara individual, pada tahun 2006, hasil
pengukuran DEA menunjukkan bahwa dari 24 BPD
terdapat hanya 3 BPD (BPD Bengkulu. BPD Jabar,
dan BPD Sulawesi tengah) yang memenuhi syarat
mencapai nilai sesuai target yaitu tingkat
efisiensinya mencapai angka 1 atau 100%.
Sementara 21 BPD nilai efisiensinya dibawah 100%,
2 BPD yaitu BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tenggara tidak bisa dihitung nilai efisiensinya
karena ketidaktersediaan data. Pada tahun 2007,
jumlah BPD yang nilai efisiensinya mencapai nilai
maksimal 100% meningkat menjadi 7 BPD, yaitu:
BPD Aceh, Sumut, Bengkulu, Jakarta, Jabar,
Sulawesi Tengah dan Papua. Sementara 18 BPD nilai
efisiensinya dibawah 100%. Terdapat 4 BPD yang
mengalami peningkatan kinerja efisiensi mencapai
maksimal 100% dibandingkan tahun 2006 yaitu;
BPD Aceh, Sumut, Jakarta, dan Papua, sementara
BPD Bengkulu, Jabar dan Sulawesi Tengah dapat
mempertahankan nilai efisiensinya 100%.

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil perhitungan LDR dan SDR
menunjukkan bahwa BPD belum optimal
menjalankan fungsinya sebagai lembaga
intermediasi perbankan. Hal ini menunjukkan
bahwa Bank BPD belum dapat menjalankan
perannya secara maksimal dalam menggerakkan
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Sumber: Data diolah, 2008.

pembangunan ekonomi daerah melalui kegiatan
pembiayaan.
Nilai LDR yang rendah
mengindikasikan bahwa BPD sangat berhati-hati
dalam menyalurkan kreditnya mungkin dihantui
oleh terjadi kredit macet, sementara jumlah dana
pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan yang
pesat. Akibatnya BPD mempunyai kelebihan
likuiditas yang besar dan tidak produktif.
Kecenderungan yang terjadi adalah BPD lebih
memilih kelebihan likuiditas untuk disimpan di SBI
yang lebih aman, risiko rendah dan keuntungan
pasti tapi dampaknya terhadap perekonomian
daerah kurang baik. Hasil penelitian ini sejalan
dengan temuan Abdullah dan Suseno (2003) yang
menunjukkan bahwa perbankan di daerah
selama periode tahun 2001 pada umumnya belum
menjalankan fungsi intermediasi secara efektif.

PERBANKAN
Alasan yang banyak digunakan mengapa
BPD menempatkan kelebihan likuditasnya di SBI,
antara lain; pertama tingkat suku bunga SBI lebih
tinggi daripada suku bunga simpanan bank
sehingga bank masih memperoleh margin bunga
walaupun tipis, kedua, kekhawatiran terjadinya
kredit macet, ketiga, BPD pada saat ini cukup sulit
untuk meningkatkan ekspansi kredit seiring
dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun dan
terakhir, besarnya penempatan SBI oleh BPD
disinyalir karena adanya dana milik pemerintah
daerah yang belum dapat dicairkan untuk
pembiayaan proyek.
Berdasarkan pengukuran efisiensi, bank BPD
belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal
dimana tingkat efisiensinya masih di bawah 100%.
Artinya, bank BPD dalam kegiatan operasionalnya
belum mampu memanfaatkan semua kemampuan
potensial yang dimilikinya untuk dapat
menghasilkan output yang maksimal. Berdasarkan
kelompok aset, BPD beraset besar memiliki tingkat
efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan kelompok BPD yang lain dan diatas total
keseluruhan BPD. Hasil ini sejalan dengan temuan
Bos dan Kolari (2005) dan Rezitis (2006) yang
menyatakan bahwa semakin besar aset suatu
bank, maka semakin efisien bank tersebut. Hal ini
disebabkan karena bank beraset besar
dimungkinkan terjadinya economic of scale dalam
kegiatan operasionalnya. Tetapi hasil yang
berbeda dikemukakan oleh Ariff dan Can (2008)
yang menemukan bahwa bank ukuranmenengah secara statistik lebih efisien dari bank
kecil dan besar. Sementara studi Abidin (2008)
melaporkan bahwa kelompok bank yang beraset
besar terutama Bank Persero dan Bank Asing lebih
efisien dibandingkan dengan kelompok bank
BPD.
Fungsi intermediasi perbankan yang belum
optimal dijalankan oleh bank BPD berdampak
terhadap kinerja efisiensi yang masih di bawah
angka maksimal 100%. Hasil penelitian ini sejalan
dengan temuan studi yang dilakukan oleh Astiyah

dan Husman (2006) yang menunjukkan bahwa
rata-rata nilai efisiensi dengan model penekanan
intermediasi lebih rendah dari model tanpa
penekanan intermediasi. Rata-rata efisiensi selama
periode penelitian dengan menggunakan model
non-intermediasi adalah 92,4% dibandingkan
dengan 91,4% dengan model penekanan
intermediasi. Lebih tingginya rata-rata tingkat
efisiensi tanpa penekanan intermediasi
mengindikasikan bahwa komponen kredit
memberikan kontribusi yang lebih rendah kepada
profitabilitas jika dibandingkan dengan output
lainnya. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa
bank belum menempatkan kredit sebagai
komponen utama dalam kegiatan usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Sistem keuangan memiliki peran yang
sangat strategis dalam mendukung kegiatan
perekonomian. Sistem keuangan yang merupakan
bagian dari sistem perekonomian menjalankan
fungsi intermediasi yang mengalokasikan dana
dari pihak yang mengalami kelebihan dana
(surplus) kepada pihak yang kekurangan dana
(defisit). Oleh karena itu, untuk dapat
menjalankan fungsi intermediasinya secara
optimal, maka dituntut sistem keuangan yang
stabil dan beroperasi secara efisien. Sistem
keuangan yang tidak stabil dan tidak efisien
sangat rentan terhadap berbagai gejolak sehingga
dapat
mengganggu
perputaran
roda
perekonomian. Stabilitas dalam sistem keuangan
perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan
karena merupakan aspek yang sangat penting
dalam membentuk dan menjaga perekonomian
yang berkelanjutan
Bank Pembangunan Daerah yang
merupakan bagian dari sistem keuangan dituntut
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untuk dapat menjalankan fungsi intermediasinya
secara optimal dan beroperasi secara efisien untuk
mendukung penguatan stabilitas sistem
keuangan. Sebagai bank yang dimiliki oleh
pemerintah daerah (Pemda), BPD bisa berperan
lebih besar dalam menggerakkan pembangunan
ekonomi daerah melalui kegiatan pembiayaan.
Oleh karena itu, BPD diharapkan dapat
mengoptimalkan fungsi intermediasinya dan
memberikan kinerja efisiensi yang terbaik sebagai
lembaga keuangan yang mampu mendukung
dengan maksimal pembiayaan pembangunan
di daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1)
menganalisis kinerja fungsi intermediasi dan
efisiensi BPD, (2) menawarkan alternatif baru
dalam pengukuran kinerja fungsi intermediasi
perbankan, dan (3) memberikan rekomendasi
kebijakan berupa grand design strategi
pengembangan BPD dalam meningkatkan fungsi
intermediasi dan efisiensi ke depan.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 26
BPD seluruh Indonesia selama periode 2006-2007
menunjukkan bahwa fungsi intermediasi
perbankan BPD masih belum berjalan secara
optimal walaupun kecenderungannya meningkat.
Bank BPD masih hati-hati dalam meningkatkan
penyaluran kredit dan lebih suka menempatkan
dana pada instrumen SBI yang lebih aman dan
memberikan keuntungan yang pasti. Sementara,
dari hasil perhitungan kinerja efisiensi
menunjukkan bahwa BPD mengalami
peningkatan efisiensi dalam kegiatan
operasionalnya, tapi nilai efisiensinya masih
dibawah angka yang maksimal yaitu 100%.
Saran
Saran hasil penelitian yang terkait dengan
tindakan praktis yang diusulkan agar supaya dapat
diimplementasikan melalui berbagai langkahlangkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh BI,
BPD atau Pemda. Tujuannya agar supaya BPD
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dapat menjalankan fungsi intermediasi
perbankan secara optimal dan kinerja efisiensi
yang tinggi dalam mendukung sepenuhnya
pembiayaan pembangunan daerah dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saransaran tersebut antara lain: (1) Pembatasan
penempatan dana DPK oleh BPD ke instrumen SBI,
(2) Kerjasama antar BPD, (3) Fokus pada segmen
pasar tertentu, misalnya pemberian kredit khusus
pada sektor UMKM, (4) diversifikasi sumber
pendanaan BPD, misalnya merger antar BPD untuk
membentuk holding company, dan (5)
pembentukkan lembaga penjamin kredit lokal.
Berkaitan dengan pengembangan teori,
penelitian ini menyarankan perlu ada suatu teori
baru yang mencoba menggabungkan antara teori
yang menganalisis fungsi intermediasi perbankan
dan kinerja efisiensi, sehingga diharapkan muncul
suatu model yang mampu mengukur keduanya
secara bersama tanpa perlu menghitungnya satu
per satu. Pengembangan teori tersebut memang
hanya terbatas aplikasinya pada sektor perbankan
dengan tujuan menjadikan sistem perbankan
yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan
kestabilan sistem keuangan.
Saran untuk penelitian lanjut, antara lain:
(1) untuk pengukuran kinerja efisiensi bisa
menggunakan pendekatan parametrik, misalnya
Thick Frontier Approach (TFA) atau DistributionFree Approach (DFA) atau model yang lain, (2)
dapat memperluas sampel penelitian dengan
memasukkan kelompok bank yang lain, misalnya
bank Persero, dan (3) menggunakan pendekatan
lain, misalnya pendekatan aset atau pendekatan
produksi.
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IDENTIFYING BANK LENDING CHANNEL IN
INDONESIA: A VECTOR ERROR
CORRECTION APPROACH WITH
STRUCTURAL BREAK
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Abstract: There was a question whether monetary policy works through bank lending channel
required a monetary-induced change in bank loans originates from the supply side. Most
empirical studies that employed vector autoregressive (VAR) models failed to fulfill this
requirement. Aiming to offer a solution to this identification problem, this paper developed a
five-variable vector error correction (VEC) model of two separate bank credit markets in
Indonesia. Departing from previous studies, the model of each market took account of one
structural break endogenously determined by implementing a unit root test. A cointegration
test that took account of one structural break suggested two cointegrating vectors identified
as bank lending supply and demand relations. The estimated VEC system for both markets
suggested that bank loans adjusted more strongly in the direction of the supply equation.
Key words: bank lending channel, unit root hypothesis, structural breaks, vector error correction,
bank credit market and Indonesia.

The literature has identified various transmission
channels through which monetary policy decisions
are transmitted to real GDP and inflation. They
include interest rate, asset price, exchange rate and
credit channels (Miskhin, 1995, 2001). Formalized
by Bernanke and Gertler (1989) and Bernanke and
Blinder (1988), the credit channel relies on the
existence of asymmetric information and costly
enforcement of contract in financial markets that
give rise to an external financial premium charged
on top of the market interest rates. Since bank
loans are considered to carry the least external

premium, a large number of firms, mostly small and
medium firms, which cannot afford to raise funds
from bonds and capital markets, are mainly
dependent on bank credits for external funding.
Bank lending channel arises from two basic
assumptions (Brooks, 2007). First, the central bank,
through a change in monetary policy, is able to
constrain the supply of bank loans. For example, a
monetary contraction will reduce bank reserve
money and in turn the supply of bank loans.
Second, bank loans and other non-bank assets
such as commercial papers are imperfect substitutes,
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due to imperfect information in credit markets.
Some firms, mainly small ones, become dependent
on bank loans because they find it too expensive
to obtain funds through other means, such as
issuing securities or bonds, due to high screening
and monitoring costs. Accordingly, if banks reduce
their loans, there will be a fall in spending by bankdependent customers and, therefore, aggregate
demand. Taken together, these two assumptions
imply that a monetary policy contraction will
reduce the supply of bank loans and in turn depress
the level of economic activity.
Empirical studies on bank lending channel
are voluminous (Ashcraft, 2006; Bernanke and
Blinder, 1988; Bernanke and Blinder, 1992;
Bernanke and Gertler, 1995; Kashyap, Stein and
Wilcox (1993), Ramey (1993), and Olliner and
Rudebnusch (1996). Most of these studies employ
vector autoregression (VAR) models with either
aggregate or disagregated data. However, they
largely provide ambiguous results. While the bank
lending hypothesis requires that a monetarypolicy-induced change in bank loans originates
from the supply side, the results fail to meet this
requirement. In general the results reveal that
bank loans respond with a lag and decline almost
contemporaneously with the aggregate output
following a tight monetary policy. Thus, a
monetary-induced decline in bank loans does not
necessarily originate from the supply side. It may
instead originate from the demand side, thereby
supporting the interest rate channel view. That is,
a tight monetary policy reduces money supply and
raises interest rates, thereby depressing economic
activities and in turn reducing the demand for
credit. Therefore, there is an identification
problem: a monetary-policy-induced movement in
the bank loans is not identified as to whether it
originates from the demand side or the supply side.
One approach to solving this identification
problem is proposed by Kakes (2000). He employed
a five-variable vector error correction (VEC) model
of bank credit market to identify bank lending
136
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channel in the Netherlands. While the supply of
bank lending is a function of the spread between
bank lending rate and the interest rates on bonds,
the demand for bank lending is determined by
the lending rate and the real activity. He assumed
three cointegrating vectors identified as bank
lending demand relation, bank lending supply
relation and banks’ bond holding relation. He
argues that the identification of the first two
cointegrating vectors as bank lending demand and
supply relations can help solve the identification
problem. That is, whether the credit market
originates from the supply or demand sides
depends on the short-run adjustment toward the
equilibrium in the bank credit market in the VEC
model. The short-run adjustment toward the credit
market equilibrium is said to be dominated by the
supply of credit if the short-run adjustment
coefficient on the error correction term
corresponding to the long-run supply relation is
greater in magnitude or statistically more
significant than that on the error correction term
corresponding to the long-run demand relation.
A similar approach was utilized by Agung
et al. (2002) to identify bank lending channel in
Indonesia. They develop a four-variable VECM that
assumes two cointegrating vectors identified as
demand for and supply of bank credit relations.
While the demand for credit relation is of the same
specification as the one specified by Kakes (2000),
the supply of bank lending is positively related to
the level of economic activity and the interest rate
differential, which they assume to be the spread
between the banks’ lending rate and banks’
funding costs proxied by deposit rate. Both studies
successfully identify the cointegrating vectors but
offer different conclusions regarding bank lending
channel. While the former concluded that the
credit market in the Netherlands is demanddetermined, the latter found that the credit market
in Indonesia is supply-induced.
However, Kakes (2000) and Agung et al.
(2002) ignored structural breaks that likely be
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experienced by the Indonesian macroeconomic
series in their realization process. One possible
source of such breaks is the 1998 financial crisis,
which was largely responsible for the credit crunch
in the aftermath of the crisis. The existence of credit
crunch might have reinforced the decline in the
supply of bank loans following a monetary
tightening. Therefore, the 1998 financial crisis
needs to be taken into account. The credit crunch
is said to be present only if the decline in the bank
loans following the crisis is supply side
phenomenon. This may be identified by including
a shift dummy in the supply of credit relation only
and expecting its coefficient to be negatively
signed and significant. Alternatively, the shift
dummy may enter both supply and demand
relations and its estimated coefficient in the former
is greater in magnitude or more significant than
in the latter relation.

The remainder of this paper is organized as
follows. Section 2 provides data description and
the construction of a five-variable VEC model of
the Indonesian bank credit markets. Section 3
presents the results of unit root and cointegration
tests that take account of one structural break.
Section 4 is divided into two subsections. While
the first discusses the estimated long-run bank
lending supply and demand relations and their
respective short-run adjustment mechanisms, the
second presents the impulse response analysis of
whether bank lending channel of monetary policy
transmission is identified in Indonesia. Section 5
concludes.

Another drawback of those studies is that
their results at most only provide a test of the first
part of the hypothesis and remain silent on the
second part of the hypothesis. They only tackle
the question as to whether the short-run
adjustment in the credit market is supply or
demand-determined. But whether this short-run
adjustment feeds into the level of economic activity
they provide no answer.

Data and Empirical Framework

This study is an attempt to mitigate these
drawbacks in identifying bank lending channel of
monetary policy transmission in Indonesia. In so
doing, it devices a five-variable VEC model of the
Indonesian bank credit market that takes account
of one structural break that arises from the 1998
financial crisis. The exact date of the crisis will be
endogenously determined through an estimation
process and serve as the basis for constructing a shift
dummy. Since the shift dummy will be present in
the cointegrating vectors, a new cointegration test
procedure that takes account of one structural break
is implemented. Based on this test, the system
assumes two cointegrating vectors identified as
demand for and supply of bank credit relations.

RESEARCH METHOD

This study assumes that the endogenous
variables of the Indonesian bank credit market
follow an error correction process where the
intercept and shift dummy are restricted and time
trend is absent. The model is a vector error
correction (VEC) and of the following form:
........ (1)
where the vector yt contains the endogenous
variables of the Indonesian bank credit market, ∆
is the differencing operator so that ∆ yt = yt - yt-1,
and µt is the error vector which is assumed to be
white noise; that is, µt is supposed to be serially
uncorrelated with zero mean and constant
nonsingular covariance matrix µ. The Γi matrices
are reduced form coefficient matrices because Γ0 is
assumed to be an identity matrix. The first term on
the right-hand side of system (1) is the error
correction term with β ′yt −1 representing the
cointegration relations to which the intercept and
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shift dummy are restricted. Furthermore, a is the
loading matrix, which contains the short-run
adjustment coefficients that capture the short-run
adjustment of the system in order to maintain the
long-run equilibrium.
The bank lending supply is assumed to be a
function of the level of economic activity and the
spread between the banks’ lending rate and banks’
lending opportunity costs proxied by call-money
rate. Another variable expected to influence the
bank lending supply is the financial crisis proxied
by a shift dummy. The use of call-money rate as a
proxy for bank lending opportunity costs is due to
the fact that for many commercial banks it serves
as one of important sources of funds as well as a
place to invest their excess supply of funds. Another
advantage is that a short-run dynamic analysis of
the effects of a monetary policy contraction on the
credit market may be conducted since the callmoney rate plays a role of monetary policy
instrument variable. It is expected that both spread
and level of economic activity are positively related
to the bank lending supply.
The bank lending demand is a function of
the level of economic activity and bank lending
rate. While the former explanatory variable is
expected to be positively related, the latter is
expected to be negatively related to the bank
lending demand.
Two separate models are devised to represent
two bank credit markets in Indonesia: the working
capital credit market and investment credit market.
Each model consists of five variables, namely the
Real GDP (Yt) as a measure of the level of economic
activity, bank loans, call-money rate (R1t), lending
rate, and the shift dummy (DUt) that has zero for
observations before the second month of 1999 and
one thereafter (A unit root test that allows for one
unknown break date in the next section finds that
these two markets share one common break date,
the second month of 1999, which coincides with
the period of the crisis. Inspection of the data also
confirms this break date). While in the former
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market bank loans are represented by Working
Capital Loans in real terms (RCWCRPt) and the
lending rate by Working Capital Lending Rate
(RWCt), in the latter they are represented by
Investment Capital Loans in real terms (RCINVRPt)
and Investment Capital Lending rate (RINVt),
respectively. All variables, except interest rates, are
stated in natural logarithm.
The specification of these markets is as
follows.
Bank Working Capital Credit Market
Supply
(2)
Demand
(3)
where it is expected that a1>0, a2>0, a3<0, b1>0,
and b2<0.
Bank Investment Credit Market
Supply
(4)
Demand
(5)
where it is expected that c1>0, c2>0, c3<0, d1>0, and
d2<0.
In this study monthly data are employed
starting from the first month of 1985 to the last
month of 2007, covering a total of 276
observations. All the data except real GDP (Y) are
available in a monthly frequency. Therefore, the
frequency of Y series has been converted from
quarterly into monthly by using the distributive
method (Using RATS procedure DISTRIB.SRC, it
computes a distribution of a series, changing the
frequency to a higher one while maintaining the
sum of each original period, e.g. producing a
monthly “GNP” estimate from quarterly GNP. The
procedure is available at http://www.estima.com/
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Interpolation.shtml#DISTRIB.SRC). The precise data
sources are given in Table 1 and the series are
plotted in Figure 1.

Following Perron (1997), the data
generating process of each of the variables is
assumed to follow an additive outlier (AO) model
(Perron, 1989; considers the 1929 Great Crash as

Table 1. Description and Sources of Data

BPS = Badan Pusat Statistik (Central Bureau of Statistics)
Indonesia
IFS-IMF = International Financial Statistics – International
Monetary Fund (IMF) (CD-ROM database)
IFS-BI = Indonesian Financial Statistics – Bank Indonesia
(Published monthly and at < http://www.bi.go.id >)
MSCI = Morgan Stanley Capital International Inc, available
at < http://www.msci.com/equity/index2.html>.

Unit Root and Cointegration Tests
Unit Root Test with Structural Break
This subsection investigates the degree of
integration of the variables of interest. It is widely
known that macroeconomic series often
experience various breaks in their realizations. This
is especially true for transition and emerging
market economies, which often suffer from shocks
due to radical policy changes or crises (For example,
Altinay and Karagol (2004) find that the Turkish
macroeconomic series are trend stationary after
including one structural break in their unit-root
test). Vogelsang and Perron (1998), through
simulations, find that the unit root test size is
sensitive to structural breaks and hence ignoring
these breaks in the model specification may
weaken the test power, thereby resulting in a
misleading conclusion about the unit root
hypothesis. Therefore, a unit root test whose size
is invariant to the presence of structural breaks is
needed. This study implements a unit root test that
allows for one structural break whose date is
determined endogenously.

an example of structural break that occurred
gradually because it lasted several years and hence
assuming the DGP is of innovation outlier (IO),
while the 1973 oil price shock as a break that
occurred instantly. Accordingly, he modelled these
two cases differently by applying IO to the former
and AO to the latter in accordance with the DGP).
Vogelsang and Perron (1998) argue that the
application of the AO model is superior when the
break date is chosen using the significance of the
break parameters, because the test size is invariant
to the change in the magnitude of the breaks.
Since the structural breaks especially due to the
1998 financial crisis, experienced by the Indonesian
economy arguably are of a larger magnitude than
those of developed economies the resulting shifts
in both intercepts and slopes of its data series
realizations are also possibly larger in magnitude.
Hence, the use of the additive outlier (AO)
framework is preferable. Equation (1) represents
the AO framework that has two steps: (i)
detrending the series by regressing it on the trend
components (constant, time-trend, and break
dummy), and (ii) applying the Augmented Dickey–
Fuller (ADF) test without trend function to the
residuals of the first step.
β

µ
~ = αˆ ~

+

∑

∆~

θ

and

+

(6)
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where TB is the break date determined
endogenously, Dt is pulse dummy that equals 1
for t =TB and zero otherwise, and DUt = 1 if t > TB
and 0 otherwise is a post-break intercept dummy.
The break date is estimated by maximizing the
absolute value of t statistic for the coefficient on
the intercept break (| |). The unit root hypothesis
is rejected if the a coefficient is statistically
significant. Table 2 summarizes the results.

all cases the break dates coincide with the period
of financial crisis that spanned roughly between
1997M07 and 1999M12. Of particular importance
is the estimated break date for LRCWCRP and
LRCINVRP which are used to construct the shift
dummy DUt that has zero for observations before
the second month of 1999 and one thereafter.
Further, all estimated coefficients on the shift
dummy (DUt) for intercept shift ( ) are highly

Table 2. Unit Root Test with One Unknown Break in Intercept

S = Stationary, N = Non-stationary.
1
The truncation parameter ( ) is calculated using the general-to-specific method based on t statistic (Perron, 1997).
2
The critical value at 2.5%, 5%, and 10% are -4.40, -4.17, and -3.90, respectively (Vogelsang and Perron, 1998).

Table 2 suggests that the unit root hypothesis
cannot be rejected for all of the series and hence
they are I(1). As for the estimated break date, in
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significant. Figure 1 depicts the plot for each series
along with its respective estimated break date.
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3.2. Cointegration Test with Structural Break
Figure 1. Plots of Data Series with Endogenously-Determined One Break Date
Instead of Johansen’s trace test (Johansen
and Juselius, 1990), another test introduced by
Lütkepohl and Saikkonen (2000) is used to
determine the cointegrating relations of the
endogenous variables. The latter is a variant of the
former and especially designed to account for
structural shifts that present in all the series. Since
a shift dummy is included the Johansen trace tests
are hardly useful. Their critical values are calculated
for the case where shift dummy variable is not
present in the deterministic terms. The inclusion
of a shift dummy affects the asymptotic distribution
under the null hypothesis thereby requiring
simulation of new critical values. For this purpose
Lütkepohl and Saikkonen (2000) introduce a test
(henceforth the L&S test) that is asymptotically
unaffected by shift dummies. Critical values are
tabulated by Lütkepohl and Saikkonen (2000).

Table 3 reports the L&S cointegration test
results. This test assumes that the endogenous
variables follow an error correction process where
the intercept is restricted and time trend is absent.
For the working capital credit market model the
test suggests two cointegrating vectors when the
lag order is 15 and three when the lag order is 6,
given the maximum lag order being 18 (The former
and latter lag orders are based on the AIC and SBC,
respectively. The maximum lag order is set at 18
because the two cointegrating vectors are best
identified as supply and demand relations when
the system has lag order of 15 that results from the
Akaike and Hannan-Quinn selection criteria). Based
on this result two cointegrating vectors are assumed
for this model. As for the investment credit market
model, the maximum lag order is set at 12. The test
results suggest one and two cointegrating vectors
when 12 lags and 6 lags are included, respectively.

Table 3. Cointegration Test of Credit Market VEC Model
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RESEARCH FINDINGS

Estimated Model
The resulting two cointegrating vectors have
to be identified as two different long-run relations,
which, for the purpose of this study, represent
bank lending supply relation and bank lending
demand relation. However, for these two
cointegrating vectors to be identified an enough
number of restrictions have to be imposed. For
both models of credit markets a total of six
restrictions are imposed to identify the
cointegrating vectors as bank lending supply and
demand relations, while only four restrictions are
actually needed to just identify the vectors. Thus,
these two additional restrictions are considered as
over-identifying restrictions. Among these six, three

are exclusion restrictions, two normalization
restrictions, and one equality restriction (Exclusion
restrictions set coefficients on R1t, intercept and
SD98 equal to zero in the demand relation;
equality restriction sets the coefficient on RWC t
equal to negative coefficient on R1t in the supply
equation; and normalization restrictions set
coefficients on RCWCRP t in both supply and
demand relations equal to on). The outcome of
these identifying restrictions along with the shortrun adjustments coefficients for both models is
reported in Tables 4 and 5. These two tables report
that the overidentifying restrictions in both models
cannot be rejected by the LR test as the p-value is
far higher than 0.10. Hence, the long-run bank
lending supply and demand relations in both
models are identified and supported by the data
(figures in parentheses are standard errors).

Table 4. Estimated Bank Lending Supply and Demand Relations and Loadings
(Working Capital Credit Market)

142

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 1, Januari 2009: 135 – 147

PERBANKAN
Table 5. Estimated Bank Lending Supply and Demand Relations and Loadings
(Investment Credit Market)

All estimated coefficients in the relations are
correctly signed. The estimated income elasticities
of demand for working capital loans is 1.87, which
is close to that found in Agung et al. (2002) and
Kakes (2000). But the estimated income elasticities
of demand for investment capital loans is 1.18,
which is less than that found in Agung et al. (2002).
Agung et al. (2002) found the income elasticity of
demand for working capital loans 1.8 and for
investment loans 2.7. Kakes (2002) found for the
elasticity for credit market as a whole 1.76. This
may be attributable to the different measure of
the spread and the inclusion of the shift dummy.
Although much higher than those found in Agung
et al. (2002), the estimated interest rate
elaticities,10.08 and 3.99 respectively, offer similar
intuition (The interest rate elasticity of demand for
bank credit is the product of estimated coefficient
on the lending rate (semi elasticity of the rate) and
the sample mean of that rate. Thus, the working
capital rate elasticity is (0.466×21.65) = 10.08 and
the investment credit rate is (0.217×17.41) = 3.99).
That is, the demand for the working capital loans
is more sensitive to the loan rate than the demand
for investment loan since the latter is long-term
loans which are more likely subject to long-term
contract. However, the coefficient on the interest
rate in the demand for working capital loans
market is statistically not significant. This may raise

an issue as to whether the demand for working
capital loans in fact responds negatively to interest
rates in Indonesia. As expected the estimated
coefficient on the shift dummy is correctly signed
and statistically significant. Since in both models
of credit markets the shift dummy is present only
in the supply relation the negative sign of its
coefficient may be interpreted as evidence for the
existence of credit crunch following the financial
crisis (An attempt is made not to impose a restriction
on the shift dummy in the demand relation for
both market models, but the estimated coefficients
are not significant. Instead, when an exclusion
restriction is imposed the result improves
statistically). That is the decline in the bank loans
following the financial crisis originates from the
supply side rather than the demand side.
Tables 4 and 5 also report the corresponding
short-term adjustment coefficients, which indicate
for each variable the speed towards the long-run
equilibrium relationships. Looking at the equation
for bank loans in both markets (LRCWCRPt and
LRCINVRPt) it appears that bank loans adjust
significantly in the direction of both long-run
supply and demand equations. However,
comparing the magnitude and significance, the
adjustment to the supply equation is greater in
absolute magnitude and statistically more
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significant than the adjustment to the demand
equation. This is true for both markets. The
estimated coefficients are -0.170 and -0.019 in the
working capital loans market and -0.106 and 0.012 in the investment loans market. This suggests
that in the short run both loans markets are
dominated by supply rather than demand.
Impulse Response Analysis
The above results alone are not sufficient to
suggest that bank lending channel plays an
important role in the monetary transmission
mechanism in Indonesia. They remain silent on the
second aspect of bank lending channel hypothesis,
namely that the decline in the bank loans is
capable of reducing the level of economic activity
due to the significance of bank-dependent
borrowers. The short-run dynamic analysis that uses
impulse responses function in this subsection deals
with this deficiency. To that end the impulse
response functions based on the previous VEC
models of loans markets are estimated. However,
the two cointegrating vectors are now just
identified by imposing two normalization
restrictions on Yt and quantity of loans (RCWCRPt
or RCINVRP t) and another two exclusion
restrictions. The monetary tightening shock is
measured by a surprise increase in the call-money
rate (R1t) - The monetary tightening shock is
measured by an exogenous increase in the callmoney rate by roughly 144 basis points. The
confidence intervals of impulse response function
is calculated based on Hall’s bootstrap procedure
as proposed by Benkwitz et al. (2001) as it has a
built-in bias correction in contrast to standard
bootstrap confidence intervals (Lütkepohl and
Wolters, 2003).
For the impulse response function analysis
to identify the bank lending channel it must show
that a shock arising from a monetary tightening
will shift the supply schedule of bank loans
leftward, and in turn the level of economic activity
declines. Note that a leftward shift in either the
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supply or demand schedule of bank loans in
response to a monetary tightening equally results
in a decline in bank loans. Yet their impact on the
price of bank loans is different. While the former
increases the price, the latter reduces it. Figure 2
depicts a simple diagram of the demand and
supply curve and helps illustrate the idea (This
graphical analysis draws heavily on Suzuki (2004)..
If a monetary tightening works through the
lending channel, the supply curve of bank loans
will shift leftward from S to S’ It follows that the
price will rise and the quantity decrease, so long
as the demand schedule lies between D’ and D”
Thus, for the lending channel of monetary policy
to be dominant the following must hold: the
quantity of bank loans at least does not increase,
the price of the bank loans increases, and the
output level decreases following a monetary
tightening. While the first two requirements
belong to the first part of the hypothesis of bank
lending channel, the third requirement belongs
to the second part of the hypothesis.

Figure 2. Shift in Supply Curve Due to MP Shock

Since the impulse response function of say
LRCWCRPt to a monetary tightening shock can be
defined as
∂
∂ε

for i = 0, 1, ...

(7)

where ∂ ε is a structural innovation to call-money
rate (R1t), then, following Suzuki (2004), the testing
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of hypotheses that bank lending channel of
monetary policy may be formulized as follows. The
hypothesis of bank lending channel of monetary
policy for each credit market is not rejected if
Working Capital Credit Market
H1:
H3:

>0;

H2:

= 0;

<0, for i = 1, 0, ... (8)

Investment Credit Market
H1:

H3:

<0;

H2:

= 0;

<0, for i = 1, 0, ...(9)

Both the left-hand and right-hand panels
of Figure 3 depict the point and interval estimates

of the responses of output, bank loans (LRCWCRPt
or LRCINVRPt) and loan price (RWCt or RINVt) to a
monetary tightening shock estimated using a 95
per cent confidence interval. As can be seen, all
three hypotheses of bank lending channel cannot
be rejected at 5 per cent significance level.
Following a monetary tightening shock the
reaction of the credit market is that the quantity
of loans decreases while the price of loans increases.
Note that this is true for both point estimate (solid
line) and interval estimate (dotted line), all of
which are clearly below the base line for the
quantity of loans and above the base line for the
price. This suggests that H1 and H2 cannot be
rejected at any standard level of significance for
both markets. Thus, the observed decline in the
bank loans originates from the supply side. This
confirms the first part of the bank lending channel
hypotheses. That is, the monetary tightening by
the central bank results in scarcer or more expensive
liquidities which in turn force the banking system
to reduce their supply of loans.

Figure 3. Bank Loan Markets Short-Run Adjustment to a Monetary Shock
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The next step is testing the second part of
the bank lending channel hypotheses (H3), namely
the decline in bank loan supply reduces aggregate
spending and hence output due to the significance
of bank-dependent borrowers that cut their
spending. As the upper panels of Figure 3 depict,
both the point and interval estimates show that
output decreases in response to a monetary
tightening, suggesting that H3 also cannot be
rejected at any standard significance level.
Therefore, overall the bank lending channel of
monetary policy transmission is at work in
Indonesia.

Suggestion
The estimated equation for bank loans in
the VEC system produces a result that bank loans
adjust more strongly in the direction of the supply
equation. This is true for both markets. This
suggests that in the short run both loans markets
are dominated by supply rather than demand.
Similarly, the vectors identification is supported by
the data when the shift dummy enters the supply
equation only, with a correctly signed and
statistically significant coefficient, which may be
interpreted as evidence for the existence of credit
crunch following the financial crisis. The impulse
response analysis corroborates the results.
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Perbankan memiliki peran yang signifikan bagi
aktivitas perekonomian suatu wilayah. Dalam
kondisi wajar, bekerjanya fungsi perbankan secara
optimal dapat menjadi prompt indicator yang
paling mendekati dari aktivitas sektor riil. Hal
demikian tentunya berlaku pula di daerah,
termasuk di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia
Malang. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa
dalam beberapa tahun terakhir kinerja perbankan
di wilayah kerja KBI Malang khususnya yang
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berhubungan dengan kegiatan intermediasi
perbankan berjalan kurang optimal. Dalam empat
tahun terakhir tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR)
tidak beranjak pada angka kurang dari 70%.
Sementara dalam dua tahun terakhir pencapaian
pertumbuhan kredit di wilayah kerja KBI Malang
selalu berada di bawah target pertumbuhan kredit
secara nasional yang ditetapkan sebesar 20%
(Gambar 1).

PERBANKAN

Sumber: Bank Indonesia, 2008.

Gambar 1. Penghimpunan Dana, Penyaluran Kredit, dan LDR di Wilayah Kerja KBI Malang

Menurut Agenor et.al. (2000), tidak
berfungsinya intermediasi perbankan khususnya
tentang tidak optimalnya penyaluran kredit dapat
berasal dari faktor permintaan kredit atau faktor
penawaran kredit. Sementara hasil temuan dari
Harmanta dan Ekananda (2005) disimpulkan
bahwa setelah periode krisis kondisi perbankan
nasional mengalami excess supply kredit akibat
lemahnya permintaan kredit. Sementara Sugema
(2006), menyatakan bahwa beberapa penyebab
terjadinya kendala intermediasi perbankan adalah
melambatnya kemajuan dunia usaha yang
ditandai penurunan omset, kendala akses
perbankan, serta ekspektasi dunia usaha terhadap
perubahan fokus penyaluran kredit oleh
perbankan yang terlihat dari masih tingginya credit
rationing perbankan untuk sektor–sektor tertentu.
Sebagaimana diungkapkan dalam latar
belakang paper ini, kinerja perbankan, dalam
kondisi yang normal, merupakan prompt indicator
yang relatif baik bagi perkembangan sektor riil.
Namun demikian dalam beberapa kasus seringkali
asumsi-asumsi ini tidak berlaku sepenuhnya
dikarenakan permasalahan-permasalahan yang
terjadi baik pada sektor riil itu sendiri maupun
pada sektor perbankan. Dengan demikian perlu
dikaji beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut
ini: (a) Dari sisi demand atau suplai kredit yang

menyebabkan fungsi intermediasi tidak berjalan
optimal; (b) Bagaimana distribusi sektoral
perkreditan dibandingkan dengan kharakteristik
perekonomian serta potensi/hambatan ekspansi
kredit sektoral. Tujuan penelitian ini adalah
mengidentifikasi faktor demand dan supply kredit
yang menyebabkan penyaluran kepada sektor riil
belum berjalan optimal. Penelitian akan dilakukan
pada ruang lingkup penyaluran kredit oleh bank
umum baik konvensional dan syariah serta
penyaluran kredit BPR.

KREDIT DAN PEREKONOMIAN
Perbankan merupakan sub sistem keuangan
yang paling dominan di Indonesia. Setidaknya
sekitar 77% total pembiayaan sektor riil berasal
dari kredit perbankan. Berbagai literatur
mempelajari pentingnya peran lembaga
perbankan telah ditemukan sejak tahun 1933
seperti Fisher (1933). Stiglitz dan Greenwald (2003)
bahkan menyatakan bahwa perbankan lebih
superior dibandingkan lembaga intermediasi
lainnya terutama dalam mengatasi masalah
asymmetric information dan mengatasi transaction
cost.
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Penelitian lain dilakukan oleh Mishkin (1978)
dan Bernanke et.al. (1991) yang menyatakan
bahwa kredit memiliki peran penting dalam
menentukan output. Analisis Mishkin dan Bernanke
ini sekaligus membantah hipotesis konvensional
Friedman dan Schawartz (1966) yang menyatakan
bahwa money supply memiliki peran yang
signifikan dalam pertumbuhan output. Hasil studi
di Philipina oleh Lamberte (1999), dengan
menggunakan metode causality test, menunjukkan
bahwa
peningkatan/penurunan
tingkat
pertumbuhan output akan menyebabkan
peningkatan/penurunan kredit perbankan.

Transmisi kebijakan moneter melalui saluran
kredit dapat dijelaskan bahwa tingkat bunga hasil
dari penetapan kebijakan moneter akan
mempengaruhi suku bunga di pasar kredit.
Mekanisme ini menjadi penting karena beberapa
alasan: Pertama, banyak bukti empiris
menunjukkan bahwa perilaku perusahaan dalam
mengambil keputusan banyak dipengaruhi oleh
mekanisme jalur kredit. Kedua, terbukti bahwa
kebijakan moneter kontraktif akan lebih
berdampak kepada perusahaan kecil yang
memiliki akses terhadap
pembiayaan
dibandingkan dengan perusahaan besar.

TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

MODEL LOANABLE FUNDS

Dalam keyakinan banyak orang selama ini,
kebijakan moneter akan memiliki pengaruh
langsung terhadap besaran-besaran keuangan
seperti suku bunga, nilai tukar, harga saham,
penghimpunan dana perbankan, dan penyaluran
kredit/pembiayaan bank. Sementara di sektor riil,
kebijakan moneter memiliki pengaruh kepada
kegiatan konsumsi, investasi, ekspor impor, output
dan inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan
moneter (KBI Surabaya, 2007). Transmisi kebijakan
moneter terhadap perbankan bekerja melalui
transmisi saluran suku bunga sebagaimana yang
dimuat pada Warjiyo dan Agung (2004) disajikan
pada Gambar 2.

Model loanable funds merupakan analogi
dari kurva permintaan dan penawaran kredit.
Kurva permintaan menunjukkan permintaan
kredit oleh borrowers, sedangkan kurva
penawaran menunjukkan penawaran kredit dari
para lenders. Dalam model ini diasumsikan hanya
ada satu suku bunga yang dijadikan proxy bagi
semua suku bunga. Asumsi kedua dalam model
ini adalah, chanel kredit berjalan optimal dalam
mentransmisikan kebijakan moneter sehingga
bank sentral dapat mempengaruhi secara
langsung permintaan dan penawaran kredit.

Gambar 2. Mekanisme Transmisi Saluran Suku Bunga
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CREDIT CRUNCH VS CREDIT SLOWDOWN

DISINTERMEDIASI PERBANKAN

Penurunan dalam kuantitas kredit dapat
disebabkan oleh permintaan dan penawaran
kredit. Penurunan kuantitas kredit yang
disebabkan oleh sisi suplai atau merujuk kepada
pengurangan dalam ketersediaan penawaran
kredit lazim disebut credit crunch. Pazarbasioglu,
(1996), mendefinisikan credit crunch, sebagai
penurunan penawaran kredit akibat menurunnya
kemauan bank-bank untuk memberikan
pinjaman, tanpa diikuti oleh kenaikan suku bunga
pinjaman. Namun demikian terdapat bentuk lain
dari credit crunch yaitu credit rationing yang
seringkali berkorelasi dengan fenomena flight to
quality. Credit rationing merupakan kondisi di
mana bank membatasi penawaran kredit
meskipun bank memiliki dana berlebih untuk
dipinjamkan. Menurut Ding, Domac, dan Ferri
(1998), penawaran kredit ditransmisikan melalui
jalur balance sheet dan lending chanel. Pada
umumnya credit crunch disebabkan oleh
keengganan lenders untuk menyalurkan dana
kepada borrowers yang seringkali berujung
kepada keengganan calon debitur meminjam
dana bank. Dalam kasus demikian sangat sulit
untuk menjustifikasi apakah penurunan kredit
disebabkan oleh faktor permintaan atau
penawaran.

Sampai dengan awal tahun 90-an,
penyebab disintermediasi perbankan belum dapat
diketahui secara pasti. Berbagai hipotesis telah
dikemukakan antara lain melemahnya
pertumbuhan ekonomi, penurunan kredit
komersial dalam jangka panjang dan lemahnya
neraca bank-bank milik pemerintah (Lown dan
Peristiani, 1996). Beberapa studi bahkan
menyimpulkan bahwa melemahnya ekspansi
kredit disebabkan karena adanya penerapan best
practice
seperti
Basel
Accord
yang
memperkenalkan aturan mengenai permodalan
yang berbasis risiko dan kecukupan leverage ratio
(Breeden dan Isaac 1992; Peek dan Rosengen,
1993; Baer dan McElravey, 1993). Dengan model
GMM Arelano Bond, Gambacorta dan Mistrulli
(2004) menemukan bahwa di Italia terjadi capital
shock berupa aturan bahwa posisi rasio solevency
harus lebih dari 8% membawa implikasi
penurunan lending sebesar 20% setelah 2 tahun.

Penyebab lain dari penurunan kredit adalah
kombinasi faktor permintaan dan penawaran.
Fenomena ini dikenal dengan terminologi credit
slowdown. Hasil studi Hisada (2004) menemukan
bahwa ada tiga hal pokok penyebab credit
slowdown, yaitu: kurangnya permodalan bank,
tingginya risiko dan biaya kredit, adanya risiko
pasar, serta adanya risiko likuiditas dan risiko
sistemik

Pengalaman serupa terjadi di Inggris pada
masa resesi 1990-1991. Banyak pihak menyatakan
bahwa penurunan lending pada masa tersebut
disebabkan oleh credit crunch. Namun
berdasarkan penelitian Peek dan Rosengren
(1995) menunjukkan bahwa penurunan lending
tersebut terjadi akibat ban-bank bermodal kecil
gagal untuk memenuhi persyaratan modal
minimum sehingga terjadi penurunan kredit.
Untuk kasus Indonesia, studi yang dilakukan
oleh Agung, et al (2001) menyimpulkan bahwa
penurunan kredit di Indonesia adalah credit
crunch sebagai konskuensi dari resesi. Dalam
penelitian tersebut model penawaran kredit
ditentukan oleh kapasitas kredit, tingkat suku
bunga, rasio modal terhadap aset dan non
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performing loans. Sementara permintaan kredit
ditentukan oleh GDP riil dan suku bunga kredit.
Sementara itu Hutapea (2007) menyimpulkan
penurunan kredit di Indonesia paska krisis
ekonomi 1997 lebih disebabkan oleh kurangnya
permintaan dibandingkan konstrain suplai.
Variabel-variabel yang digunakan untuk long run
credit demand, antara lain, suku bunga kredit riil,
GDP riil, dan foreign exchange. Sementara long
run credit supply, adalah suku bunga kredit riil,
kapasitas lending bank riil, tingkat bunga acuan,
dan foreign exchange.

Data sekunder untuk mengestimasi
merupakan data panel (gabungan data time
serries dan data cross sections) pada jangka waktu
tahun 2002 hingga tahun 2007 di delapan daerah
kota/kabupaten di wilayah kerja KBI Malang.
Sementara data untuk plot revealed credit
worthiness menggunakan data pada posisi akhir
tahun 2007. Data-data sekunder diperoleh dari
Laporan Bank Umum, Laporan BPR, BPS, dan
Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia serta
Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah.
Kerangka Analisis

METODE
Jenis data yang digunakan pada penelitian
ini meliputi data primer dan sekunder. Data
sekunder digunakan untuk mengestimasi fungsi
permintaan dan penawaran kredit serta untuk
memplot analisis revealed credit worthiness.
Sedangkan data primer digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari perbankan
mengenai hambatan-hambatan intermediasi
perbankan melalui proses survei.

Gambar 3. Kerangka Analisis Penelitian
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Penelitian ini menggunakan tiga tahap.
Pertama adalah analisis permintaan dan
penawaran kredit perbankan yang dilakukan
dengan penyusunan model ekonometrik. Kedua
adalah identifikasi kendala-kendala intermediasi
perbankan yang dilakukan melalui analisis
deskriptif data primer dan hasil survei. Atas dasar
kondisi yang ada, dengan tujuan memperoleh
analisis kelayakan kredit sektoral perbankan serta
untuk memperoleh gambaran strategi
peningkatan ekspansi perbankan dilakukan
analisis revealed credit worthiness.

PERBANKAN
Analisis Supply and Demand Kredit
Perbankan dan Spesifikasi Model
Analisis supply dan demand digunakan
untuk mengetahui faktor dominan yang
mempengaruhi disintermediasi perbankan,
dengan asumsi bahwa penyaluran kredit tidak
selalu dalam kondisi ekuilibrium permintaan dan
penawaran kredit maka perkembangan kredit
dapat diformulasikan sebagai berikut:
Lt = min (LtD, Lts)
Jika LtD> Lts maka terjadinya penurunan
penyaluran kredit disebabkan oleh penawaran
kredit dan sebaliknya jika LtD< Lts maka penurunan
penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan
permintaan kredit.

dengan permintaan kredit, dan inflasi memiliki
hubungan negatif dengan permintaan kredit.
Analisis Revealed Credit Worthiness
Analisis revealed credit worthiness
digunakan untuk memetakan permasalahan
disintermediasi kredit baik secara sektoral maupun
regional. Analisis ini juga merupakan alat untuk
menentukan sektor atau wilayah yang potensial
untuk penyaluran kredit. Prinsip analisis revealed
credit worthiness relatif sama dengan analisis
SWOT, yaitu membagi kuadran atas dasar
kekuatan/kelemahan relatif internal dan
kekuatan/kelemahan terhadap eksternal.

RBI

= tingkat bunga acuan

Pemetaan revealed credit worthiness
merupakan perbandingan relatif antara satu
sektor ekonomi dengan PDRB sektor tertentu
terhadap sektor tertentu di level region di atasnya
serta perbandingan relatif sektor tertentu dengan
PDRB sektor tertentu terhadap perbandingan
relatif total kredit dengan PDRB. Secara matematis
metode ini didefinisikan sebagai berikut:

risk

= tingkat risiko

RCWr = A – B

= error term

RCWs = A – C

Model umum penawaran kredit (Lts )
Lts = α0 + α1 kap + α2 RBI + α3 risk +
s

Lt

t

= total penyaluran kredit

Kap = Kapasitas kredit

t

Secara teoritis antara variabel-variabel di atas
memiliki hubungan: kapasitas kredit memiliki
hubungan positif dengan penawaran kredit, suku
bunga memiliki hubungan positif dengan
penawaran kredit, dan tingkat risiko memiliki
hubungan negatif dengan penawaran kredit
Model umum permintaan kredit (LtD)
LtD = β0 + β1 PDRB + β2 RBI +β3Inf +
LtD

t

= Total Kredit

PDRB = Product Domestik Regional Brutto
RBI

= tingkat bunga acuan

Infl

= laju inflasi

t

= error term

Secara teoritis antara variabel-variabel di atas
memiliki hubungan: tingkat pendapatan memiliki
hubungan positif dengan permintaan kredit,
tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif

Dimana :
RCWR adalah revealed creditworthiness
Regional. Nilai A yang lebih rendah dari nilai B
menunjukkan bahwa sektor tertentu di suatu
daerah mengalami permasalahan regional
sehingga penyaluran kredit pada sektor tertentu
menjadi tidak optimal secara relatif dibandingkan
dengan di daerah lain.
RCWs adalah revealed creditworthiness
Sektoral. Nilai A yang lebih rendah dari nilai C
menunjukkan bahwa sektor tertentu mengalami
permasalahan sektoral sehingga penyaluran kredit
sektor tertentu lebih rendah dibandingkan
dengan sektor lainnya.
A adalah (rasio kredit sektor i di kota/kab terhadap
PDRB sektor tertentu)
B adalah (rasio kredit sektor i nasional atau
propinsi per sektor PDB atau PDRB propinsi)
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C adalah (rasio total kredit kota/kab terhadap
PDRB kota/kab).

l

Kuadran II, adalah daerah dimana baik
RCWr maupun RCWs bernilai positif atau
dapat diartikan bahwa sektor tertentu tidak
mengalami permasalahan yang signifikan
dalam penyaluran kredit, dengan demikian
dapat dikatakan sektor tertentu merupakan
sektor yang unggul ditinjau dari sisi
perkreditan.

l

Kuadran III, RCWr negatif dan RCWs negatif
menunjukkan bahwa sektor tertentu
mengalami permasalahan baik secara relatif
internal maupun eksternal. Sektor-sektor ini
merupakan sektor yang memiliki risiko kredit
tertinggi.

l

Kuadran IV, RCWs positif RCWr negatif.
Secara relatif internal terhadap sektor lain
kredit sektor tertentu dominan namun
dibandingkan dengan penyaluran kredit
sektor yang sama di daerah lain relatif
kurang optimal. Hal ini menunjukkan
bahwa penyaluran kredit kepada sektor
tertentu cenderung mengalami kejenuhan.

Dalam bentuk diagram peta revealed credit
worthiness dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 4. Peta Revealed Credit Worthiness

Keterangan:
l

l

l
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RCWS negatif menunjukkan terdapat
permasalahan pada sektor tertentu
sehingga bank enggan menyalurkan kredit.
RCWR negatif menjelaskan terjadinya
permasalahan regional sektor tertentu
dibandingkan dengan daerah-daerah lain
atau dapat dikatakan sektor tersebut
bukanlah sektor yang secara relatif unggul/
layak dibandingkan daerah lain.
Kuadran I, memiliki nilai RCWS negatif dan
RCWR positif. Atau dapat dikatakan bahwa
secara internal sektor tertentu memiliki
permasalahan namun dibandingkan
dengan eksternal relatif lebih unggul.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
sektor tersebut memiliki potensi/peluang
untuk peningkatan penyaluran kredit
dengan meminimalkan penghambatpenghambat internal.
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Analisis Permintaan dan Penawaran Kredit
Wilayah Kerja KBI Malang
Analisis ini digunakan untuk mengestimasi
dan mengidentifikasi faktor-faktor permintaan
dan penawaran kredit di wilayah kerja KBI Malang.
Sehingga tingkat kredit aktual dapat
diformulasikan sebagai berikut:
Lt = min (LtD, Lts)
Jika LtD> Lts maka terjadinya penurunan
penyaluran kredit disebabkan oleh penawaran
kredit dan sebaliknya jika LtD< Lts maka penurunan
penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan
permintaan kredit. Hasil estimasi permintaan dan
penawaran kredit di wilayah kerja KBI Malang
menghasilkan hasil estimasi sebagai berikut:

PERBANKAN
Lts = 4.44 + 0.46 Lkap* -0.006 RBI + 0.27 risk* +
(4.673)

(4.155)

(0.285)

t

(3.794)

R2= 0.96
Adj R2 = 0.95
F-stat = 135.99
LtD = -6.66 + 1.633LPDRB* + 0.004RBI – 1.265Inf* +
(5.295)

(34.203)

(0.319)

t

(4.507)

R2= 0.98
Adj R2 = 0.98
F-stat = 422
Catatan: *significant at 0.01,0.05 and 0.10 level
respectively
Model estimasi suplai kredit menunjukkan
bahwa dari variabel-variabel kapasitas kredit,
tingkat bunga acuan, dan risiko kredit (laju NPL),
hanya kapasitas kredit dan tingkat risiko (NPL)
yang secara parsial mempengaruhi suplai kredit
perbankan. Sementara tingkat suku bunga acuan
secara parsial tidak signifikan mempengaruhi
penawaran kredit perbankan. Hasil ini sejalan
dengan penelitian sebelumnya dari Hutapea
(2007) yang menghasilkan kesimpulan bahwa
suku bunga acuan bukan merupakan faktor yang
signifikan mempengaruhi penawaran kredit.
Walaupun demikian secara bersama-sama
variabel-variabel kapasitas kredit, suku bunga
acuan, dan tingkat NPL mampu menjelaskan variasi
penawaran kredit di wilayah kerja KBI Malang.
Berdasarkan tingkat respon penawaran kredit
terhadap perubahan variabel independen, hasil
estimasi menunujukkan hasil semua nilai koefisien
elastisitas/sensitivitas berada di bawah angka 1
yang menunjukkan tidak sensitif-nya penawaran
kredit terhadap perubahan kapasitas kredit,
tingkat bunga, dan risiko. Hal demikian dapat
terjadi mengingat target-target kredit lebih sering
ditetapkan oleh kantor pusat bank dibandingkan
faktor-faktor penawaran kredit. Respon
penawaran kredit tertinggi disebabkan oleh

perubahan kapasitas kredit. Peningkatan 1%
kapasitas kredit melalui penghimpunan dana
pihak ketiga akan meningkatkan penawaran
kredit 0.46% walaupun demikian angka ini
menggambarkan relatif tidak elastisnya
penawaran kredit terhadap peningkatan
kapasitas kredit. Demikian juga dengan
perubahan suku bunga acuan, tingkat sensitivitas
penawaran kredit relatif rendah yang dicerminkan
dengan angka koefisien sebesar 0.006. Dengan
demikian peningkatan suku bunga acuan 25 basis
poin hanya akan memberi efek penurunan
penawaran kredit sebesar 0.015%. Arah sensitifitas
yang berbeda dengan hipotesis terjadi pada
peningkatan risiko yang dicerminkan oleh laju
kredit non-perform. Arah hubungan yang terjadi
pada koefisien NPL menunjukkan tanda positif.
Fenomena ini menggambarkan adanya
kecenderungan perbankan di wilayah kerja KBI
Malang untuk meningkatkan laju pertumbuhan
kredit sebagai upaya jangka pendek untuk
meredam pertumbuhan rasio NPL disamping
dalam jangka panjang melakukan upaya-upaya
penyelesaian kredit bermasalah.
Sementara dalam model estimasi permintaan
kredit, didapat hasil estimasi yang menyatakan
secara parsial variabel-variabel PDRB dan inflasi
mempengaruhi secara signifikan permintaan
kredit di wilayah kerja KBI Malang sedangkan
variabel suku bunga acuan tidak secara signifikan
mempengaruhi permintaan kredit. Hasil ini pun
sejalan dengan penelitian Agung et.al., (2001)
dan Hutapea (2007) yang menghasilkan
kesimpulan bahwa suku bunga bukanlah
merupakan konstrain dari pelaku bisnis dan
masyarakat untuk meminta kredit dari bank.
Walaupun demikian secara bersama-sama
variabel-variabel di atas mampu menjelaskan
variasi permintaan kredit di wilayah kerja KBI
Malang. Dalam model estimasi permintaan, seluruh
variabel independen menunjukkan arah sesuai
dengan hipotesis kecuali koefisien suku bunga
acuan. Arah positif koefisien suku bunga acuan
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menunjukkan
adanya
kecenderungan
peningkatan perilaku ekspektasi dan hedging
masyarakat dan bisnis terhadap sinyal peningkatan
suku bunga acuan dengan melakukan pembelian
aset melalui kredit (hasil konfirmasi beberapa bank
menunjukkan pada saat terjadi shock tingkat bunga
atau inflasi cenderung terjadi permintaan
pembiayaan khususnya KPR). Berdasarkan tingkat
respon terhadap perubahan variabel independen,
tingkat sensitivitas tertinggi terjadi akibat
perubahan pendapatan yakni sebesar 1.633 atau
relatif elastisnya permintaan kredit terhadap
peningkatan output. Angka ini menggambarkan
bahwa setiap peningkatan 1% PDRB akan
meningkatkan permintaan kredit 1.63%.
Sementara peningkatan 25 basis poin hanya
memberikan efek peningkatan 0.001% permintaan
kredit. Sedangkan peningkatan 1% laju inflasi
akan menurunkan 1.3% permintaan kredit.
Berdasarkan model estimasi tersebut,
permintaan kredit cenderung mengalami
peningkatan terkecuali pada periode 2005-2006,
sejalan dengan kondisi makro yang kurang
kondusif, namun trend peningkatan permintaan
kredit kembali meningkat pada periode 2006-2007
sementara dari sisi suplai relatif pada
perkembangan yang stabil. Walaupun demikian

selama periode tersebut pada setiap periode
menunjukkan terjadinya excess supply kredit.
Dengan demikian fenomena tidak optimalnya
penyaluran kredit di wilayah kerja KBI Malang lebih
merupakan fenomena slowdown dibandingkan
dengan adanya fenomena credit crunch.
Analisis Revealed Credit Worthiness
Model estimasi permintaan dan penawaran
kredit di wilayah kerja KBI Malang memberikan
satu kesimpulan bahwa tidak optimalnya
penyaluran kredit di wilayah kerja KBI Malang
lebih disebabkan oleh minimnya permintaan
kredit (excess supply). Lebih lanjut, pertanyaannya
adalah pada sektor-sektor apa dan di daerah mana
saja permasalahan ketidakoptimalan penyaluran
kredit terjadi. Untuk menjawab hal ini digunakan
tools kuadran revealed credit worthiness. Selain
untuk tujuan memetakan permasalahan tidak
optimalnya penyaluran kredit baik secara sektoral
maupun regional. Analisis ini juga merupakan alat
untuk menentukan sektor atau wilayah yang
potensial untuk penyaluran kredit.
Sektor Pertanian
Plot revealed credit worthiness sektor
pertanian pada bank umum menunjukkan bahwa

Sumber : Hasil Estimasi, 2008.

Gambar 5.Perbandingan antara Estimasi Penawaran dan Permintaan Kredit di Wilayah Kerja KBI Malang
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semua daerah berada pada kuartal III, yang
mengindikasikan baik secara relatif dibandingkan
dengan penyaluran kredit sektor-sektor lainnya
di daerah tersebut maupun relatif l terhadap
penyaluran kredit sektor yang sama rata-rata
nasional, penyaluran kredit sektor pertanian di
wilayah kerja KBI Malang tidak marketable
(Gambar 6).

Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 7. Peta Revealed Credit Worthiness BPR
Sektor Pertanian

Sektor Pertambangan

Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 6. Peta Revealed Credit Worthiness Bank
Umum Sektor Pertanian

Lain halnya dengan penyaluran kredit
pertanian oleh BPR. Hasil plot menunjukkan
bahwa di daerah Pasuruan dan Probolinggo
merupakan sektor yang potensial untuk
penyaluran kredit bagi BPR. Penyaluran kredit
pada sektor ini akan memberikan manfaat baik
secara ekonomi maupun bagi BPR. Sementara di
daerah lainnya, Pasuruan dan Malang, dengan
karakteristik perekonomian yang berbeda dengan
Lumajang dan Probolinggo didapat hasil plot
kedua daerah tersebut di kuadran IV atau
disimpulkan di Malang dan Pasuruan, sektor
pertanian pun bukan merupakan segmen yang
marketable bagi penyaluran kredit BPR (Gambar
7).

Sama halnya dengan sektor pertanian, hasil
plot menunjukkan penyaluran kredit sektor
pertambangan di seluruh daerah berada pada
kuadran III. Dengan kata lain penyaluran kredit
pada sektor pertambangan di wilayah kerja KBI
Malang secara rata-rata tidak memberikan manfaat
yang optimal baik bagi perbankan maupun
perekonomian wilayah atau penyaluran kredit
pada sektor pertambangan bukan merupakan
pasar yang tepat bagi bank-bank umum di
wilayah kerja KBI Malang (Gambar 8).

Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 8. Peta Revealed Credit Worthiness Bank
Umum Sektor Pertambangan
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Sektor Industri
Pada sektor industri, hasil plot revealed
creditworthiness menghasilkan kesimpulan bahwa
penyaluran kredit sektor industri potensial
disalurkan oleh bank-bank umum wilayah Malang
ditunjukkan pada Gambar 9.

sektor yang marketable bagi penyaluran kredit
bank umum.
Lain halnya dengan penyaluran kredit
industri BPR. Peluang pembiayaan industri (baca
industri dalam skala mikro, kecil), terbuka di
wilayah-wilayah Lumajang, Probolinggo, dan
Malang. Wilayah-wilayah ini memiliki relatif
banyak industri-industri yang layak untuk dibiayai
oleh segmen BPR namun secara relatif pembiayaan
di sektor ini masih minimal disalurkan oleh BPR.
Sementara untuk pembiayaan industri di Pasuruan
oleh BPR, hasil plot menunjukkan hasil penyaluran
kredit sektor industri oleh BPR tidak lagi
marketable (Gambar 10).

Sumber: Hasil estimasi, 2008.

Gambar 9. Peta Revealed Credit Worthiness Bank
Umum Sektor Industri

Secara relatif terhadap total kredit di
Malang, share kredit industri relatif masih rendah
namun sektor ini memiliki kontribusi yang relatif
besar terhadap perekonomian. Atau terdapat
indikasi sumber pembiayaan industri di Malang
tidak bersumber dari dana kredit bank umum di
Malang. Dengan demikian masih terdapat potensi
untuk memaksimalkan pertumbuhan kredit di
sektor industri.
Lain halnya dengan wilayah Pasuruan,
penyaluran kredit sektor industri mengalami
kondisi yang cenderung mengalami kejenuhan.
Share kredit sektor ini di Pasuruan relatif besar
namun dibandingkan menurut rata-rata nasional
peranan kredit sektor ini terhadap PDRB relatif
minimal, hal ini dapat menjadi indikasi adanya
kecenderungan kejenuhan sektor industri di
Pasuruan. Sementara di daerah Probolinggo dan
Lumajang, menghasilkan plot sektor industri yang
berada di kuadran III atau menghasilkan
kesimpulan sektor industri bukan merupakan
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Sumber: Hasil estimasi, 2008.

Gambar 10. Peta Revealed Credit Worthiness BPR
Sektor Industri

Sektor Listrik, Gas, dan Air
Secara relatif, kontribusi sektor listrik, gas, dan
air di Malang terhadap PDRB relatif tinggi, namun
share pembiayaan sektor ini terhadap PDRB masih
belum terlalu optimal. Atau dengan kata lain
sumber pembiayaan sektor listrik gas dan air di
wilayah Malang tidak bersumber dari dana
perbankan. Berdasarkan fakta ini, penyaluran
kredit oleh bank umum untuk sektor di atas masih
memiliki peluang/potensi. Sementara kondisi
sebaliknya dengan wilayah-wilayah lain. Hasil plot
menunjukkan bahwa baik secara relatif internal
maupun eksternal, pembiayaan bagi sektor ini oleh
bank umum tidak cukup marketable (Gambar 11).
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Sektor Perdagangan
Plot revealed credit worthiness menghasilkan
kesimpulan bahwa penyaluran kredit sektor
perdagangan di wilayah Malang merupakan
sektor yang mapan/unggul dalam penyaluran
kredit bank umum baik dipandang secara sektoral
maupul relatif terhadap rata-rata nasional. Kondisi
sebaliknya dengan Lumajang, sektor ini
merupakan sektor yang tidak marketable bagi
penyaluran kredit bank umum (Gambar 13).

Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 11. Peta Revealed Credit Worthiness
Bank Umum Sektor Listrik, Gas, dan Air

Sektor Konstruksi
Hasil plot menghasilkan kesimpulan,
penyaluran kredit/pembiayaan sektor konstruksi
di wilayah Malang, Pasuruan, dan Lumajang relatif
tidak marketable (Gambar 12).
Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Gambar 13. Peta Revealed Credit Worthiness
Bank Umum Sektor Perdagangan

Sumber: Hasil estimasi, 2008.

Gambar 12. Peta Revealed Credit Worthiness
Bank Umum Sektor Konstruksi

Sementara di wilayah Probolinggo,
penyaluran kredit di sektor konstruksi berada di
kuadran IV, yang mencerminkan bahwa walaupun
penyaluran kredit/pembiayaan di sektor ini namun
secara ekonomi sektor ini kurang memberikan
kontribusi bagi perekonomian. Dengan demikian
terdapat indikasi penyaluran kredit/pembiayaan
di sektor ini potensial mengalami kejenuhan.

Sementara untuk daerah Probolinggo dan
Pasuruan, sektor ini merupakan sektor yang
dominan dalam penyaluran kredit tetapi secara
relatif terhadap rata-rata kontribusi penyaluran
kredit nasional kepada PDRB relatif rendah.
Dengan demikian terdapat indikasi sektor ini
sedang mengalami kejenuhan penyaluran kredit
bank umum.
Untuk
penyaluran
kredit
sektor
perdagangan oleh BPR, segmen kredit sektor
tersebut potensial dilakukan di wilayah Pasuruan.
Sedangkan di Malang, Probolinggo, dan
Lumajang penyaluran di sektor ini oleh BPR relatif
unggul/mapan dibandingkan rata-rata nasional
(Gambar 14).
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armada
yang
potensial
permasalahan kredit.

menimbulkan

Sektor Jasa-jasa

Sumber: Hasil estimasi, 2008.

Pembiayaan sektor jasa-jasa merupakan
sektor yang terkait dengan pembiayaan kepada
jasa kesehatan, hiburan, sarana dan prasarana
(pasar, sekolah), dan jasa-jasa lainnya. Plot estimasi
terhadap penyaluran kredit bank umum
menghasilkan hasil plot pada Gambar 16.

Gambar 14. Peta Revealed Credit Worthiness BPR
Sektor Perdagangan

Sektor Angkutan
Di semua daerah (Malang, Pasuruan,
Probolinggo, dan Lumajang) hasil estimasi
revealed credit worthiness menghasilkan
kesimpulan bahwa penyaluran kredit pada sektor
angkutan relatif tidak marketable bagi penyaluran
kredit bank umum baik secara sektoral maupun
dibandingkan daerah lain (Gambar 15).

Sumber: Hasil estimasi, 2008.

Gambar 16. Peta Revealed Credit Worthiness
Bank Umum Sektor Jasa-jasa

Gambar 15. Peta Revealed Credit Worthiness
Bank Umum Sektor Angkutan

Penyaluran kredit oleh bank umum pada
sektor ini di wilayah Malang, Probolinggo, dan
Pasuruan berada di kuadran III. Menunjukkan
bahwa penyaluran kredit pada sektor tersebut
tidak cukup marketable. Hal demikian dapat
dipahami mengingat mapannya sarana dan
prasarana di ketiga daerah tersebut. Berbeda
dengan Lumajang, plot analisis menghasilkan
kesimpulan adanya kecenderungan mulai
jenuhnya penyaluran kredit di sektor jasa di
wilayah Lumajang.

Hal ini bisa dipahami mengingat sektor ini
merupakan sektor yang highly regulated dan
rentan terhadap issue-issue makroekonomi.
Sebagai gambaran, dampak dari kenaikan BBM
dan suku cadang pada bulan Oktober 2005 dan
Mei 2008 menyebabkan terjadinya pengurangan

Untuk BPR, tidak terdapat permasalahan
yang berarti bagi penyaluran kredit sektor jasajasa penunjang usaha di daerah Malang,
Probolinggo, dan Lumajang. Sedangkan di
Pasuruan adanya kecenderungan bahwa pasar
sektor jasa tidak lagi marketable bagi BPR (Gambar
17).

Sumber : Hasil estimasi, 2008.
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Sumber : Hasil estimasi, 2008.

Sumber : Bank Umum di Wilker KBI Malang, 2008.

Gambar 17. Peta Revealed Credit Worthiness BPR
Sektor Jasa-jasa

Analsis Deskriptif
Analisis deskriptif melalui survei untuk
mengkonfirmasi mengenai eksess likuiditas
perbankan. Hasil survei yang dilakukan terhadap
seluruh perbankan di wilayah kerja KBI Malang
menghasilkan beberapa kesimpulan: (1) Alasan
utama peningkatan volume ekspansi kredit
perbankan dari sisi permintaan didominasi oleh
alasan prospek usaha yang meningkat dan tingkat
suku bunga sementara dari sisi penawaran bank
disebabkan oleh faktor likuiditas bank serta
ekspektasi risiko kredit yang menurun. (2)
Menyikapi permasalahan sektoral ekonomi,
perbankan baik bank umum maupun BPR
cenderung untuk menghindari pemberian kredit
kepada sektor-sektor yang potensial mengalami
permasalahan kredit seperti perkayuan, pertanian,
garment dan tekstil, serta konstruksi. (3) Menurut
persepsi dan analisis supply dan demand,
dianggap bahwa faktor-faktor yang menghambat
proses intermediasi perbankan adalah faktorfaktor ketentuan dan implementasi penerapan
prudential banking, faktor suku bunga dan
ekonomi makro, marketing dan pemahaman
masyarakat akan produk perbankan, keuangan
internal bank (likuiditas bank), serta faktor
persaingan dengan sesama bank ataupun dengan
lembaga keuangan lain (Gambar 18).

Gambar 18. Penghambat Intermediasi Menurut
Persepsi Bank Umum di Wilayah Kerja
KBI Malang

Untuk kategori bank umum, mayoritas bank
menyatakan bahwa faktor utama penghambat
intermediasi bank adalah faktor makro ekonomi
(50%), diikuti dengan faktor masyarakat yang
belum terlalu bank minded (30%), dan
permasalahan ketentuan perbankan dan
implementasi penerapan prudential banking
(20%).

Sumber: BPR di Wilker KBI Malang, 2008.

Gambar 19. Penghambat Intermediasi Menurut
Persepsi BPR di Wilayah Kerja KBI
Malang

Untuk bank umum permasalahan likuiditas
tidak menjadi persoalan utama penghambat
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intermediasi dikarenakan secara rata-rata kantor
cabang bank umum di wilayah kerja KBI Malang
mengalami excess likuiditas. Berbeda dengan bank
umum, pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) justru
lemahnya intermediasi BPR disebabkan oleh
tingkat persaingan yang relatif tinggi baik dengan
lembaga keuangan bank maupun dengan
lembaga keuangan non bank (26%), diikuti oleh
faktor ekonomi makro dan suku bunga (21%),
faktor marketing dan pemahaman masyarakat
akan produk bank (16%), serta faktor ketentuan
perbankan dan implementasi penerapan
prudential banking (5,3%) dalam Gambar 19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengidentifikasi faktor permintaan dan penawaran
kredit perbankan di wilayah kerja KBI Malang
dengan menggunakan panel data. Hasil estimasi
permintaan dan penawaran kredit di wilayah kerja
KBI Malang menghasilkan kesimpulan bahwa
permasalahan tidak optimalnya penyaluran kredit
lebih disebabkan oleh lemahnya demand kredit
untuk mengimbangi kemampuan pembiayaan
perbankan.
Dari sisi permintaan kredit, respon
permintaan kredit relatif tinggi terjadi akibat
pertumbuhan ekonomi, dengan koefisien respon
sebesar 1.63%, atau pada setiap pertumbuhan
perekonomian 1% akan menghasilkan
pertumbuhan demand kredit sebesar 1.63%.
Sementara untuk suku bunga, terdapat hasil yang
konsisten dengan beberapa penelitian
sebelumnya yang memberikan kesimpulan bahwa
secara parsial tingkat suku bunga bukan
merupakan konstrain dari permintaan kredit bisnis
dan masyarakat. Seperti halnya dengan variabel
pendapatan, respon permintaan kredit di wilayah
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kerja KBI Malang juga relatif sensitif terhadap
perubahan inflasi dengan koefisien sensitivitas
sebesar 1.3% atau peningkatan 1% laju inflasi
akan menurunkan permintaan kredit 1.3%. Secara
bersama-sama variabel-variabel mampu
menjelaskan 95% variasi permintaan kredit.
Sementara hasil estimasi suplai kredit
menghasilkan kesimpulan bahwa variabelvariabel kapasitas kredit, tingkat bunga, dan
tingkat NPL secara bersama-sama memiliki
pengaruh terhadap variasi penawaran kredit.
Namun secara parsial hanya kapasitas kredit dan
tingkat NPL yang memiliki pengaruh secara
signifikan. Menurut tingkat respons, penawaran
kredit relatif kurang sensitif terhadap perubahanperubahan kapasitas kredit, tingkat bunga, dan
risiko. Hal demikian dapat terjadi mengingat
target-target kredit lebih sering ditetapkan oleh
kantor pusat bank dibandingkan faktor-faktor
penawaran kredit di daerah.
Menurut sektor ekonomi, beberapa
penyaluran kredit bank umum mengalami
permasalahan intermediasi akibat segmen kredit
secara sektoral tidak marketable. Untuk sektor
pertanian, pertambangan, dan angkutan, kondisi
tidak marketable terjadi di seluruh kota dan
kabupaten. Sektor industri, peluang pembiayaan/
penyaluran kredit lebih besar dapat dilakukan
perbankan Malang. Sedangkan untuk daerah
Probolinggo dan Lumajang relatif tidak
marketable. Sementara di Lumajang penyaluran
kredit sektor industri cenderung mengalami
kejenuhan penyaluran. Demikian pula dengan
penyaluran kredit sektor listrik, gas, dan air masih
potensial dilakukan oleh bank umum di Malang
namun tidak marketable jika dilakukan bankbank umum di Pasuruan, Probolinggo, dan
Lumajang. Untuk sektor konstruksi penyaluran
kredit oleh bank-bank umum di semua wilayah,
kecuali Probolinggo tidak marketable. Di
Probolinggo walaupun porsi penyaluran relatif
besar namun telah mengalami kecenderungan
jenuh. Jenis kredit perdagangan, di Malang
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merupakan sektor yang mapan sehingga tidak
ada permasalahan yang berarti dalam penyaluran
kredit, tetapi berbeda dengan di Pasuruan dan
Probolinggo, walaupun porsi penyaluran relatif
besar tetapi cenderung mengalami kejenuhan
penyaluran kredit. Sementara di Lumajang
penyaluran kredit sektor ini tidak marketable.
Untuk sektor jasa, penyaluran kredit relatif besar
namun cenderung mengalami kejenuhan terjadi
di wilayah Lumajang sementara di daerah lainnya
justru tidak marketable.
Untuk penyaluran kredit sektoral oleh BPR,
sektor pertanian merupakan sektor yang potensial
dibiayai oleh BPR di wilayah Probolinggo dan
Lumajang tetapi tidak marketable bagi daerah
lainnya. Pada sektor industri potensi pembiayaan
terdapat di semua daerah kecuali di Pasuruan.
Sementara untuk sektor perdagangan potensi
peningkatan penyaluran kredit terbuka bagi
pembiayaan sektor perdagangan di Pasuruan,
sedangkan di daerah lainnya tidak terdapat
permasalahan berarti bagi penyaluran kredit
sektor ini. Untuk jasa-jasa, tidak terdapat
permasalahan yang berarti pada penyaluran
kredit di Malang, Lumajang, dan Probolinggo
sementara di Pasuruan penyaluran kredit BPR di
sektor ini tidak marketable.
Menyikapi permasalahan sektoral ekonomi,
perbankan baik bank umum maupun BPR
cenderung untuk menghindari pemberian kredit
kepada sektor-sektor yang potensial mengalami
permasalahan kredit seperti perkayuan, pertanian,
garment dan tekstil, serta konstruksi.
Saran
Mengingat setiap kantor cabang bank,
kondisi daerah dan sektor-sektor ekonomi
memiliki karakteristik tersendiri, agar dipahami
bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang
bersifat aggregat dan ditafsirkan sebagai
kecenderungan umum. Hasil estimasi yang
memberikan kesimpulan bahwa disintermediasi
perbankan wilayah kerja KBI Malang lebih

disebabkan oleh faktor permintaan kredit, maka
rekomendasi utama yang dapat diberikan adalah
pengupayaan peningkatan demand for credit
melalui perbaikan kondisi sektor riil dan stabilisasi
faktor makroekonomi. Sementara dari sisi moneter,
pengendalian moneter dengan tujuan untuk
mempengaruhi likuiditas perekonomian di daerah
relatif tidak signifikan berkaitan.
Kelebihan penawaran juga merupakan
implikasi dari sistem sentralisasi perbankan
sehingga peningkatan kapasitas kredit, tingkat
bunga dan faktor risiko tidak selalu berimplikasi
langsung kepada pertumbuhan kredit. Walaupun
demikian hal ini tetap diperlukan untuk tujuantujuan efisiensi perbankan tetapi dengan disertai
keterlibatan kantor cabang bank yang lebih baik
dalam hal penetapan target-target bisnis.
Mengingat bahwa transmisi kebijakan
moneter tidak selalu berimplikasi langsung kepada
perbankan daerah, diperlukan further research
mengenai efektivitas transmisi kebijakan moneter
di daerah.
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Abstract: The research was conducted to verify the ability of service quality and service recovery
strategy to predict behavioral intentions in the banking industry. A survey questionnaire was
developed, then it was distributed to 150 customers of banks in Yogyakarta. Data was analyzed
using multiple regression analysis. The results provided support for hypothesis of the negative
effect of service failure and positive effect of recovery strategy on behavioral intentions.
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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan
langkah antisipasi terhadap kondisi sektor jasa
yang dewasa ini semakin banyak menerima
keluhan dari para pelanggannya. Kenyataan ini
merupakan perwujudan dari semakin majunya
cara berfikir dan tingkat pendidikan pelanggan.
Karena perusahaan tidak mungkin mengeliminasi
keluhan, perusahaan dapat belajar untuk memberi
respon dengan cara yang efektif. Respon ini
dinamakan service recovery, yang didefinisi
sebagai proses yang dilakukan perusahaan untuk
mengoreksi layanan yang gagal atau 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).
Moutinho dan Smith (2000) menyatakan
bahwa tujuan utama layanan terhadap nasabah
adalah untuk kepuasan nasabah tersebut. Hal itu
sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti yang
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menyatakan bahwa kepuasan nasabah
merupakan variabel yang signifikan untuk
mengevaluasi dan mengendalikan manajemen
pemasaran perbankan.
Beberapa peneliti menemukan bahwa
reaksi perusahaan terhadap service failure dapat
memperkuat hubungan dengan pelanggan atau
memperburuk pengaruh negatif service failure.
Recovery merupakan hal penting karena
pelanggan yang menerima recovery yang buruk
mungkin akan memutuskan hubungan kemudian
berpindah ke penyedia jasa lainnya. Perpindahan
pelanggan ini merupakan sesuatu yang sangat
mahal karena untuk mencari pelanggan baru
memerlukan lebih banyak biaya daripada untuk
mempertahankan pelanggan lama. Suatu strategi
untuk mempertahankan pelanggan adalah
recovery terhadap kegagalan layanan secara adil.
Kepuasan pelanggan merupakan hal utama
dalam kelangsungan hidup perusahaan.
Bagaimanapun service failure sering tidak dapat
dihindari karena adanya kesalahan manusia dan
kesalahan non-manusia (human and non-human
errors). Kegagalan dalam menyampaikan layanan
sering menyebabkan ketidakpuasan pelanggan
yang berakibat buruk bagi penyedia layanan.
Pemutusan hubungan oleh pelanggan dapat
muncul sebagai akibat adanya keluhan pelanggan
dan komunikasi dari mulut ke mulut yang buruk.
Seorang pelanggan yang tidak puas akan
menceritakan pengalaman buruknya kepada
banyak orang lain kemudian mengalihkan
dukungannya dari penyedia layanan tersebut.
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
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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
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.
Penelitian lainnya menemukan fakta bahwa
jika service failure terjadi maka sangat penting
untuk melakukan service recovery secara efektif
untuk menghilangkan ketidakpuasan dan sebagai
respon terhadap kualitas layanan yang buruk.
Service recovery diharapkan dapat memperbaiki
hubungan yang rusak dan sebagai usaha
berdamai dengan pelanggan yang tidak puas.
Fakta lain menunjukkan bahwa service recovery
yang efektif dapat membentuk kepuasan yang
lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepuasan
yang diperoleh dari layanan yang bagus sejak
pertama disampaikan.
Persaingan yang ketat antar bank dewasa
ini mendorong setiap bank untuk memberikan
layanan terbaik kepada nasabahnya. Masingmasing 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 mengadopsi setiap perkembangan
teknologi, khususnya informasi dan komunikasi.
Manfaat dari penerapan teknologi yang banyak
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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.

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 memerlukan
strategi perbaikan yang berbeda pula.

Nasabah sebagai konsumen produk-produk
perbankan mempunyai keleluasaan untuk
memilih yang sesuai kebutuhannya. Berbagai
produk yang hampir sejenis yang ditawarkan oleh
masing-masing 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.

Penelitian ini merupakan pengembangan
penelitian sebelumnya, dengan menambahkan
variabel behavioral intention seperti pada
penelitian Ndubisi (2003). Model multidimensional
behavioral intention yang terdiri atas komunikasi
dari mulut ke mulut (word-of-mouth (WOM)
communications), niat beli (purchase intentions),
dan perilaku komplain (complaining behavior)
digunakan dalam penelitian ini. Dalam model
tersebut dinyatakan bahwa jika layanan yang
diterima pelanggan berkualitas tinggi, maka
behavioral intention akan menguntungkan bagi
perusahaan, dengan cara memperkuat hubungan
pelanggan dengan organisasi. Sebaliknya, jika
kualitas layanan dinilai rendah oleh pelanggan
maka hubungan pelanggan tersebut dengan
organisasi akan memburuk. Behavioral intention
juga merupakan indikator yang menunjukkan
apakan pelanggan akan bertahan atau akan
meninggalkan organisasi. Behavioral intention
yang menguntungkan ditunjukkan oleh tindakan
pelanggan untuk mengatakan hal-hal positif dan
merekomendasi layanan pada orang lain, bersedia
membayar lebih mahal, serta menunjukkan
cognitive loyalty pada organisasi. Cognitive loyalty
dioperasionalisasi sebagai layanan yang pertama
terbayang dalam pikiran seseorang ketika orang
tersebut membuat keputusan pembelian dan
layanan, yang merupakan pilihan pertama
pelanggan di antara beberapa alternatif.
Behavioral intentions dalam penelitian ini terdiri
atas 3 dimensi, yaitu: komunikasi dari mulut ke

Penelitian Lin, Lin dan Lin (2007) merupakan
investigasi empiris tentang pengaruh service
failure dan service recovery terhadap behavioral
intentions pada organisasi perhotelan di Orlando,
Florida. Yang dimaksud dengan behavioral
intentions adalah hasil dari proses kepuasan
(Anderson dan Mittal, 2000). Behavioral intentions
dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok:
perilaku ekonomis dan perilaku sosial (Smith, et
al., 1999). Perilaku pelanggan yang
mempengaruhi komponen finansial perusahaan
seperti melakukan pembelian ulang dianggap
sebagai niat keperilakuan ekonomis (Anderson
dan Mittal, 2000). Dari hasil penelitian
teridentifikasi strategi recovery mempengaruhi
behavioral intentions.
Penelitian Liestyana dan Wahyuningsih
(2007) merupakan investigasi empiris tentang
service failure dan service recovery pada organisasi
perbankan retail di Yogyakarta. Penelitian tersebut
mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan yang
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mulut (word-of-mouth (WOM) communications),
niat beli (purchase intentions), dan perilaku
komplain (complaining behavior).
Begitu pentingnya kualitas layanan dalam
organisasi jasa menjadi dasar dilakukannya
penelitian ini. Terjadinya beberapa service failure
serta usaha perusahaan untuk memperbaiki
kesalahan tersebut dalam bentuk strategi service
recovery akan dianalisis pengaruhnya terhadap
behavioral intentions. Dengan demikian, masalah
dalam penelitian ini adalah: dalam layanan
perbankan, apakah service failure mempunyai
pengaruh negatif terhadap behavioral intentions
dan service recovery mempunyai pengaruh positif
terhadap behavioral intentions?
Berdasar latar belakang serta permasalahan
yang muncul di atas, dapat terlihat tujuan
penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh service failure dan service
recovery terhadap behavioral intentions dalam
layanan perbankan. Nasabah bank yang
mengalami ketidakpuasan terhadap layanan
berharap akan mendapatkan tindakan perbaikan
dari bank. Secara teori, adanya service failure yang
diikuti oleh service recovery yang baik akan
mempengaruhi behavioral intentions. Dengan
melakukan analisis terhadap service failure, service
recovery dan behavioral intentions diharapkan
bank akan dapat menyusun strategi kualitas
layanan yang tepat, sehingga dapat mencegah
terjadinya service failure dan mempersiapkan
tindakan recovery yang efektif.

SERVICE QUALITY, SERVICE FAILURE,
DAN SERVICE RECOVERY
Menurut Kotler (2000) kualitas harus
dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir
pada persepsi pelanggan, sehingga kualitas yang
baik bukan dilihat dari persepsi pihak penyedia
jasa tetapi berdasarkan persepsi pelanggan. Kotler
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(2000) menyebutkan jika layanan yang diterima
konsumen sesuai dengan yang diharapkan,
kualitas layanan dipersepsikan baik dan
memuaskan. Newman (2001) menerangkan
bahwa layanan yang prima dan perbaikan kualitas
layanan (sevice quality) 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
(Newman, 2001). Layanan yang bagus merupakan
promosi dalam bentuk rekomendasi dari mulut ke
mulut. 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.
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 pelanggan
yang datang ke bank mungkin akan langsung
merasakan ketidakpuasan saat mulai terlibat dalam
proses layanan, seperti pada saat harus menunggu
lama untuk dilayani. Ketidakpuasan karena service
failure juga dapat terjadi pada saat berhadapan
dengan karyawan bank atau bahkan setelahnya.
Menurut Lewis dan Spyrakopoulos (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
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menghadapi ketidakpuasan pelanggan (Lewis
dan Spyrakopoulos, 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. Ada tiga jenis
service failure, yaitu service provider error, customer
error dan associated organisation error. Service
failure dapat berasal dari pihak penyedia jasa
maupun dari pihak pelanggan. Oleh karena itu
suatu organisasi perlu mempersiapkan diri untuk
membenahi kesalahan-kesalahan yang mungkin
terjadi dengan menerapkan service recovery yang
efektif. Service recovery merupakan tindakan yang
dilakukan oleh organisasi jasa sebagai respon
terhadap kesalahan-kesalahan atau kegagalan
dalam penyampaian jasa.
Definisi service recovery menurut 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. Parasuraman et al. (1988)
menyatakan 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.
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 dan Spyrakopoulos, 2001). Sistem service
recovery yang bagus akan mendeteksi dan
menyelesaikan masalah, mencegah ketidakpuasan
dan didisain untuk mendorong pelanggan
menyampaikan komplain. McCullough et al.
(2000) dalam Lewis dan Spyrakopoulos (2001)
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 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 (Lewis dan
Spyrakopoulos, 2001).
Manfaat terpenting service recovery adalah
mempertahankan pelanggan, karena cost untuk
mempertahankan pelanggan lebih kecil daripada
cost untuk mencari pelanggan baru , dan semakin
lama seseorang menjadi pelanggan, orang
tersebut semakin menguntungkan bagi organisasi
(Lewis dan Spyrakopoulos, 2001).
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SERVICE FAILURE, SERVICE RECOVERY
DAN BEHAVIORAL INTENTIONS
Saat ini perusahaan-perusahaan menyadari
bahwa
kepuasan
pelanggan
dapat
mempengaruhi kesuksesan jangka panjang.
Industri jasa, khususnya bank, juga harus
mengikuti aturan ini (Soutar, 2001). Perbedaan
antara evaluasi kinerja dan harapan yang
dipersepsikan oleh pelanggan ditentukan sebagai
reaksi pelanggan terhadap kepuasan atau
ketidakpuasan. Sebaliknya, jika harapan
terpenuhi, akan menghasilkan kepuasan (HennigThurau, 2001).
Behavioral intentions adalah hasil dari proses
kepuasan (Anderson dan Mittal, 2000). Behavioral
intentions dapat diklasifikasi ke dalam dua
kelompok: perilaku ekonomis dan perilaku sosial
(Smith, 1999). Perilaku pelanggan yang
mempengaruhi komponen finansial perusahaan
seperti melakukan pembelian ulang dianggap
sebagai niat keperilakuan ekonomis (Anderson
dan Mittal, 2000). Behavioral intentions akan
dipengaruhi oleh service failure secara negatif dan
dipengaruhi oleh strategi recovery secara positif.

HIPOTESIS
Service failure berpengaruh negatif
terhadap behavioral intentions dan strategi service
recovery berpengaruh positif terhadap behavioral
intentions.

METODE
Purposive sampling merupakan teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini
untuk memilih bank-bank yang memiliki banyak
kantor cabang serta memiliki layanan yang
170

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 1, Januari 2009: 165 – 175

bervariasi. Dua bank BUMN dan dua bank BUSN
terpilih menjadi subyek penelitian ini. Purposive
sampling digunakan pula untuk memilih nasabah
yang telah menjadi pelanggan bank selama
minimal 2 tahun serta pernah mengalami service
failure dan menyampaikan keluhan kepada bank.
Sebanyak 150 orang nasabah empat bank di
Yogyakarta 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.
Data dikumpulkan dengan mendistribusi
kuesioner secara langsung kepada pelanggan
bank. Peneliti akan menghubungi bank-bank
yang diharapkan bersedia berpartisipasi dengan
mengajukan surat permohonan ijin penelitian
kepada para manajer bank. Setelah mendapatkan
persetujuan, peneliti akan memberikan kuesioner
kepada pelanggan yang bersedia berpartisipasi
untuk diisi dan dikembalikan langsung kepada
peneliti.
Definisi dan Pengukuran Variabel
Service failure
Terjadi jika penyedia layanan tidak dapat
memberikan layanan yang sesuai dengan harapan
pelanggan (Alexander, 2002). Menurut Lewis dan
Spyrakopoulos (2001) service failure adalah bagian
dari service encounters 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. Service failure dapat
diidentifikasi melalui 5 kejadian terkait hal-hal
berikut: prosedur perbankan, kesalahankesalahan, 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.

PERBANKAN
Service Recovery
Menurut Armistead et al. (1995) seperti
dikutip Lewis dan Spyrakopoulos, (2001) service
recovery 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. Alexander (2002) mendefinisi
service recovery sebagai umpan balik yang
diberikan oleh penyedia layanan sebagai respon
tehadap service failure. Service recovery
dikelompokkan menjadi dua dimensi, yaitu
dimensi teknikal dan dimensi fungsional
(Parasuraman, Zeithaml dan Berry, 1988). Dimensi
teknikal mengacu pada apa yang sebenarnya
didapatkan oleh pelanggan sebagai bagian dari
usaha untuk memperbaiki kesalahan, sedangkan
dimensi fungsional mengacu pada bagaimana
proses tersebut diselesaikan (Lewis dan
Spyrakopoulos, 2001). Service recovery dapat
diidentifikasi melalui tindakan-tindakan: koreksi,
perlakuan khusus, penjelasan, permohonan maaf,
menyampaikan keluhan pelanggan kepada
atasan, pemberian kompensasi, dan tidak
melakukan apapun.
Behavioral Intentions
Adalah hasil dari proses kepuasan (Anderson
dan Mittal, 2000). Behavioral intentions dapat
diklasifikasi ke dalam dua kelompok: perilaku
ekonomis dan perilaku sosial (Smith, 1999).
Perilaku pelanggan yang mempengaruhi
komponen finansial perusahaan seperti
melakukan pembelian ulang dianggap sebagai
niat keperilakuan ekonomis (Anderson dan Mittal,
2000). Behavioral intentions terdiri atas tiga dimensi
berikut ini: komunikasi dari mulut ke mulut (word-

of-mouth (WOM) communications), niat beli
(purchase intentions), dan perilaku komplain
(complaining behavior).
Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Sebelum dilakukan analisis data perlu
dilakukan pengujian terhadap variabel-variabel
tersebut. Uji validitas mengukur sejauh mana suatu
alat ukur dapat mengukur variabel-variabel yang
akan diukur (Cooper dan Schindler, 2000). Validitas
akan diuji menggunakan korelasi Pearson’s
product moment. Dalam penelitian ini validitas
diukur menggunakan analisis korelasi. Suatu item
dikatakan valid jika mempunyai tingkat
signifikansi lebih kecil daripada 5%. Hasil
pengujian validitas terhadap kuesioner dengan
30 responden menunjukkan keseluruhan item
pada variabel service failure memiliki signifikansi
lebih kecil daripada 0.05 sehingga dinyatakan
valid. Enam item pertama pada variabel service
recovery memiliki signifikansi lebih kecil daripada
0.05 sehingga dinyatakan valid. Item ke-7 memiliki
signifikansi 0.366, sehingga dinyatakan tidak valid.
Keseluruhan item pada variabel behavioral
intentions memiliki signifikansi lebih kecil daripada
0.05 sehingga dinyatakan valid.
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. Hasil pengujian ditunjukkan
oleh Cronbach’s Alpha yang menunjukkan
reliabilitas konsistensi interitem, atau menguji
kekonsistenan responden dalam merespon seluruh
item. Nilai alpha yang lebih besar daripada 0,50
dapat dipertimbangkan sebagai item yang reliabel
(Nunnaly, 1970; Riyanto, 1997).
Metoda Analisis
Langkah berikutnya adalah menguji
hipotesis menggunakan regresi berganda dengan
service failure dan strategi recovery sebagai
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variabel independen dan behavioral intentions
sebagai variabel dependen. Persamaan regresi
berganda dinyatakan sebagai berikut:

Dari tabel 1 dapat dibuat persamaan sebagai
berikut:
Y

= behavioral intentions

Y

= behavioral intentions

a

= konstanta

a

= konstanta

X1

= service failure

b1, b2 = koefisien regresi

X2

= strategi service recovery

X1

= service failure

e

= error term

X2

= strategi service recovery

e

= error term

HASIL
Dalam distribusi kuesioner yang dilakukan
pada bulan Juli 2008 sampai dengan September
2008, 150 kuesioner dibagikan kepada nasabah
bank yang memenuhi kriteria purposive sampling.
Dari jumlah tersebut kuesioner kembali sejumlah
132 eksemplar. Dengan demikian, response rate
yang diperoleh sebesar 88%. Dari 132 kuesioner
yang kembali, seluruhnya dapat digunakan untuk
pengujian lebih lanjut.

Hasil analisis regresi menunjukkan adanya
pengaruh negatif signifikan service failure
terhadap behavioral intentions. Pengaruh negatif
ini seperti yang diharapkan dalam hipotesis.
Service failure merupakan kesalahan-kesalahan
yang terjadi dalam layanan, yang berupa tidak
tersedianya layanan, layanan yang terlalu lambat
dan kesalahan-kesalahan lainnya. Kesalahan atau
kegagalan dalam layanan ini akan berpengaruh
signifikan negatif terhadap behavioral intentions.
Strategi service recovery mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap behavioral
intentions. Hal ini mendukung hipotesis yang
menyatakan bahwa service recovery berpengaruh
signifikan positif terhadap behavioral intentions.

Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: service
failure berpengaruh negatif terhadap behavioral
intentions dan strategi service recovery
berpengaruh positif terhadap behavioral
intentions. Hipotesis diuji menggunakan regresi
berganda dengan service failure dan strategi
recovery sebagai variabel independen, dan
behavioral intentions sebagai variabel dependen.
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi

Sumber: Data primer diolah, 2008
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PEMBAHASAN
Service failure yang terdiri atas dimensidimensi: Prosedur perbankan, kesalahankesalahan, perilaku dan training karyawan,
kesalahan-kesalahan fungsional/teknikal, segala
sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan
oleh bank yang bertentangan dengan etika
perdagangan yang fair secara signifikan
berpengaruh negatif terhadap behavioral
intentions. Hal ini berarti bahwa dalam layanan
perbankan terdapat kemungkinan terjadi
kegagalan layanan sehubungan berbagai aspek
layanan. Kegagalan ini berpengaruh negatif
terhadap behavioral intentions. Artinya, jika

PERBANKAN
nasabah mengalami ketidakpuasan dalam
layanan akan menurunkan niat keperilakuan
yang ditunjukkan oleh perilaku negatif dalam
komunikasi dari mulut ke mulut, niat beli dan
perilaku komplain. Jika ini terjadi maka akan
berakibat buruk bagi pihak bank. Maka, jika
terjadi service failure bank harus melakukan
strategi recovery yang tepat.
Variabel independen kedua yaitu service
recovery yang terdiri atas 7 indikator (koreksi,
perlakuan khusus, penjelasan, permohonan maaf,
menyampaikan keluhan pelanggan kepada
atasan, pemberian kompensasi, dan tidak
melakukan apapun) berpengaruh positif
terhadap behavioral intentions. Hal ini berarti
bahwa tujuh tindakan recovery tersebut
merupakan penentu terjadinya behavioral
intentions yang berupa komunikasi dari mulut ke
mulut (word-of-mouth (WOM) communications),
niat beli (purchase intentions), perilaku komplain
(complaining behavior). Hal ini menunjukkan
bahwa jika bank melakukan recovery yang tepat
untuk kegagalan layanan yang terjadi, nasabah
akan menunjukkan behavioral intentions yang
baik. Tindakan recovery yang memuaskan akan
memunculkan niat keperilakuan yang positif dari
nasabah, yang ditunjukkan oleh perilaku positif
dalam komunikasi dari mulut ke mulut, niat beli
dan perilaku komplain.
Secara bersama-sama, service failure dan
service recovery berpengaruh signifikan positif
terhadap behavioral intentions. Service failure
yang tidak mungkin dihindari seluruhnya oleh
bank, jika diikuti oleh recovery yang efektif akan
menyebabkan munculnya niat keperilakuan yang
positif dari nasabah, yang ditunjukkan oleh
perilaku positif dalam komunikasi dari mulut ke
mulut, niat beli dan perilaku komplain. Berdasar
hasil penelitian ini, bank perlu menyusun strategi
untuk mencegah terjadinya service failure
sekaligus mempersiapkan strategi yang tepat

untuk recovery terhadap setiap failure yang terjadi,
supaya tercipta behavioral intentions.
Dalam marketing, strategi paling penting
yang harus dilakukan adalah mempertahankan
pelanggan yang sudah ada dan menarik
pelanggan baru (McCole, 2004). Akibatnya,
kebanyakan penyedia jasa tertantang untuk
memberikan layanan terbaik kepada pelanggan
karena layanan berkualitas tinggi adalah untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa
penelitian menunjukkan adanya hubungan
positif antara kepuasan pelanggan dan niat
pembelian ulang, yang akan mengarah pada
profitabilitas jangka panjang. Bagaimanapun,
kegagalan, kesalahan, dan keluhan dapat sering
terjadi dalam proses penyampaian layanan.
Sebagai bagian dari industri jasa, industri
perbankan melibatkan interaksi personal tingkat
tinggi antara staf bank dan pelanggan, sehingga
adanya miskomunikasi akan mengakibatkan
terjadinya service failure. Kualitas layanan sering
ditunjukkan oleh perilaku staf front-line, dengan
pengalaman dan komitmen yang terbatas serta
sikap yang bervariasi antara satu layanan dengan
layanan lainnya. Tidak terpisahnya antara
produksi dan konsumsi berarti bahwa kegagalan
yang terjadi adalah pada saat konsumsi, sehingga
hanya ada sedikit kesempatan untuk memperbaiki
kesalahan tersebut tanpa membuat pelanggan
merasa tidak nyaman.
Tidak seperti pada industri manufaktur yang
kualitasnya bisa dikontrol hingga zero defect,
industri jasa khususnya industri bank tidak dapat
mengontrol semua komponen penyampaian
layanan karena tergantung pada variabel
manusia. Kesalahan yang terjadi dalam
penyampaian layanan dipandang sebagai
kegagalan layanan dalam bisnis jasa. Service
failure ini berpengaruh negatif terhadap
behavioral intentions (Matilla, 2001).
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh service failure dan service recovery
terhadap behavioral intentions dalam layanan
perbankan. Hasil analisis regresi menunjukkan
adanya pengaruh negatif signifikan service failure
terhadap behavioral intentions. Pengaruh negatif
signifikan ini mendukung hipotesis. Service failure
merupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi
dalam layanan, yang berupa tidak tersedianya
layanan, layanan yang terlalu lambat dan
kesalahan-kesalahan lainnya. Kesalahan atau
kegagalan dalam layanan ini akan berpengaruh
negatif terhadap behavioral intentions.
Strategi service recovery mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap behavioral
intentions. Hal ini mendukung hipotesis yang
menyatakan bahwa service recovery berpengaruh
positif terhadap behavioral intentions. Kedua
variabel independen berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Ini berarti bahwa
terjadinya service failure yang disertai dengan
strategi service recovery yang positif akan
menyebabkan terjadinya behavioral intentions.
Dengan kata lain, jika pelanggan mengalami
ketidakpuasan
kemudian
pihak
bank
memperbaiki ketidakpuasan tersebut, maka
pelanggan akan berniat untuk tetap bertahan
sebagai nasabah yang menggunakan jasa bank
itu.
Saran
Berdasar hasil penelitian ini bank sebaiknya
menyusun strategi untuk mencegah terjadinya
service failure sehubungan dengan prosedur
perbankan, kesalahan-kesalahan, perilaku dan
training karyawan, kesalahan-kesalahan
fungsional/teknikal, segala sesuatu yang
dilakukan maupun tidak dilakukan oleh bank
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yang bertentangan dengan etika perdagangan
yang fair. Karena service failure tidak dapat
seluruhnya dihindari, bank harus mempersiapkan
pula strategi recovery sebagai antisipasi service
failure yang terjadi. Strategi recovery yang harus
disiapkan oleh bank ini berhubungan dengan
koreksi, perlakuan khusus, penjelasan,
permohonan maaf, menyampaikan keluhan
pelanggan kepada atasan, dan pemberian
kompensasi. Jika bank-bank merencanakan
strategi service recovery ini dengan baik, maka
diharapkan bank-bank dapat mempertahankan
pelanggan yang sudah dimiliki dan menarik
pelanggan baru. Dalam jangka panjang hal ini
dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.
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Abstract: Musyarakah is a cooperation between two parties or more to run a certain business
where each party gives fund and the profit and the risk will be took together as the agreement
before. The process of analysis and evaluation (character analysis, ability analysis, finance
analysis, condition and business analysis, guarantee analysis) of musyarakah finance request
was in writing by the initiator functionary. Depth of an analysis was adapted the complexity
level of finance risk which was being considered. Document of analysis and finance evaluation
was the document consisting information and opinion. Initiator functionary was suggested to
avoid a statement that was like a report or information from a customer only but he had to
check the rightness.
Key words: musyarakah finance, analysis and evaluation.
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atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.
Korespondensi dengan Penulis:
Erni Susana: Telp.+62 341 568 395 Ext.544
E-mail:jurkubank@yahoo.com
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Berdasarkan hasil riset yang dilakukan
perusahaan riset marketing MARS Indonesia,
ternyata faktor utama nasabah memilih bank
syariah adalah keuntungan emosional atau
emotional benefit. Hal ini tercermin dari dua alasan
terbesar nasabah, yaitu kesesuaian dengan syariat
Islam dan keinginan agar terhindar dari riba.
Sementara sisanya, merupakan faktor yang bersifat
keuntungan fungsional yang mendasar atau
functional benefit. Seperti keamanan, kedekatan
lokasi, bagi hasil, dan kualitas layanan (Asto,
2008). Sedangkan ditinjau dari pendekatan
budaya, sosial, pribadi dan psikologis, maka
persepsi masyarakat adalah positif terhadap
keberadaan bank syariah (Hamidi dkk., 2007)

PERBANKAN
Bank Syariah, atau biasa disebut Islamic Bank
berbeda dengan bank konvensional pada
umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada
landasan operasi yang digunakan. Kehadiran
Bank Syariah dalam percaturan perekonomian
nasional amat penting. Di Indonesia pelopor
perbankan syariah adalah Bank Muamalat
Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
pemerintah serta dukungan dari Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan
beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat
terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga
dari modal awal. IDB kemudian memberikan
suntikan dana kepada bank ini dan pada periode
1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.
Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia
telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU RI
No. 21 Th. 2008 tentang Perbankan Syariah.
Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank
syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat
Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega
Syariah. Sementara itu bank umum yang telah
memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank
diantaranya merupakan bank besar seperti Bank
Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat
Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah
digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini
telah berkembang 104 BPR Syariah. Secara spesifik
bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama
dapat berupa dana, barang perdagangan (trading
asset), kewiraswastaan (entrepreneurship),
ketrampilan (skill), kepemilikan rumah, atau
intangible asset (hak paten atau goodwill),
kepercayaan (credit asset) dan barang lainnya
yang dapat dinilai dengan uang.
Kehadiran bank syariah seharusnya
memberikan dampak yang luar biasa terhadap
sektor riil. Hal ini dikarenakan pola mudharabah
dan musyarakah adalah pola investasi langsung
pada sektor riil. Return pada sektor keuangan
(bagi hasil), dalam prinsip ajaran Islam sangat

ditentukan oleh sektor riil. Berbeda dengan
konsep konvensional, di mana return pada sektor
riil ditentukan oleh sektor keuangan. Deputi
Gubernur BI, Maulana Ibrahim, mengatakan,
hingga saat ini, wujud dukungan perbankan
syariah terhadap sektor riil di Indonesia sangatlah
nyata, terutama untuk sektor usaha menengah,
kecil, dan mikro yang porsi pembiayaannya di
seluruh Indonesia mencapai lebih dari 90 persen.
Investasi inilah yang sebenarnya sangat
dibutuhkan oleh bangsa kita, agar angka
pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat
direduksi. Oleh karena itu, BI harus mendorong
regulasi yang menunjang iklim investasi
berbasiskan skema mudharabah dan musyarakah,
sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya
kredit macet. Hal ini disebabkan oleh besarnya
risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank syariah.
Musyarakah adalah semua modal disatukan
untuk dijadikan proyek musyarakah dan dikelola
bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut
serta dalam menentukan kebijakan usaha yang
dijalaninya oleh pelaksana proyek. Pemilik modal
yang dipercaya untuk menjalankan proyek
musyarakah mengikuti beberapa ketentuan
seperti: tidak menggabungkan dana proyek
dengan harta pribadi, tidak menjalankan proyek
musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik
modal lainnya, tidak memberi pinjaman kepada
pihak lain, setiap pemilik modal berhak
mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh
pihak lain, setiap pemilik modal dianggap
mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari
perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak
cakap hukum. Biaya yang timbul dalam
pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek
harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi
sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian
dibagi sesuai konstribusi modal. Proyek yang akan
dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah
proyek selesai nasabah mengembalikan dana
tersebut kepada bank bersama bagi hasil yang
telah disepakati.
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Dalam tempo yang relatif singkat,
perbankan syariah telah mengalami kemajuan
yang menggembirakan, baik dari jumlah kantor,
jumlah aset, dana pihak ketiga yang dihimpun,
atau pembiayaan yang disalurkan. Namun
demikian, kontribusi perbankan syariah
dibandingkan dengan total perbankan masih
amat kecil. Untuk meningkatkan konstribusi
tersebut betapa pentingnya untuk mengkaji,
memperdalam, mengetahui ruang lingkup dan
mekanisme pembiayaan dan juga usaha untuk
menerapkannya pada bank syariah. Menurut
Zulkarnain (2002) tingginya tingkat persaingan
dalam dunia perbankan serta cepatnya
perkembangan teknologi dari derivatif produk
perbankan membuat bank syariah harus lebih bisa
lagi melakukan inovasi produk dan jasa layanan
yang ada, sehingga mampu memberikan
pelayanan dan produk yang menarik terhadap
nasabah.

PRINSIP BAGI HASIL
Produk pembiayaan bank syariah yang
didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari AlMudharabah dan Al-Musyarakah. Menurut
Antonio (2001) Mudharabah berasal dari kata
dharab, yang berarti berjalan atau memukul.
Secara teknis, Al-Mudharabah adalah kerjasama
usaha antara dua orang dimana pihak pertama
(shohibul maal) menyediakan seluruh modal
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dalam
kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh
pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat
kelalaian si pengelola. Secara umum, mudharabah
terbagi menjadi dua jenis yaitu: (1) Mudharabah
muthlaqah, yaitu kerjasama antara shohibul maal
dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan
tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu
dan daerah bisnis. (2) Mudharabah muqayyadah,
yaitu kerjasama antara shohibul maal dengan
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mudharib yang dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,
waktu atau tempat usaha. Menurut Sudarsono
(2003) dalam teknik perbankan: (1) jumlah modal
yang diserahkan kepada nasabah selaku
pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat
berupa uang atau barang yang dinyatakan
nilainya dalam satuan uang. Apabila modal
diserahkan secara bertahap, harus jelas
tahapannya dan disepakati bersama. (2) Hasil
pengelola modal pembiayaan mudharabah dapat
diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
perhitungan dari pendapatan proyek dan dari
keuntungan proyek. (3) Hasil usaha dibagi sesuai
dengan persetujuan dalam akad, pada setiap
bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank
selaku pemilik modal menanggung seluruh
kerugian kecuali akibat kelalaian dan
penyimpangan pihak nasabah, seperti
penyelewengan,
kecurangan,
dan
penyalahgunaan data. (4) Bank berhak
melakukan pengawasan terhadap pekerjaan
namun tidak berhak mencampuri urusan
pekerjaan atau usaha nasabah. (5) Jika nasabah
cidera janji dengan sengaja dapat dikenakan
sanksi administrasi.
Menurut Lewis dan Alqaoud (2001),
Musyarakah adalah sebuah bentuk kemitraan
dimana dua orang atau lebih menggabungkan
modal dan kerja mereka, untuk berbagi
keuntungan
menikmati
hak-hak
dan
tanggungjawab yang sama.
Jenis-jenis Al-Musyarakah
Menurut Antonio (2005), Al-Musyarakah
terdiri dari dua jenis yaitu: (1) Musyarakah
kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau
kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan
satu aset oleh dua orang atau lebih. (2)
Musyarakah akad tercipta dengan cara
kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju
bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal
musyarakah, merekapun sepakat berbagi
keuntungan dan kerugian.
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Menurut Sudarsono (2003), dalam teknik
perbankan: (1) bentuk umum dari usaha bagi hasil
musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau
kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya
keinginan para pihak yang bekerjasama untuk
meningkatkan nilai aset yang mereka miliki
bersama-sama. (2) Termasuk dalam golongan
musyarakah adalah bentuk usaha yang
melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka
secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk
sumber daya baik yang berwujud maupun tidak
berwujud. (3) Secara spesifikasi bentuk kontribusi
dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana,
barang
perdagangan
(trading
asset),
kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian
(skill), kepemilikan (property), peralatan
(equipment) atau intangible asset, seperti hak
paten atau goodwill, kepercayaan reputasi (credit
worthiness) dan barang-barang lainnya yang
dapat dinilai dengan uang. (4) Dengan
merangkum seluruh kombinasi dan bentuk
kontribusi masing-masing pihak dengan atau
tanpa batasan waktu menjadikan produk ini
sangat fleksibel. Ketentuan umum: semua modal
disatukan untuk dijadikan modal proyek
musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap
pemilik modal berhak turut serta dalam
menentukan kebijakan usaha yang dijalankan
oleh pelaksana proyek musyarakah tidak boleh
melakukan tindakan, seperti: (a) menggabungkan
dana proyek dengan harta pribadi; (b)
menjalankan proyek musyarakah dengan pihak
lain tanpa izin pemilik modal lainnya; (c) Setiap
pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya
atau digantikan oleh pihak lain; (d) Setiap pemilik
modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila;
menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia
dan menjadi tidak cakap hukum; (e) Biaya yang
timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka
waktu proyek harus diketahui bersama,
keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi
modal; (f) Proyek yang akan dijalankan harus
disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai

nasabah mengembalikan dana tersebut bersama
bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
Menurut fatwa DSN/No. 08/DSN-MUI/IV/
2000, ketentuan musyarakah adalah: (1) Ijab
kabul, pernyataan ijab dan kabul harus
dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan
kehendak mereka dalam mengadakan kontrak
atau akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut: (a) penawaran dan penerimaan harus
secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak; (b)
penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat
kontrak; (c) akad dituangkan secara tertulis,
melalui korespodensi, atau dengan menggunakan
cara-cara komunikasi modern; (d) Para pihak harus
cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal
berikut: (1) kompeten dalam memberikan atau
diberikan kekuasaan perwakilan. (2) Setiap mitra
harus menyediakan dana dan pekerjaan dan
setiap mitra melaksankan kerja sebagai wakil. (3)
Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra
yang lain untuk mengelola asset dan masingmasing dianggap telah diberikan wewenang
untuk melakukan. (4) Setiap mitra tidak ijinkan
untuk mencairkan atau menginvestasikan dana
untuk kepentingan sendiri.
Obyek Akad Al-Musyarakah terdiri dari: (1)
Modal yang diberikan harus uang tunai, emas,
perak atau yang lainnya. Modal dapat terdiri dari
aset perdagangan seperti barang-barang, properti,
dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus
terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati
oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam,
meminjamkan,
menyumbangkan
atau
menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak
lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada
prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak
ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya
penyimpangan bank dapat meminta jaminan. (2)
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan
dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi
kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan
syarat.Seorang mitra boleh melaksanakan kerja
lebih banyak kerja dari lainnya dalam hal ini ia
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boleh menuntut bagian keuntungan tambahan
bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam
musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari
mitranya. Kedudukan masing-masing dalam
organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. (3)
Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan
tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang
ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh
mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi
jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu
diberikan kepadanya. Sistem pembagian
keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam
akad. (4) Kerugian harus dibagikan diantara para
mitra secara proporsional menurut masing-masing
modal. Biaya operasional dibebankan pada modal
bersama.
Syarat dalam pengajuan pembiayaan
musyarakah yang harus dipenuhi nasabah salah
satunya adalah harus memenuhi dan melengkapi
syarat-syarat dalam aplikasi pembiayaan, antara
lain: (1) Untuk perorangan: Fotokopi Kartu Nikah;
Fotokopi KTP Suami-Istri, Pas Foto 4x6 ; Fotokopi
Kartu Keluarga, Surat Perjanjian Keluarga (SPK);
Surat Kuasa Pemotong gaji; SK Calon Pegawai, SK
Pegawai; dan SK Pangkat terakhir; Taspen/
Jamsostek; Kartu Pegawai (PNS/KTA); Daftar Gaji
Terakhir yang disahkan oleh Pemimpin. (2) Untuk
instansi: Fotokopi kartu identitas (Pas Foto KTP/
Surat Domisili, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi
Kartu Nikah); Pas Foto; AGUNAN (SHM,HGB);
Fotokopi Legalitas Usaha (SIUP/SITU/TDP, NPWP);
Laporan keuangan Minimal 2 tahun terakhir;
Jangka waktu angsuran maksimal 5 tahun.

PEMBIAYAAN DAN BISNIS
Menurut Muhammad (2005) pembiayaan
secara luas, berarti financing atau pembelanjaan,
yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan.
Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk
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mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh
lembaga pembiayaan, seperti bank syariah
kepada nasabah. Sedangkan bisnis adalah sebuah
aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai
tambah melalui proses penyerahan jasa,
perdagangan atau pengolahan barang. Dalam
terminologi bahasan ini pembiayaan merupakan
pendanaan, baik aktif maupun pasif yang
dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada
nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas
berupa jasa, perdagangan dan industri guna
memaksimalkan nilai keuntungan.

MEKANISME PEMBIAYAAN ALMUSYARAKAH
Adapun mekanisme pembiayaan AlMusyarakah meliputi: (1) Penetapan Pasar Sasaran
(PS), pasar sasaran merupakan sekelompok
nasabah dalam suatu industri, segmen ekonomi,
atau suatu daerah geografis, yang memiliki ciriciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu
untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran
dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau
perluasan bisnis sesuai dengan prinsip syariah.
Tujuan penetapan pasar sasaran agar pembiayaan
dilakukan lebih terarah, sehingga sumber daya
yang dimiliki bisnis syariah dapat memberikan hasil
yang optimal. (2) Penetapan Kriteria Risiko yang
dapat Diterima (KRD) merupakan kriteria yang
menunjukkan suatu risiko yang dapat diterima/
ditolelir oleh bank syariah dalam satu sektor
ekonomi, satu pasar, atau satu daerah geografis
yang ditetapkan bank syariah sebagai hasil analisis
terhadap PS dan kemampuan internal bank
syariah. Kriteria tersebut dapat bersifat kualitatif
dan kuantitatif atas kondisi calon nasabah, antara
lain (tidak termasuk dalam daftar hitam giro Bank
Indonesia, tidak termasuk dalam nasabah
pembiayaan/kredit macet sesuai informasi Bank
Indonesia, tidak termasuk dalam negative list
BPKM). KRD bertujuan untuk meminimalkan risiko
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pembiayaan dan mengoptimalkan keuntungan.
(3) Proses pemberian putusan pembiayaan terdiri
dari: (a) prakarsa dan permohonan pembiayaan
merupakan permohonan pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah/calon nasabah secara
langsung kepada suatu bank dan diperkasai oleh
pejabat pemrakasa dengan melakukan penilaian
awal dengan memperhatikan antara lain PS, KRD,
jenis usaha yang dilarang dibiayai, jenis usaha /
pemberian pembiayaan yang perlu dihindari dan
daftar hitam. (b) Analisis dan evaluasi merupakan
suatu proses permohonan pembiayaan secara
tertulis oleh pejabat pemrakarsa. Kedalaman suatu
analisis disesuaikan dengan tingkat dan
kompleksitas risiko pembiayaan yang
dipertimbangkan. Dokumen analisis dan evaluasi
pembiayaan merupakan dokumen yang berisikan
informasi dan opini. Khusus yang menyangkut
analisis 5C pembiayaan harus bersifat opini atau
pendapat pejabat pemrakasa dan bukan bersifat
laporan pejabat pemrakarsa terhadap fakta
kelayakan usaha pemohon. Pejabat pemrakasa
agar menghindari pernyataan yang sifatnya
pelaporan atau informasi dari nasabah saja tetapi
harus dilakukan pengecekan kebenarannya.
Contoh analisis dan evaluasi pembiayaan
musyarakah. (1) Analisis watak terdiri dari: (a)
Reputasi debitur dihadapan mitra bisnis: Selama
ini hubungan yang bersangkutan dengan mitra
usaha cukup baik karena yang bersangkutan
dikenal sebagai pebisnis yang selalu berusaha
memenuhi kewajiban bisnisnya. Terbukti dengan
berhasilnya yang bersangkutan mendapatkan
mitra bisnis untuk mengembangkan sebuah usaha
SPBU di jalan raya kota Malang dan masih
dipercaya sebagai salah satu rekanan sebuah
perusahaan BUMN. Reputasi debitur di
lingkungan tempat usaha: Baik, yang
bersangkutan mampu bekerja sama dengan mitra
usahanya. (b) Reputasi debitur dalam memenuhi
kewajiban di bank syariah: Selama menjadi
nasabah bank syariah sejak lima tahun yang lalu
yang
bersangkutan
selalu
memenuhi

kewajibannya dengan baik dan tidak pernah
menunggak pembayaran angsuran pembiayaan.
(c) Informasi lain yang mendukung karakter
debitur: terdaftar dalam daftar hitam/kredit macet
BI: Tidak terdaftar dalam daftar hitam; ada
informasi dari bank lain: yang bersangkutan
adalah nasabah sebuah bank dengan kapasitas
modal sebesar Rp. 200.000.000,- yang lunas pada
bulan Mei 2008; informasi lainnya tentang
kebiasaan buruk debitur: Tidak ada. (2) Analisis
kemampuan terdiri dari: (a) Aspek manajemen:
kepengurusan/key persons di perusahaan: key
persons di perusahaan adalah nasabah yang
bersangkutan; pengalaman di bidang usaha:
berpengalaman sejak tahun 1995; pendelegasian
wewenang: semua bisnis di bawah naungan
kewenangan mutlak ada di tangan nasabah yang
bersangkutan, dalam pelaksanaan di lapangan
segala sesuatu tetap didiskusikan dengan
beberapa staff kepercayaannya, masing-masing
staff memiliki kemampuan dan keahlian sesuai
dengan bidangnya, tetapi keputusan final tetap
berada di tangan nasabah yang bersangkutan. (b)
Aspek produksi: jenis produk/jasa yang dihasilkan:
sebuah SPBU di jalan raya Kota Malang, SPBU di
jalan raya Batu, developer dan kontraktor
perumahan, rekanan sebuah perusahaan BUMN;
apakah produksi didukung dengan mesin atau
peralatan memadai: terdapat 1 buah kantor yang
menjadi satu dengan rumah tinggal nasabah, 1
buah SPBU di jalan raya Kota Malang, 1 buah SPBU
di jalan raya Kota Batu; kualitas produk-produk
dari group perusahaan nasabah pada umumnya
relatif sama dengan produk sejenis dari usahausaha pesaing sejenis yang ada di Malang. (c)
Aspek pemasaran: posisi perusahaan dalam bisnis
sejenis di daerah tersebut: perusahaan grup
nasabah adalah sebagai follower di mana
perusahaan tersebut beroperasi; orientasi
pemasaran produk: Produk yang dihasilkan
utamanya berorientasi untuk market di wilayah
di mana perusahaan yang bersangkutan
beroperasi; segmentasi pasar lokal/regional: Untuk
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SPBU segmentasi untuk masyarakat Malang dan
sekitarnya, untuk jasa pelayanan rekanan dengan
BUMN segmentasi untuk masyarakat Malang,
Surabaya dan Jember; cara pemasaran: langsung
ke konsumen; tingkat persaingan dengan produk/
jasa sejenis di daerah tersebut: tingkat persaingan
masih dalam batas-batas yang wajar dibandingkan
dengan skala usaha yang sejenis; apakah ada cara
promosi tertentu: tidak dilakukan dengan cara
promosi tertentu. (d) Aspek personalia: tenaga
kerja yang bekerja pada SPBU sebanyak 17 orang
yang dipimpin dan dikelola oleh seorang manager
dalam hal ini dipercayakan kepada adiknya. Dalam
pelaksanaan di lapangan adiknya hanya
menangani masalah-masalah teknis operasional
dari SPBU sedangkan masalah pelaporan dan
keuangan dilaksanakan oleh tenaga-tenaga
akuntan di kantor yang ditatakerjakan secara
terpusat di kantor nasabah yang bersangkutan di
Malang. (e) Analisis keuangan : bank syariah
menganalisis laporan neraca selama 3 periode
terakhir, laporan rugi laba selama 3 periode
terakhir, rasio-rasio keuangan, sumber dan
penggunaan dana. Catatan: usaha yang
dijalankan dalam keadaan likuid, karena masingmasing rasio berada di atas parameter sehingga
yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban
dalam jangka waktu pendek; rasio solvabilitas
pada masing-masing elemen menunjukkan
kondisi di atas parameter yang telah ditentukan,
hal ini menunjukkan kondisi keuangan yang
cukup baik dimana kewajiban untuk jangka
panjang dapat dipenuhi dengan baik; profit
margin yang diperoleh dari hasil usaha
menunjukkan peningkatan; volume penjualan
meningkat. (f) Analisis kondisi dan prospek usaha
terdiri dari: Analisis pemasok: pemasok tetap untuk
SPBU di jalan raya Kota Malang adalah Pertamina
Kantor Pemasaran wilayah V Surabaya Depo
Malang; Analisis pembeli: pembeli BBM di SPBU
jalan raya Malang adalah masyarakat Malang dan
sekitarnya; persyaratan pembelian dan penjualan:
untuk pembelian BBM dari pertamina bisa
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menggunakan sistem pembayaran cash atau sistem
pembayaran di muka (DO pemesanan) melalui giro
Pertamina di sebuah bank atau sampai saat ini
kebutuhan DO SPBU jalan raya Malang membayar
melalui bank syariah Malang. Untuk penjualan
BBM dilakukan secara eceran dengan harga yang
telah ditetapkan pemerintah dengan keuntungan
pasti pihak SPBU; Analisis persaingan: tingkat
persaingan untuk usaha sejenis di wilayah Malang
masih dalam taraf relatif kompetitif dan ketat
tetapi berkat reputasi, keuletan dan pengalaman
yang dimiliki nasabah yang bersangkutan selama
berbisnis yang bersangkutan dapat bersaing
dengan baik terbukti dengan hasil penjualan BBM
yang semakin meningkat; Peraturan pemerintah:
usaha yang dijalankan berpengaruh terhadap
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah; Situasi perdagangan
sejenis di pasaran: situasi di wilayah Jatim dan
sekitarnya pada situasi saat ini masih relatif stabil.
(g) Analisis jaminan: telah ada pengikatan
jaminan. (3) Negosiasi merupakan suatu proses
yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan
mengenai jumlah pembiayaan, struktur dan tipe
pembiayaan, kelengkapan dokumen serta syarat
dan ketentuan pembiayaan yang harus dipenuhi
pemohon. (4) Penetapan struktur dan tipe
pembiayaaan berdasarkan hasil analisis, evaluasi
serta negosiasi maka dalam menetapkan strutur
dan tipe pembiayaan harus memperhatikan halhal sebagai berikut: struktur dan tioe pembiayaan
disusun berdasarkan kesimpulan hasil analisis yang
berupa kekuatan, kelemahan, proyeksi arus kas
(cash flow), siklus konversi aktiva, perhitungan
kebutuhan pembiayaan syariah, kemampuan
nasabah
dalam
membayar
kembali
pembiayaannya serta risiko yang mungkin akan
terjadi bagi bank syariah; Penetapan struktur tipe
pembiayaan harus memperhatikan jenis fasilitas
pembiayaan serta ketentuannya. (5) Rekomendasi
pemberian putusan pembiayaan merupakan suatu
kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi yang
telah dilakukan sebelumnya dan dibuat secara

PERBANKAN
tertulis oleh pejabat pemrakasa yang dituangkan
dalam MAP dan atau MAR serta disampaikan
kepada pejabat pemutus pembiayaan yang
berwenang. Dalam rekomendasi pembiayaan
harus secara jelas menguraikan kelemahan dan
kekuatan yang akan mempengaruhi kemampuan
pemohon
dalam
membayar
kembali
pembiayaannya baik dengan dana yang berasal
dari hasil usaha yang dibiayai maupun dari sisi
agunan pembiayaannya. (6) Kelengkapan paket
merupakan suatu paket pembiayaan yang harus
diusulkan dan disajikan secara tertulis, dan memuat
beberapa hal dan sesuai dengan keperluannya
seperti Surat Keterangan Permohanan
Pembiayaan (SKPP), Memorandum Analisis
Pembiayaan (MAP), Memorandum Analisis Rasio
(MAR). (7) Pemberian putusan pembiayaan
merupakan pemberian putusan pembiayaan yang
harus jelas dilakukan secara tertulis oleh pejabat
pemutus pembiayaan atau komite pembiayaan
yang berwenang dengan membubuhkan tanda
tangan pada formulir PTP (formulir terlampir) baik
untuk pembiayaan baru, perpanjangan maupun
tindakan penyelamatan dan penyelesaian
pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) serta
semua perubahan persyaratan fasilitas
pembiayaan, perubahan jangka waktu,
perubahan ketentuan dan persyaratan
pembiayaan, perubahan jaminan, perubahan
penjamin dan lain sebagainya. Sebelum
memberikan putusan pembiayaan pejabat
pemutus pembiayaan harus memeriksa dan
meneliti kelengkapan paket pembiayaan.
Perjanjian pembiayaan merupakan suatu
perjanjian yang harus memuat secara lengkap
unsur-unsur kesepakatan antara nasabah dengan
bank syariah yang tertuang dalam PTP, baik
mengenai struktur dan tipe pembiayaan maupun
syarat-syarat pembiayaan dan syarat lainnya yang
telah disepakati.
Dokumentasi pembiayaan merupakan
seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka
pemberian pembiayaan yang merupakan bukti

perjanjian/ikatan hukum antara bank syariah
dengan nasabah dan bukti kepemilikan barang
agunan serta dokumen pembiayaan lainnya yang
merupakan perbuatan hukum dan atau
mempunyai akibat hukum. Dokumen pembiayaan
tersebut diperoleh selama proses pembiayaan
berlangsung dimulai dari permohonan atau
prakarsa pembiayaan sampai dengan pelunasan
pembiayaan, dokumen pembiayaan tersebut
harus mencakup semua tahapan pemberian
pembiayaan dan dokumen yang dipersyaratkan
oleh pejabat pemutus untuk keamanan dalam
pemberian pembiayaan. Pelaksanaan administrasi
pembiayaan bertujuan untuk mendukung
langkah-langkah pembinaan atau penilaian atas
perkembangan pembiayaan atau usaha nasabah
dan pengawasan pembiayaan, sehingga
kepentingan bank syariah dapat terlindungi.
Persetujuan pencairan pembiayaan
merupakan pencairan yang harus memenuhi
ketentuan jenis pembiayaan yang telah disetujui
dan dilakukan setelah formulir IRP (Instruksi
Realisasi Pembiayaan) ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang, pencarian masingmasing pembiayaan harus memiliki ketentuan
jenis pembiayaan yang disetujui, antara lain:
murabahah (pencairannya tidak langsung kepada
pemohon melainkan dibayarkan kepada supplair
barang); ijarah (pencairannya berupa pembelian
aktiva yang disewa/sewa beli); mudharabah
(pelaksanaan pencairannya dilakukan dengan
memberikan dana dalam suatu rekening giro yang
telah disepakati oleh kedua belah pihak); rahn
dan qard (pelaksanaan pencairannya dilakukan
dengan memberikan dana kepada debitur atau
dipindahbukukan sesuai permintaan nasabah).
Pembinaan dan pengawasan pembiayaan
bertujuan untuk memberikan arah agar
pembiayaan yang diberikan berjalan sesuai
dengan tujuannya dan sesuai dengan prinsip
syariah serta mengidentifikasi kelemahan yang
terjadi dalam proses pemberian pembiayaan, serta
mencari solusi atas kelemahan atau kekurangan.
ANALISIS DAN EVALUASI MEKANISME PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
AL-MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH
Erni Susana
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PENUTUP
Analisis dan evaluasi permohonan
pembiayaan musyarakah terdiri dari analisis watak,
analisis kemampuan, analisis keuangan, analisis
kondisi dan prospek usaha, analisis jaminan,
kedalaman suatu analisis disesuaikan dengan
tingkat dan kompleksitas risiko pembiayaan yang
dipertimbangkan. Dokumen analisis dan evaluasi
pembiayaan merupakan dokumen yang berisikan
informasi dan opini. Khusus yang menyangkut
analisis 5C pembiayaan harus bersifat opini atau
pendapat pejabat pemrakasa dan bukan bersifat
laporan pejabat pemrakarsa terhadap fakta
kelayakan usaha pemohon. Pejabat pemrakasa
agar menghindari pernyataan yang sifatnya
pelaporan atau informasi dari nasabah saja tetapi
harus dilakukan pengecekan kebenarannya.
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