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COMPETITIVE DAN CONTAGION
EFFECTS DALAM TRANSFER INFORMASI
INTRA INDUSTRI TERHADAP PENGUMUMAN
STOCK SPLIT
Shinta Heru Satoto
Hasa Nurrohim KP
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta
SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Yogyakarta 55283
Abstract: The purpose of this research was to investigate the intra industry information
transfers on stock split announcement at manufactured industries. This research would also
investigate the contagion and competitive effect of the announcement and the factors that
influenced this effect. Result of this research showed that there was an abnormal return on
splitting and nonsplitting firms, and the competitive effects that influenced this research
(industry characteristic, firms specific characteristics, earning correlation and return variance).
However, those factors could not explain the information transfers. This reaction did not
influence the earning changes of nonsplitting firms
Keywords: competitive and contagion effect, stock split announcement splitting and
nonsplitting firms

Berbagai peristiwa yang terjadi dalam suatu
perusahaan dan diumumkan oleh perusahaan
tersebut, potensial mempengaruhi perusahaan lain
yang berada dalam industri yang sama. Hubungan
antara return perusahaan yang mengumumkan
informasi dan perusahaan yang tidak
mengumumkan informasi dalam industri yang
sama dikenal sebagai transfer informasi intra
industri. Transfer informasi intra industri dapat
terjadi atas berbagai pengumuman peristiwa dalam
perusahaan seperti pengumuman kebangkrutan,
pengumuman perubahan dividen, penawaran
sekuritas dan pengumuman stock split.
Pengujian terjadinya transfer informasi
dilakukan dengan menguji return sekuritas
Korespondensi dengan Penulis:
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perusahaan yang tidak melakukan pengumuman
yang berada dalam industri yang sama dengan
perusahaan yang melakukan pengumuman
(Graham dan King, 1996). Berbagai studi tentang
transfer informasi menemukan bahwa
pengumuman suatu peristiwa oleh perusahaan
akan mengakibatkan perubahan harga sekuritas
perusahaan lain yang tidak melakukan
pengumuman dalam industri yang sama.
Bagi perusahaan yang tidak melakukan
pengumuman, arah pergerakan harga saham
industri tergantung dari apakah informasi yang
diumumkan mempunyai contagion effect atau
competitive effect (Asquith, Healy, dan Palepu,
1989). Menurut Szewczk (1992), karena
homogenitas perusahaan dalam industri, informasi
yang diumumkan perusahaan menyebabkan pasar
memeriksa kembali nilai dari perusahaan yang
melakukan pengumuman dan perusahaan yang
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tidak melakukan pengumuman dalam arah yang
sama. Reaksi harga saham dengan arah pergerakan
yang sama pada perusahaan lain dalam industri
yang sama dengan perusahaan yang melakukan
pengumuman disebut sebagai “contagion effect”.
Sebaliknya, pengumuman mengenai suatu
peristiwa akan menghasilkan pergerakan harga
saham bagi perusahaan lain dalam industri yang
sama dengan arah yang berkebalikan dengan
perusahaan yang melakukan pengumuman,
apabila pengumuman tersebut memicu perubahan
keseimbangan persaingan dalam industri. Atau bisa
dikatakan bahwa pengumuman suatu peristiwa
dapat menyebabkan penurunan harga saham bagi
perusahaan lain dalam industri. Reaksi negatif ini
disebut sebagai “competitive effect”.
Akhigbe dan Madura (1996) menemukan
besarnya contagion dan competitive effect yang
bervariasi di antara perusahaan–perusahaan yang
tidak melakukan pengumuman dalam industri
yang sama. Hal ini disebabkan pengaruh dari
karakteristik industri (kesamaan pola arus kas,
tingkat leverage, kesempatan perubahan dan
kekuatan monopoli). Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa contagion effect lebih besar
pada perusahaan yang tidak melakukan
pengumuman yang memiliki kesempatan
pertumbuhan yang tinggi dan tingkat leverage
yang tinggi, tetapi kesamaan pola arus kas tidak
berpengaruh secara signifikan. Competitive effect
lebih besar pada perusahaan yang tidak melakukan
pengumuman jika perusahaan yang melakukan
pengumuman mempunyai kekuatan monopoli
yang tinggi.
Stock split merupakan salah satu bentuk
pengumuman yang dikeluarkan perusahaan.
Perusahaan mengumumkan stock split untuk
memberitahukan informasi pribadi yang baik
mengenai nilai perusahaan. Stock split merupakan
salah satu bentuk informasi yang diberikan emiten
untuk menaikkan jumlah lembar saham yang
beredar (Brigham and Gapenski, 1994).
Tawatnuntachai dan Mello (2002), Lamoureux dan
168
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Poon (1987) serta Maloney dan Mulherin (1992)
menyatakan bahwa split meningkatkan jumlah
saham pemegang saham tetapi hanya terdapat
sedikit bukti bahwa split mengarah pada
peningkatan volume perdagangan. Sedangkan
Baker dan Gallagher (1980) menyatakan bahwa
manajer menggunakan split untuk meningkatkan
kepemilikan bagi investor individu. Reaksi
perusahaan yang melakukan split (splitting firms)
dan perusahaan yang tidak melakukan split
(nonsplitting firms) mencerminkan kesimpulan
pasar tentang prospek yang akan datang dari
perusahaan yang bersangkutan yang diumumkan
melalui peristiwa tersebut.
Penelitian mengenai transfer informasi intra
industri terhadap pengumuman stock split di
Indonesia telah dilakukan oleh Tobing (2001), dan
Sundari (2004). Tobing (2001) menemukan bahwa
tidak terdapat abnormal return yang signifikan
pada perusahaan yang melakukan split dan tidak
terjadi transfer informasi intra industri terhadap
pengumuman stock split. Sedangkan Sundari (2004)
menemukan adanya abnormal return yang positif
pada perusahaan yang melakukan stock split dan
membuktikan bahwa terdapat transfer informasi
intra industri yang positif dari perusahaanperusahaan yang tidak melakukan split
(nonsplitting firms).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali
reaksi intra industri atas pengumuman stock split
pada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek
Indonesia, dan menyelidiki apakah terdapat
transfer informasi intra industri dari pengumuman
tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitianpenelitian sebelumnya karena selain bermaksud
menguji apakah pengumuman memberikan
dampak positif (contagion) atau negatif
(competitive) bagi perusahaan yang tidak
melakukan pengumuman, penelitian ini juga
bermaksud menguji faktor-faktor karakteristik
industri dan karakteristik khusus perusahaan yang
dapat memperkuat pengaruh positif atau negatif
tersebut. Selain itu, juga melihat pengaruh
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perubahan earning pada perusahaan yang tidak
melakukan pengumuman dengan adanya
pengumuman stock split. Dengan mengetahui
faktor-faktor tersebut, diharapkan pihak
perusahaan dapat mengambil langkah antisipasi
dan bagi investor dapat berhati-hati dalam
berinvestasi di pasar modal dengan memperhatikan
karakteristik perusahaan yang dapat memberikan
indikasi kinerja perusahaan.

TRANSFER INFORMASI INTRA INDUSTRI
Berbagai peristiwa yang terjadi dalam
perusahaan dan diumumkan oleh perusahaan
tersebut dapat menimbulkan reaksi harga saham
pada perusahaan lain yang ikut terpengaruh oleh
peristiwa tersebut (Laux et al.,1998). Informasi yang
timbul dari suatu pengumuman mungkin relevan
dengan perusahaan lain disebabkan dua alasan:
Pertama, informasi merefleksikan kondisi ekonomi
yang dihadapi industri secara keseluruhan, dan
kedua, informasi merefleksikan perubahan
persaingan dalam industri (Hertzel, 1991).
Baginski (1997) dalam Wibowo dan Pakereng
(2002) menyatakan bahwa transfer informasi
terjadi ketika informasi yang dipublikasikan oleh
perusahaan A menghasilkan revisi harga saham
perusahaan B, yang berada dalam satu jenis industri
yang sama. Grup suatu industri pada umumnya
memiliki karakteristik yang relatif sama. Livingston
(1977) mengemukakan bahwa grup industri
memiliki pola pergerakan harga saham yang sama
sehingga beberapa perusahaan besar cenderung
mengikuti garis industri dengan spesialisasi pada
industri tertentu.

CONTAGION EFFECT
Reaksi harga saham dengan arah pergerakan
yang sama pada perusahaan lain dalam industri

dengan
perusahaan
yang
melakukan
pengumuman disebut sebagai contagion effect.
Contagion effect disebabkan karena perusahaan
dalam suatu industri biasanya bersaing dalam pasar
produk yang sama dan menggunakan pasar sumber
daya yang sama, sehingga berbagai faktor umum
akan mendasari penilaian terhadap perusahaan
tersebut. Oleh karena itu, informasi yang
terkandung dalam suatu pengumuman akan
mencerminkan kondisi ekonomi yang dihadapi
industri secara keseluruhan. Ketika pasar menerima
informasi yang positif berkaitan dengan berbagai
komponen cash flow industri, harapan akan
kenaikan profitabilitas dari perusahaan pesaing
akan meningkat. Sebagai akibatnya, reaksi harga
saham dari perusahaan yang tidak melakukan
pengumuman adalah positif (Howe dan Shen,
1998).
Beberapa penelitian mengenai contagion
effect telah dilakukan sebelumnya, antara lain
penelitian yang dilakukan Lang dan Stultz (1992),
Szewczyck (1992), Hertzel (1991), serta
Tawatnuntachai dan Mello (2002). Penelitian Lang
dan Stultz (1992) menunjukkan bahwa
pengumuman kebangkrutan suatu perusahaan
menimbulkan contagion effect yaitu pengaruh
merugikan (menurunkan harga saham) perusahaan
lain dalam industri yang sama. Investor tidak dapat
mengetahui nilai sebenarnya dari perusahaan yang
mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, investor
menggunakan informasi kebangkrutan sebagai
sinyal mengenai nilai/kondisi perusahaan.
Tawatnuntachai dan Mello (2002) menyatakan
bahwa contagion effect lebih mendominasi
dibandingkan competitive effect pada
pengumuman stock split yang dilakukan
perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
mean cumulative abnormal return yang positif
signifikan di sekitar hari pengumuman untuk
perusahaan yang tidak melakukan split dan adanya
kenaikan yang signifikan pada harga saham
perusahaan yang tidak melakukan split pada
periode sebelum pengumuman.
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COMPETITIVE EFFECT
Pada industri yang bersaing secara tidak
sempurna, pengumuman suatu peristiwa memicu
perubahan keseimbangan persaingan dalam
industri. Sebagai akibatnya, pengumuman suatu
peristiwa akan menghasilkan pergerakan harga
saham yang berlawanan arah dengan perusahaan
yang melakukan pengumuman atau bahwa
contagion effect pada pesaing industri dapat
dikurangi atau digantikan oleh competitive effect
(Lang dan Stultz, 1992). Menurut Akerlof (1970) dan
Spence (1973) dalam Howe dan Shen (1998), reaksi
yang berlawanan ini disebabkan karena investor
yang pada mulanya tidak mampu untuk
membedakan antara perusahaan berkualitas tinggi
dan rendah akan menilai saham dengan meratarata nilai seluruh perusahaan. Oleh karena itu,
ketika suatu pengumuman dipublikasikan, pasar
akan bereaksi positif terhadap informasi tentang
perusahaan yang ‘baik’ tersebut, sedangkan
sebagian perusahaan lain dalam industri akan
memandang pengumuman tersebut sebagai
sesuatu yang berkebalikan dan memberikan reaksi
yang negatif terhadap pengumuman tersebut.
Perubahan contagion effect oleh competitive
effect tergantung dari beberapa faktor, yaitu
meliputi kekuatan pasar (market power) relatif dari
perusahaan yang terlibat, kemampuan pesaing
untuk menanggapi pengumuman secara efektif,
dan luasnya persaingan dalam industri (Laux, Starks,
dan Yoon, 1998). Misalnya, pesaing dengan
kekuatan pasar yang kecil dan sumber daya yang
sedikit dalam menanggapi ancaman persaingan
akan lebih mengalami pergantian competitive
effect yang negatif ketika suatu perusahaan
mengumumkan kenaikan dividen. Sebaliknya, jika
dividen pesaing menurun, perusahaan yang lemah
mungkin mengalami competitive effect yang
sedikit positif yang hanya menggantikan secara
sebagian informasi industri yang negatif dalam
pengumuman penurunan dividen.
170
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Pengumuman stock split dapat menghasilkan
pengaruh negatif pada perusahaan yang tidak
melakukan pengumuman yang menganggap
pengumuman tersebut memberikan informasi yang
tidak baik mengenai perusahaan yang
bersangkutan. Pengaruh ini sering dirasakan dalam
industri dengan persaingan yang tidak sempurna
yang memandang pengumuman dari suatu
peristiwa mengungkapkan informasi yang
komparatif tentang perusahaan lain dalam industri
(Tawatnuntachai dan Mello, 2002). Misalnya,
kinerja dari perusahaan yang tidak melakukan
pengumuman dipandang lebih buruk
dibandingkan perusahaan yang melakukan
pengumuman sehingga akan terjadi distribusi
kesejahteraan dari nonsplitting firms kepada
splitting firms. Oleh karena itu, sinyal positif dari
pengumuman stock split menyebabkan penurunan
harga saham perusahaan lain dalam industri atau
bahwa pengaruh positif (contagion effect) dari
pengumuman split digantikan oleh pengaruh
negatif (competitive effect).

FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PROSES TRANSFER
INFORMASI
Dampak positif atau negatif dari suatu
pengumuman terhadap perusahaan yang tidak
melakukan pengumuman tergantung dari
beberapa determinan yang ada di dalam
lingkungan industri. Determinan tersebut dapat
dibedakan ke dalam karakteristik industri dan
karakteristik perusahaan yang akan dijelaskan
sebagai berikut.
Karakteristik Industri
Tingkat Konsentrasi/Persaingan
Lang dan Stultz (1992) berpendapat bahwa
pada industri yang terkonsentrasi secara tinggi
dalam hal ini persaingan antar perusahaan
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terhadap market share rendah, competitive effect
mempunyai pengaruh yang dominan. Sehingga,
pengumuman suatu peristiwa oleh perusahaan
pada industri yang terkonsentrasi secara tinggi
mungkin lebih memberikan informasi yang tidak
baik mengenai pesaingnya yang menyebabkan
perubahan keseimbangan persaingan dalam
industri. Dengan kata lain, pengumuman yang
dilakukan oleh perusahaan pada industri yang
terkonsentrasi secara tinggi mempunyai pengaruh
negatif terhadap perusahaan pasangan industrinya.
Tingkat Konsentrasi Industri
Tingkat konsentrasi industri diukur dengan
menggunakan proksi Herfindahl-Hirschman Index
(HHI). HHI menunjukkan kekuatan pasar
perusahaan dalam industrinya. HHI yang tinggi
menunjukkan tingginya tingkat konsentrasi dan
rendahnya tingkat persaingan antar perusahaan
dan juga sebaliknya.
Karakteristik Khusus Perusahaan
Degree of Surprise
Salah satu faktor yang mempengaruhi transfer
informasi intra industri adalah tingkat kejutan
(degree of surprise) dalam pengumuman suatu
informasi (Firth, 1996). Menurut Firth (1996)
besarnya transfer informasi intra industri yang
terjadi pada perusahaan lain dalam industri yang
sama akan lebih besar bila perusahaan lain tersebut
belum mengumumkan informasi. Bila perusahaan
sudah mengumumkan informasi maka informasi
tersebut sudah tersebar pada publik dan sudah
direaksi oleh investor pada periode pengumuman
tersebut. Sehingga, bila terdapat pengumuman
yang sama dari perusahaan lain, maka harga saham
perusahaan pasangan industri tidak terlalu
berpengaruh.
Degree of surprise diukur dengan
menggunakan abnormal return dari perusahaan
yang melakukan pengumuman. Jika suatu
pengumuman mengandung elemen kejutan yang

kuat, abnormal return yang besar dari perusahan
yang melakukan pengumuman kemungkinan akan
tercermin dalam abnormal return perusahaan yang
tidak melakukan pengumuman.
Ukuran Perusahaan
Ukuran (size) dari perusahaan yang melakukan
pengumuman dapat menjadi indikasi dari tingkat
pengaruh, kekuatan, dan kepemimpinan dari
perusahaan tersebut dalam industri (Kohers, 1999).
Oleh karena itu, pengumuman yang dilakukan oleh
perusahaan yang relatif besar, yang merupakan
pemain yang berpengaruh dalam industri, akan
lebih mungkin mengirimkan sinyal industri yang
mempengaruhi perusahaan lain yang memandang
perusahaan yang melakukan pengumuman
sebagai pemimpin industri.
Sebagaimana yang disebutkan Akhigbe,
Madura, dan Whyte (1997), pengumuman yang
dilakukan perusahaan yang lebih besar yang
dipandang dominan akan memberikan pengaruh
yang lebih kuat pada perusahaan yang tidak
melakukan pengumuman daripada pengumuman
yang dilakukan perusahaan kecil. Sehingga,
terdapat perbedaan pengaruh transfer informasi
dari pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan
besar (dominan) dibanding pengumuman yang
dilakukan perusahaan kecil (tidak dominan)
terhadap perusahaan pasangan industri.
Tingkat Asimetri Informasi
Asimetri informasi merupakan perbedaan
informasi yang diterima/diperoleh investor
terhadap suatu peristiwa. Suatu pengumuman
akan memberikan lebih banyak informasi bagi
perusahaan yang mempunyai sedikit atau tidak
mempunyai ketersediaan informasi di pasar
(Grinblatt, Masulis, dan Titman, 1984). Jika suatu
pengumuman memberikan informasi industri,
maka perusahaan yang tidak melakukan
pengumuman yang mempunyai tingkat asimetri
informasi yang tinggi akan mendapat pengaruh
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yang lebih besar dari adanya pengumuman
dibandingkan perusahaan lain dalam industri.
Return variance digunakan sebagai proksi bagi
tingkat asimetri informasi (Dierkens, 1991;
Krishnaswami dan Subramaniam, 1999).
Perusahaan dengan return variance yang tinggi
diasumsikan mempunyai tingkat asimetri yang
tinggi, dan sebaliknya.

HIPOTESIS
H1

: Ada abnormal return pada perusahaan
yang melakukan split (splitting firms)
dengan adanya pengumuman stock split.

H2

: Ada reaksi intra industri atau adanya
abnormal return pada perusahaan yang
tidak melakukan split (nonsplitting firms)
dalam sektor industri yang sama.

H3

: Ada pengaruh tingkat kejutan (degree of
surprise) pada reaksi intra industri dengan
adanya pengumuman stock split.

H4

: Ada pengaruh ukuran perusahaan yang
melakukan stock split pada reaksi intra
industri dengan adanya pengumuman
stock split.

H5

: Ada pengaruh karakteristik industri dan
karakteristik khusus perusahaan terhadap
reaksi intra industri dengan adanya
pengumuman stock split.

H6

: Ada pengaruh perubahan earning
terhadap reaksi intra industri dengan
adanya pengumuman stock split.

METODE
Pemilihan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah semua saham yang terdaftar di Bursa Efek
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Indonesia selama tahun 1997-2004. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan purposive
sampling dengan kriteria pemilihan sampel sebagai
berikut: (a) perusahaan yang melakukan
pengumuman stock split selama periode 1997-2004
yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (b)
Sektor industri yang paling banyak melakukan
pengumuman stock split, karena tiap sektor industri
mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga
bila digabungkan akan bias dan kesimpulannya
tidak representatif. (c) Splitting firms memiliki
pasangan nonsplitting firms dengan jumlah
minimal 15 emiten dalam subsektor industri yang
sama. (d) Nonsplitting firms telah listing di BEI
selama 6 bulan sebelum terjadinya pengumuman
stock split. (e) Untuk perusahaan yang melakukan
pengumuman stock split (splitting firms), dipilih
perusahaan yang tidak
mengumumkan
pengumuman spesifik perusahaan lainnya (seperti
pengumuman dividen, laba, delisting, dan
sebagainya) untuk menghindari confounding effect
selama periode jendela (21 hari) yaitu 10 hari
sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman stock
split. (f) Untuk perusahaan yang tidak melakukan
stock split (nonsplitting firms) dipilih perusahaan
yang berada dalam subsektor industri yang sama
dengan perusahaan yang mengumumkan stock
split di BEI. Perusahaan tersebut tidak
mengumumkan pengumuman spesifik perusahaan
selama periode jendela (21 hari) yaitu 10 hari
sebelum dan 10 hari sesudah pengumuman stock
split.
Berdasarkan kriteria pertama diperoleh 193
perusahaan yang melakukan stock split (splitting
firms). Sektor industri yang dipilih berdasarkan
kriteria kedua adalah sektor industri manufaktur
dengan jumlah sampel 227 perusahaan. Kriteria
ketiga menyebabkan hanya terdapat 67
perusahaan yang terpilih. Untuk nonsplitting firms
berdasarkan kriteria keempat hanya terdapat 327
perusahaan yang digunakan. Sedangkan
berdasarkan kriteria kelima hanya tersisa 51
splitting firms.
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Pengelompokkan industri didasarkan atas
standar klasifikasi industri di Indonesia dengan
menggunakan standar Jakarta Stock Exchange
Sectoral Industry Classification (JASICA). Dalam
penelitian ini sektor industri yang digunakan terdiri
dari tiga kelompok, yaitu industri dasar dan kimia,
aneka industri, dan industri barang dan konsumsi.
Definisi Operasional


 FirmSalesi
HHI = ∑ 
x100 
i = 1  IndustrySales

n

2

HHI yang tinggi menunjukkan tingginya
tingkat konsentrasi, dan rendahnya tingkat
persaingan antar perusahaan. Demikian juga
sebaliknya, HHI yang rendah menunjukkan
tingkat konsentrasi yang rendah, dan tingginya
tingkat persaingan antar perusahaan.

Pengukuran Abnormal Return
Untuk mengukur return pada splitting dan
nonsplitting firms digunakan periode jendela 21
hari yang dihitung dari 10 hari sebelum sampai 10
hari sesudah hari pengumuman.
Pengukuran Tingkat Dominansi Perusahaan
Untuk mengukur besarnya pengaruh
pengumuman yang dilakukan perusahaan yang
dominan dibandingkan dengan pengumuman
perusahaan yang tidak dominan terhadap
nonsplitting firms digunakan interaksi antara
abnormal return splitting firms (CARS) dengan
tingkat dominansi splitting firms (DOM). DOM
merupakan variabel dummy yang sama dengan 1
jika market value of common equity dari splitting
firms lebih besar dari industri median, dan 0 selain
daripada itu.
Pengukuran Herfindahl-Hirschman Index
(HHI)
HHI digunakan sebagai ukuran tingkat
konsentrasi industri. HHI diukur dari jumlah kuadrat
market share dari 50 perusahaan terbesar jumlah
kuadrat seluruh perusahaan jika terdapat kurang
dari 50 perusahaan yang ada dalam industri. Market
share didefinisikan sebagai penjualan tahunan
perusahaan pada akhir tahun fiskal sebelum
pengumuman stock split sebagai prosentase
penjualan industri tahun yang bersangkutan. HHI
dapat dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:

Pengukuran Earning Correlation (CORR)
Earning correlation digunakan untuk
mengukur tingkat similarity antar perusahan. CORR
dihitung dengan menggunakan earning sebelum
bunga dan pajak tahunan. Koefisien korelasi antara
perusahaan yang melakukan split dan yang tidak
melakukan dihitung sepanjang periode 5 tahun
sebelum pengumuman stock split. Perusahaan yang
tidak melakukan split (nonsplitting firms) dianggap
mempunyai tingkat similarity yang tinggi dengan
perusahaan yang melakukan split (splitting firms)
jika korelasi earningnya tinggi. Sebaliknya,
nonsplitting firms dianggap mempunyai tingkat
similarity yang rendah (tingkat dissimilarity yang
tinggi) jika korelasi earningnya rendah.
Pengukuran Return Variance (RVAR)
Return Variance digunakan sebagai proksi bagi
tingkat asimetri informasi. RVAR didefinisikan
sebagai varians dari market adjusted return harian
pada tahun sebelum hari pengumuman stock split.
Data return yang dibutuhkan adalah data minimum
30 hari perdagangan sebelum pengumuman stock
split. Perusahaan dengan RVAR yang tinggi
diasumsikan mempunyai tingkat asimetri informasi
yang tinggi, dan sebaliknya.
Pengukuran Perubahan Earning
Untuk mengukur perubahan earning
digunakan dua ukuran earning yaitu earning per
share (EPS) dan earning sebelum bunga dan pajak
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per lembar saham (EBITPS). Data earning yang
dibutuhkan adalah earning satu tahun sebelum
dan satu tahun sesudah pengumuman stock split
pada nonsplitting firms. Perubahan earning dapat
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

perbedaan pengaruh splitting firms yang dominan
dan yang tidak dominan terhadap nonsplitting
firms, pengaruh karakteristik industri dan karakteristik
khusus perusahaan. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan multivariate ordinary least square
(OLS). Persamaan yang diuji adalah:

E − E− 1
∆ Es = + 1
P− 1

CAR = a + b1 CARS + b 2(DOM*CARS)+b 3 ln
(HHI)+ b4 CORR+ b5 RVAR

Metode Pengolahan Data dan Pengujian
Hipotesis

CAR

Pengujian hipotesis dilakukan melalui tiga
tahap: (1) pengujian reaksi perusahaan yang
melakukan split dan yang tidak melakukan split
terhadap pengumuman stock split dengan
menggunakan market adjusted model dan t-test
untuk menguji signifikansinya (H1dan H2), (2)
pengujian pengaruh abnormal return splitting firms
terhadap abnormal return nonsplitting firms (H3),
perbedaan pengaruh splitting firms yang dominan
dan yang tidak dominan terhadap nonsplitting
firms (H4), pengaruh karakteristik industri (HHI), dan
karakteristik khusus perusahaan (earning
correlation, return variance) untuk H5, dengan
menggunakan regresi berganda, dan (3) pengujian
pengaruh perubahan earning terhadap abnormal
return splitting firms dengan menggunakan regresi
sederhana dan regresi linear berganda (H6).
Pengujian reaksi perusahaan yang melakukan
split (splitting firms) dan perusahaan yang tidak
melakukan split (nonsplitting firms). Menguji
abnormal return perusahaan yang mengumumkan
stock split (splitting firms) dan abnormal return
perusahaan yang tidak mengumumkan stock split
(nonsplitting firms) dalam industri yang sama, dan
menguji signifikansinya. Panjang periode jendela
21 hari yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah
pengumuman stock split.
Pengujian pengaruh abnormal return splitting
firms terhadap abnormal return nonsplitting firms,
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Keterangan:
= cummulative abnormal return perusahaan
yang tidak melakukan split (nonsplitting
firms).

CARS = cummulative abnormal return perusahaan
yang melakukan split (splitting firms).
DOM = variabel dummy yang sama dengan 1 jika
market value of equity perusahaan yang
melakukan split (spliting firms) lebih besar
dari rata-rata industri, dan 0 selain
daripada itu.
HHI

= Herfindahl-Hirschman Index.

CORR = earning correlation.
RVAR = return variance.
Pengujian pengaruh perubahan earning
terhadap abnormal return nonsplitting firms,
Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi
sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

CAR = α + b1 D EPS
Keterangan:
CAR

= cummulative abnormal return perusahaan
yang tidak melakukan split (nonsplitting
firms).

D EPS = perubahan earning perusahaan yang tidak
melakukan split (nonsplitting firms).
Untuk melihat antisipasi nonsplitting firms
dalam industri yang berada dalam tingkat
persaingan yang rendah atau tingkat similarity, dan
asimetri informasi yang tinggi, dilakukan pengujian
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dengan menggunakan regresi linear berganda
dengan persamaan sebagai berikut:

HASIL

CAR =a +b 1 DEPS +b 2 (DOM*ln (HHI))+b 3
(DOM*CORR)+ b4(DOM*RVAR)

Tabel 1. Cumulative Abnormal Return
Perusahaan yang Melakukan Stock Split
(Splitting
Firms)
di
Sekitar
Pengumuman Stock Split

Keterangan:
CAR

D EPS

DOM*ln(HHI)

DOM*CORR

DOM*RVAR

= cummulative abnormal return
perusahaan yang tidak melakukan split (nonsplitting firms).
= perubahan earning perusahaan
yang tidak melakukan split
(nonsplitting firms).
= variabel dummy yang sama
dengan 1 jika perusahaan yang
tidak melakukan split (nonspliting firms) berada dalam industri
yang tingkat persaingannya
rendah (HHI kurang atau sama
dengan 1800) dan 0 selain
daripada itu.
= variabel dummy yang sama
dengan 1 jika earning
correlation perusahaan yang
tidak
melakukan
split
(nonspliting firms) lebih besar
daripada rata-rata perusahaan
dalam industri yang sama dan 0
selain daripada itu.
= variabel dummy yang sama
dengan 1 jika return variance
perusahaan yang tidak melakukan split (nonspliting firms) lebih
besar daripada rata-rata
perusahaan dalam industri yang
sama dan 0 selain daripada itu.

Periode
Cumulative
t-hitung
Jendela Abnormal Return
t-10
-0.17065
-0.592
t-9
-0.11472
-0.408
t-8
0.16086
0.373
t-7
0.60744
1.774
t-6
0.26044
0.796
t-5
0.48953
3.207
t-4
0.25215
0.514
t-3
-23.7218
-0.997
t-2
1.21332
1.158
t-1
0.52392
1.527
t0
-12.3159
-4.691
t+1
0.99662
0.668
t+2
0.43378
0.986
t+3
-0.0938
-0.205
t+4
0.55462
1.084
t+5
-24.1365
-1.014
t+6
0.62483
0.606
t+7
-0.08233
-0.192
t+8
-0.20473
-0.474
t+9
-0.33498
-1.062
t+10
-0.54391
-2.116

Ket

*
**

**

**

Keterangan: *** Signifikan pada level a = 1 %
** Signifikan pada level a = 5 %
*

Signifikan pada level a = 10 %

Dari pengujian kandungan informasi pengumuman stock split (Tabel 1) menunjukkan ada
empat hari yang menghasilkan cumulative abnormal
return yang signifikan, yaitu pada hari ke 5 dan 7
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KEUANGAN
sebelum pengumuman split, pada hari pengumuman split, dan pada hari ke 10 setelah pengumuman.
Dari kedua hari t ersebut , t erdapat cumulat ive
abnormal return yang positif pada hari ke 5 dan 7
sebelum pengumuman st ock split, dan cumulative
abnormal ret urn negatif pada hari pengumuman
dan hari ke 10 setelah pengumuman. Selain dua hari
tersebut, tidak ada cumulative abnormal return yang
secara signifikan diperoleh pemegang saham. Dengan
demikian terdapat reaksi dari pengumuman stock
split yang berarti bahwa pengumuman tersebut memiliki
kandungan inf ormasi (informat ion content).
Tabel 2. Cu m u l a t i v e
Ab no r mal
Re t u r n
Pe r u sa h aan y an g Ti d ak M el ak u k an
St o ck Sp l i t (No n sp l i t t i n g Fi r m s) d i
Sekit ar Peng um u m an St ock Spl it
Periode
Jendela
t-10
t-9
t-8
t-7
t-6
t-5
t-4
t-3
t-2
t-1
t.0
t.+1
t.+2
t.+3
t.+4
t.+5
t.+6
t.+7
t.+8
t.+9
t.+10

Cumulat ive
Abnormal
Ret urn
-0.1786
0.022781
-1.35335
-0.08427
0.878238
0.591418
0.474024
-23.4534
0.6234
-0.31008
-0.42583
-0.08235
-0.16516
-0.10625
0.9464
-23.8327
1.609763
-0.0403
-0.28691
0.485633
-0.02352

t- hit ung

Ket

-0.369
0.103
-1.329
-0.337
1.724 *
1.465
1.307
-0.985
0.595
-0.818
-0.750
-0.253
-0.786
-0.441
1.725 *
-1.001
1.589
-0.066
-0.774
1.281
-0.091

Keterangan: * * * Signifikan pada level a = 1 %
* * Signifikan pada level a = 5 %
*
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Hasil pengujian transfer informasi intra industri
t erh adap pengumuman st ock split (Tabel 2)
menunjukkan adanya cumulative abnormal ret urn
yang signif ikan pada hari 6 sebelum pengumuman
stock split, dan pada hari ke 4 setelah pengumuman
st ock split . Sed ang kan pen gu jian peng aruh
cu m u lat ive ab n o r mal r et u rn sp l it t in g f i rms
terhadap cumulative abnormal return nonsplitt ing
f irms, perbedaan pengaruh split ting f irms yang
d omin an d an yan g t id ak d omin an t erhadap
nonsplitting firms, pengaruh karakt eristik indust ri
dan karakterist ik khusus perusahaan ditunjukkan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasi l Peng uji an Regresi

Variab el
Konstanta
CARS
DOMCARS
LNHHI
CORR
RVAR
Adjusted R2
F statistic

Koefisien
0.007848
1.024
0.001464
0.0001710
-0.187
-18.124

T
0.099
43.868
0.474
0.016
-1.562
-0.884
0.989
788.743

Ket
***

***

Keterangan: * * * Signifikan pada level a = 1 %
* * Signifikan pada level a = 5 %
*

Signifikan pada level a = 10 %

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada Tabel
3, diperoleh persamaan regresi:

CAR = 0,007848 + 1,024CARS + 0,001464(DOM *
CARS) + 0,0001710 ln (HHI) - 0,187 CORR – 18,124
RVAR .
Dari hasil pengujian regresi t ersebut , nilai
Adjust ed R Square sebesar 0,989 menunjukkan
bahwa model regresi tersebut mampu menjelaskan
pengaruh variabel independen (CARS, DOMCAR,
ln HHI, CORR, d an RVA R) t er h ad ap variab el
dependen (CAR) sebesar 98,9%. Sedangkan sisanya
(1,1% ) disebabkan oleh sebab-sebab lain di luar
model. Dari uji ANOVA atau F tes diperoleh nilai F
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sebesar 788,743 dengan probabilitas 0,000 yang
lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian model
regresi tersebut dapat digunakan menjelaskan
adanya reaksi intra industri terhadap pengumuman
stock split.
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa koefisien
CARS adalah positif dan signifikan dengan nilai
koefisien 1,024. Koefisien interaksi antara variabel
dummy dan cumulative abnormal return splitting
firms (DOM*CARS) menunjukkan hasil yang positif
namun tidak signifikan dengan nilai koefisien
0,001464. Koefisien ln (HHI) menunjukkan hasil
yang positif namun tidak signifikan dengan nilai
koefisien sebesar 0,0001710
Hasil pengujian terhadap koefisien CORR
menunjukkan hasil yang negatif namun tidak
signifikan dengan nilai koefisien 0.187. Untuk
pengujian terhadap RVAR, koefisien RVAR
menunjukkan hasil yang negatif tetapi tidak
signifikan dengan nilai koefisien 18,124.
Hasil pengujian pengaruh perubahan earning
terhadap abnormal return nonsplitting firms
ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Ikhtisar Hasil Regresi Perubahan Earning
Nonsplitting
Firms
Setelah
Pengumuman Stock Split

Konstanta
D_EPS
Adjusted
R2
F statistic

Koefisien
-1.600

T
0.022

Ket
-

0.416

0.183
0.098

-

2.081

-

Keterangan: *** Signifikan pada level a = 1 %
** Signifikan pada level a = 5 %
*

Signifikan pada level a = 10 %

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang
diikhtisarkan dalam Tabel 4, diperoleh persamaan
regresi sebagai berikut:

CAR = -1,600 + 0,416 D EPS
Dari hasil regresi tersebut tampak bahwa nilai
t dari DEPS sebesar 0,416 dengan probabilitas 0,183
yang lebih besar dari 0,05. Nilai positif dari DEPS
ini menunjukkan adanya kenaikan earning pada
nonsplitting firms. Namun dari hasil uji F diperoleh
nilai F sebesar 2,081 dengan probabilitas 0,183 yang
lebih besar dari 0,05. Dengan demikian kenaikan
earning yang diperoleh nonsplitting firms tidak
signifikan secara statistik.

PEMBAHASAN
Pengujian kandungan informasi dalam
pengumuman stock split dilakukan untuk menguji
reaksi pasar modal terhadap pengumuman stock
split. Reaksi investor terhadap pengumuman stock
split dilihat dari abnormal return harian di sekitar
pengumuman stock split pada perusahaanperusahaan yang melakukan pengumuman.
Dari hasil pengujian, ada empat hari yang
menghasilkan cumulative abnormal return yang
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
pengumuman tersebut mempunyai kandungan
informasi. Disebut mengandung informasi karena
pengumuman tersebut menyebabkan reaksi pasar
yang ditunjukkan dengan terjadinya abnormal
return. Adanya abnormal return yang signifikan di
seputar pengumuman stock split ini mendukung
hasil penelitian yang ditemukan oleh Ikenberry,
Rankine, dan Stice (1996), Pilotte (1997), Ewijaya
dan Indriantoro (1999), Kurniawati (2001), dan
Julita (2001). Dari kedua hari tersebut, terdapat
cumulative abnormal return yang positif, dan
cumulative abnormal return negatif sebelum, pada
hari dan setelah pengumuman. Selain dua hari
tersebut, tidak ada cumulative abnormal return
yang secara signifikan diperoleh pemegang saham.
Signifikansi cumulative abnormal return
sebelum pengumuman menunjukkan adanya
kebocoran informasi dari pihak manajemen, atau
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pasar telah mengetahui informasi stock split
sebelum pengumuman dilaksanakan. Sedangkan
cumulative abnormal return yang positif menunjukkan bahwa pasar memandang pengumuman
stock split yang dilakukan perusahaan merupakan
berita baik (good news). Hasil ini mendukung
pendapat Copeland (1979) bahwa stock split
menanggung biaya yang harus ditanggung
sehingga hanya perusahaan yang mempunyai
prospek yang bagus saja yang mampu menanggung biaya tersebut. Sebagai akibatnya pasar
bereaksi positif terhadap pengumuman tersebut.
Reaksi terbesar dari pasar terjadi pada hari
diumumkannya stock split. Cumulative abnormal
return yang negatif pada hari pengumuman
menunjukkan bahwa pengumuman stock split
memberikan dampak negatif bagi pemegang
saham splitting firms. Hal ini juga dapat dilihat dari
adanya penurunan return yang diperoleh
perusahaan pada hari sebelum pengumuman stock
split meskipun ketiganya tidak signifikan secara
statistik.
Reaksi pasar yang terjadi pada hari ke 10
setelah pengumuman stock split dan cumulative
abnormal return yang negatif pada hari tersebut
menunjukkan bahwa pengumuman stock split
masih direaksi oleh investor 10 hari setelah
terjadinya pengumuman meskipun memberikan
dampak negatif bagi pemegang saham splitting
firms. Dampak negatif tersebut menunjukkan
bahwa perusahaan yang melakukan pengumuman akan mengalami penurunan harga saham pada
hari ke 10 setelah pengumuman stock split. Dengan
demikian, terdapat reaksi dari pengumuman stock
split yang berarti bahwa pengumuman tersebut
memiliki kandungan informasi (information
content).
Ada tidaknya transfer informasi intra industri
atas pengumuman stock split dapat diketahui dari
abnormal return yang terjadi pada perusahaan
yang tidak melakukan stock split (nonsplitting
firms) dalam industri yang sama di sekitar hari
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pengumuman stock split. Dari hasil pengujian,
terdapat cumulative abnormal return yang signifikan yang menunjukkan adanya transfer informasi
intra industri atas pengumuman stock split.
Abnormal return yang signifikan di seputar pengumuman stock split ini mendukung penemuan
Yusnitasari (2001), Setyorini (2001), Gamayuni
(2001), Prasetyo (2000), dan Sundari (2004).
Cumulative abnormal return yang signifikan
sebelum pengumuman stock split menunjukkan
adanya kebocoran informasi sebelum pengumuman. Pasar sudah mengetahui pengumuman stock
split sebelum pengumuman dilaksanakan.
Cumulative abnormal return yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak melakukan
pengumuman akan memperoleh keuntungan
(kenaikan harga saham) dengan adanya pengumuman stock split. Cumulative abnormal return
yang positif tersebut menunjukkan bahwa
contagion effect digantikan oleh competitive
effect, yaitu bahwa perusahaan yang tidak
melakukan pengumuman (nonsplitting firms)
memberikan reaksi yang berlawanan arah dengan
reaksi perusahaan yang melakukan pengumuman.
Reaksi yang berbeda arah ini merupakan akibat dari
perubahan keseimbangan persaingan (competitive
balance) dalam industri. Perubahan yang signifikan
pada harga saham nonsplitting firms ini
menunjukkan bahwa pengumuman stock split
tidak hanya merupakan kejadian khusus
perusahaan tetapi juga mempengaruhi industri.
Dengan demikian, hipotesis kedua terdukung, yang
berarti bahwa terdapat transfer informasi intra
industri dalam sektor industri yang sama.
Hasil uji regresi untuk mengetahui apakah
terdapat pengaruh cumulative abnormal return
splitting firms, perbedaan pengaruh splitting firms
yang dominan dan yang tidak dominan terhadap
nonsplitting firms, karakteristik industri dan karakteristik khusus perusahaan terhadap cumulative
abnormal return nonsplitting firms menunjukkan
bahwa koefisien CARS adalah positif dan signifi-
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kan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman stock split mengandung elemen kejutan
(surprise) yang kuat, yang dalam hal ini abnormal
return yang besar dari perusahaan yang melakukan pengumuman tercermin dalam abnormal
return dari perusahaan yang tidak melakukan
pengumuman. Hasil ini konsisten dengan
penemuan Firth (1996) serta Tawanuntachai dan
Mello (2002) yang menemukan adanya hubungan
positif antara besarnya surprise yang diproksikan
dengan besarnya abnormal return perusahaan
yang melakukan pengumuman dengan abnormal
return perusahaan lain. Dengan demikian
cumulative abnormal return splitting firms berpengaruh pada cumulative abnormal return
nonsplitting firms.
Pengujian terhadap koefisien interaksi antara
variabel dummy dan cumulative abnormal return
splitting firms (DOMCARS) menunjukkan hasil yang
positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa
pengumuman stock split yang dilakukan oleh
perusahaan besar tidak mempunyai pengaruh yang
lebih besar daripada pengumuman stock split yang
dilakukan oleh perusahaan kecil. Atau bisa
dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan
pengaruh antara pengumuman yang dilakukan
oleh perusahaan besar dan pengumuman yang
dilakukan oleh perusahaan kecil. Dengan demikian
terdapat perbedaan pengaruh antara abnormal
return (CARS) splitting firms yang dominan dengan
abnormal return (CARS) splitting firms yang tidak
dominan terhadap abnormal return (CAR)
nonsplitting firms tidak terdukung.
Hasil pengujian terhadap koefisien ln (HHI)
menunjukkan hasil yang positif namun tidak
signifikan yang berarti bahwa tingkat konsentrasi
industri tidak berpengaruh terhadap cumulative
abnormal return nonsplitting firms. Hasil ini
mengindikasikan bahwa tingkat konsentrasi
industri tidak mendukung competitive effect dari
transfer informasi intra industri. Kemungkinan hal
ini disebabkan karena perusahaan yang melakukan

pengumuman stock split mempunyai pangsa pasar
yang kecil atau berada dalam industri yang
terkonsentrasi secara rendah sehingga perusahaan
lain tidak merasakan perubahan persaingan dari
pengumuman yang dilakukan perusahaan.
Penemuan ini sama dengan hasil penelitian
Gamayuni (2001) yang tidak menemukan pengaruh
tingkat konsentrasi industri terhadap cumulative
abnormal return perusahaan nondelisting..
Hasil pengujian terhadap koefisien CORR
menunjukkan hasil yang negatif namun tidak
signifikan, yang berarti bahwa earning correlation
tidak berpengaruh terhadap cumulative abnormal
return nonsplitting firms. Hal ini menunjukkan
bahwa pengumuman stock split memberikan
informasi yang sama bagi nonsplitting firms dengan
tingkat kesamaan (similarity) yang tinggi dengan
splitting firms maupun bagi nonsplitting firms yang
tidak similar (dissimilar). Nonsplitting firms yang
similar maupun nonsplitting firms yang tidak similar
tidak mendapat perbedaan keuntungan atau
kenaikan harga saham dari adanya pengumuman
stock split. Kemungkinan hal ini dapat disebabkan
karena perusahaan sampel yang digunakan tidak
menunjukkan adanya perbedaan tingkat similarity
dengan
perusahaan
yang
melakukan
pengumuman. Dengan demikian, earning
correlation berpengaruh terhadap cumulative
abnormal return nonsplitting firms.
Untuk pengujian terhadap RVAR, koefisien
RVAR menunjukkan hasil yang negatif tetapi tidak
signifikan. Hal ini bertentangan dengan penemuan
Tawatnuntachai dan Mello (2002) yang
menemukan hasil yang positif untuk RVAR, yaitu
bahwa nonsplitting firms dengan tingkat asimetri
informasi yang tinggi akan memperoleh
keuntungan yang lebih besar dibandingkan
perusahaan dengan tingkat asimetri informasi yang
rendah. Hasil tersebut mungkin disebabkan karena
pengumuman stock split dipandang tidak
memberikan lebih banyak informasi mengenai
perusahaan yang melakukan pengumuman. Oleh
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karena itu, tidak terdapat perbedaan keuntungan
yang diperoleh nonsplitting firms yang memiliki
tingkat asimetri informasi yang tinggi dan
nonsplitting firms yang memiliki tingkat asimetri
informasi yang rendah. Dengan demikian, return
variance mempunyai pengaruh terhadap
cumulative abnormal return nonsplitting firms.
Hasil pengujian untuk mengetahui apakah
terdapat perubahan earning pada perusahaan yang
tidak melakukan split (nonsplitting firms) dengan
adanya reaksi nonsplitting firms terhadap adanya
pengumuman stock split menunjukkan bahwa
reaksi yang ditunjukkan oleh nonsplitting firms
dengan adanya pengumuman stock split oleh
splitting firms tidak mengakibatkan perubahan
(kenaikan) earning yang cukup berarti dalam
jangka pendek. Hal ini bertentangan dengan
penemuan Tawatnuntachai dan Mello (2002) yang
menemukan hasil yang positif dan signifikan untuk
perubahan EPS, yaitu bahwa pengumuman stock
split mengakibatkan perubahan earning pada
nonsplitting firms baik untuk jangka pendek
maupun jangka panjang. Hasil tersebut mungkin
disebabkan karena pengumuman stock split
dipandang tidak mencerminkan lebih banyak
informasi di masa yang akan datang mengenai
perusahaan-perusahaan dalam industri. Oleh
karena itu, reaksi nonsplitting firms terhadap
pengumuman split tidak mengakibatkan
perubahan earning nonsplitting firms dalam jangka
pendek Dengan demikian, terdapat pengaruh
positif antara cumulative abnormal return
nonsplitting firms dan kenaikan earning setelah
pengumuman stock split tidak terdukung.
Dari hasil pengujian terhadap perubahan
earning tersebut, maka pengujian pengaruh yang
kuat antara abnormal return dan perubahan
earning di masa yang akan datang pada
perusahaan yang tingkat persaingannya rendah,
tingkat similarity-nya tinggi, dan tingkat asimetri
informasi yang tinggi relatif terhadap nonsplitting
firms yang lain, tidak dapat dilakukan. Karena
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pengujian terhadap perubahan earning telah
menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh transfer informasi
dari pengumuman stock split pada perusahaan
yang tidak melakukan pengumuman (nonsplitting
firms) tidak cukup kuat memberikan sinyal atau
informasi terhadap perubahan earning di masa
yang akan datang. Penemuan ini berbeda dengan
hasil penelitian Tawatnuntachai dan Mello (2002)
yang menemukan adanya pengaruh yang kuat
antara abnormal return dan perubahan earning
pada perusahaan yang tingkat persaingannya
rendah, tingkat similarity-nya tinggi, dan tingkat
asimetri informasi yang tinggi relatif terhadap
nonsplitting firms yang lain. Sehingga, dinyatakan
terdapat pengaruh antara abnormal return dan
perubahan earning di masa yang akan datang pada
perusahaan yang tingkat persaingannya rendah,
tingkat similarity-nya tinggi, dan tingkat asimetri
informasi yang tinggi relatif terhadap nonsplitting
firms yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini menguji pengaruh pengumuman stock split terhadap harga saham perusahaan
yang tidak melakukan split (nonsplitting firms)
dalam industri yang sama. Dari hasil pengujian
yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
pengumuman stock split yang dilakukan oleh
perusahaan yang melakukan stock split (splitting
firms) menunjukkan kandungan informasi
(information content). Disebut mengandung
informasi karena pengumuman tersebut
menyebabkan reaksi pasar yang ditunjukkan
dengan terjadinya abnormal return negatif pada
perusahaan yang melakukan split (splitting firms).
Pada saat splitting firms melakukan stock split
terjadi transfer informasi intra industri yang
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mempunyai competitive effect. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya abnormal return positif pada
perusahaan nonsplitting firms pada hari ke empat
setelah pengumuman stock split. Reaksi ini berlawanan arah dengan perusahaan yang melakukan pengumuman (splitting firms), yang dalam hal
ini merupakan akibat dari perubahan keseimbangan persaingan (competitive balance) dalam
industri.
Reaksi industri berhubungan positif dengan
cumulative abnormal return splitting firms. Ini
berarti bahwa pengumuman stock split
mengandung elemen kejutan (surprise) yang kuat,
dalam hal ini abnormal return yang besar dari
perusahaan yang melakukan pengumuman
tercermin dalam abnormal return dari perusahaan
yang tidak melakukan pengumuman.
Tingkat dominansi perusahaan, tingkat persaingan industri, earning correlation, dan return
variance tidak berpengaruh terhadap abnormal
return nonspliting firms, sehingga variabel-variabel
ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan
transfer informasi intra industri. Ketidakmampuan variabel-variabel ini dalam menjelaskan transfer
informasi intra industri kemungkinan disebabkan
oleh keadaan pasar modal Indonesia yang belum
efisien sehingga investor dari perusahaan yang
tidak melakukan split (nonsplitting firms) di Bursa
Efek Indonesia lebih mempertimbangkan faktorfaktor lain dalam memberikan reaksi terhadap
pengumuman stock split.
Reaksi nonsplitting firms terhadap pengumuman split yang ditunjukkkan dengan abnormal
return tidak mengakibatkan perubahan earning
nonsplitting firms dalam jangka pendek.
Saran
Penelitian ini memberikan bukti empiris
mengenai pengaruh pengumuman stock split
terhadap perusahaan yang melakukan split
(splitting firms) dan perusahaan yang tidak melakukan split (nonsplitting firms). Namum karena

keterbatasan yang maka penelitian tentang adanya
transfer informasi perlu diuji kembali pada
penelitian mendatang untuk menyelidiki apakah
terjadi reaksi yang berbeda pada perusahaan yang
tidak melakukan pengumuman dengan adanya
pengumuman informasi yang sama.
Penelitian ini hanya menggunakan periode
penelitian selama delapan tahun, mulai tahun 1997
sampai dengan 2004, dan hanya diperoleh sampel
sebanyal 51 perusahaan karena terdapat
perusahaan yang sahamnya tidak aktif pada tahuntahun terakhir dan karena tidak tersedianya data
yang lengkap, sehingga tidak dapat digunakan
sebagai sampel. Penelitian mendatang hendaknya
memperpanjang periode penelitian sehingga dapat
diperoleh hasil yang lebih reliable.
Penelitian ini belum dapat menjelaskan secara
menyeluruh besarnya transfer informasi intra
industri yang ditunjukkan dengan penggunaan
beberapa variabel yang ternyata tidak berpengaruh
terhadap abnormal return nonsplitting firms. Untuk
penelitian mendatang hendaknya dapat
mempergunakan variabel lain, seperti homogenitas
industri atau lingkungan ekonomi, dalam menguji
pengaruhnya terhadap transfer informasi.
Dalam penelitian mendatang hendaknya juga
lebih memperhatikan pengklasifikasian industri
yang digunakan, karena dalam menguji reaksi intra
industri perbedaan dalam cara pengklasifikasian
perusahaan dalam industri dapat mempengaruhi
hasil yang diperoleh. Oleh karena itu perlu kiranya
dilakukan uji persistence dalam pengklasifikasian
industri yang digunakan.
Bagi investor, perlu memperhatikan pengaruh
pengumuman stock split karena adanya abnormal
return yang diperoleh di seputar pengumuman
stock split. Selain itu, bagi investor pada perusahaan
yang tidak melakukan split perlu mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi abnormal
return, sehingga dapat mengambil langkah
antisipasi dan berhati-hati dalam berinvestasi di
pasar modal.
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AGENCY COST TERHADAP KEBIJAKAN
DIVIDEN PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DAN JASA YANG
GO PUBLIC DI INDONESIA
Triani Pujiastuti
Fakultas Ekonomi UPN ”Veteran” Yogyakarta
Jl. Lingkar Utara (SWK) No.104, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta 55283

Abstract: This analysis developed to reach empirical evidence of the effect of agency cost
factors toward evidence policy. In another hand this analysis wished to prove whether the
agency problem able to be decreased through dividend payment mechanism within
manufactures and services company in BEI, Indonesia, in 2000-2005. Agency cost variable has
being represented by Insider Ownership, Shareholder dispersion, Collateral Assets, debt and
Free Cash Flow. The model which ran in this analysis was Multiple Linier Regressions. The
result of analysis showed that agency problem able to be decreased through dividend payment
mechanism, from Insider Ownership which gives negative effect, Shareholders Dispersion which
gives positive effect, and Debt which gives negative effect toward dividend policy, while
collateral assets and free cash flow not significant affecting to dividend policy within agency
conflict. Agency cost variable significant affected the dividend policy within agency conflict
simultaneously, with the sum of the effect was 18%.
Keywords: agency cost, insider ownership, shareholder dispersion, collateral assets, debt,
free cash flow.

Pasar modal merupakan jembatan untuk
mendistribusikan kesejahteraan kepada
masyarakat, khususnya kepada pemegang surat
berharga perusahaan, karena pemegang saham
akan mendapatkan dividend dan atau capital
gains. Besarnya dividen tergantung besarnya laba
yang diperoleh perusahaan dan kebijakan
dividennya, berapa yang dibagikan kepada
pemegang saham dan yang ditahan dalam bentuk
retained earnings.
Berdasarkan sudut pandang manajemen
keuangan, tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan/
Korespondensi dengan Penulis:
Triani Pujiastuti: Telp./Fax. +62 274 486 255
E-mail: diditgatra@yahoo.co.id

stockholders. Tujuan ini sering diterjemahkan
sebagai memaksimumkan nilai perusahaan. Dalam
mencapai tujuan tersebut banyak stockholders
yang menyerahkan pengelolaan perusahaan pada
profesional yang dikelompokkan sebagai manajer
(agen). Para manajer yang diangkat oleh stockholders diharapkan akan bertindak atas nama
stockholders tersebut yaitu dengan memaksimumkan nilai perusahaan, sehingga kemakmuran
stockholders akan dapat dicapai. Dalam menjalankan operasi perusahaan, seringkali pihak manajemen (agen) mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut yaitu bukan
memakmurkan kemakmuran stockholders, melainkan meningkatkan kesejahteraan sendiri atau
oportunisme manajer, misalnya ekspansi untuk
AGENCY COST TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DAN JASA YANG GO PUBLIC DI INDONESIA
Triani Pujiastuti

183

KEU
AN
GAN
KEUAN
ANG
meningkatkan status dan gaji dengan membebankan berbagai biaya pada perusahaan. Pemisahan
kepemilikan dan fungsi pengendali dalam fungsi
keuangan ini dapat mengakibatkan munculnya
tingkat perbedaan kepentingan/konflik yang
disebut konflik keagenan (agency conflict). Jensen
dan Meckling (1976) menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi
kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan.
Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja untuk
kepentingan pemegang saham, maka pemegang
saham harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk
memonitor kegiatan manajer, sehingga manajer
dapat bekerja sesuai dengan keinginan dari pemegang saham. Monitoring ini dimaksudkan sebagai
mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan
kepentingan–kepentingan yang terkait. Seluruh
biaya yang dikeluarkan ini yang disebut biaya
keagenan/agency cost (Brigham, 1997).
Masalah keagenan menurut Rozeff (1982)
seperti dikutip oleh Moh’d, Perry dan Rimbey
(1995) mengatakan bahwa dividen tidak dapat
digunakan sebagai pengendali masalah keagenan
di Indonesia. Hasil ini berbeda dengan pendapat
beberapa peneliti terdahulu yang menyatakan
bahwa masalah keagenan dapat diturunkan
dengan suatu mekanisme yaitu dengan menggunakan pembayaran dividen. Penelitian ini bertujuan
untuk memperoleh bukti empiris mengenai
dampak dari faktor-faktor biaya keagenan
terhadap kebijakan dividen pada perusahaan
manufaktur dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI), serta ingin membuktikan bahwa
apakah masalah keagenan dapat diturunkan
dengan mekanisme pembayaran dividen pada
perusahaan manufaktur dan jasa di BEI.

INFORMATION OR SIGNALLING
Ketika MM (Modigliani–Miller) mengemukakan teori ketidakrelevanan dividen, mereka
mengasumsikan bahwa setiap orang (investor) dan
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juga manajer mempunyai informasi yang sama
mengenai pendapatan dan dividen perusahaan di
masa yang akan datang. Namun dalam kenyataan,
investor yang berbeda mempunyai pandangan
yang berbeda tentang tingkat pembayaran dividen
di masa yang akan datang. Di samping ketidakpastian yang melekat pada pembayaran dividen,
manajer mempunyai informasi yang lebih baik
mengenai prospek masa depan dari pemegang
saham. Kenaikan dividen seringkali menyebabkan
kenaikan harga saham, sementara pemotongan
dividen umumnya menyebabkan penurunan harga
saham. Hal ini menunjukkan bahwa investor secara
keseluruhan lebih menyukai dividen dari pada
capital gains. Akan tetapi MM berpendapat lain.
Bahwa mereka memberikan fakta yang cukup kuat
bahwa perusahaan–perusahaan enggan menurunkan dividen, tetapi juga tidak akan menaikan
dividen kecuali mereka mengantisipasi laba yang
lebih tinggi di masa yang akan datang. Karenanya
MM berpendapat suatu kenaikan dividen yang
lebih tinggi dari yang diperkirakan merupakan
”isyarat” bagi investor bahwa manajemen memperkirakan peningkatan laba di masa yang akan
datang. Sebaliknya penurunan dividen/ kenaikan
yang lebih kecil dari yang diperkirakan merupakan isyarat bahwa manajemen meramalkan laba
yang rendah di masa yang akan datang.

CASH FLOW
Setiap perusahaan dalam menjalankan
usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan
baik untuk membiayai operasi perusahaan seharihari maupun untuk mengadakan investasi baru
dalam aktiva tetap. Penerimaan maupun
pengeluaran kas dalam perusahaan akan
berlangsung terus menerus mengalir dalam tubuh
perusahaan. Kas adalah satu unsur modal kerja
yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin
besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan
berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Posisi kas
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atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan
faktor yang penting yang harus dipertimbangkan
sebelum perusahaan memutuskan untuk
menetapkan besarnya dividen yang akan
dibayarkan kepada pemegang saham. Oleh karena
dividen merupakan cash out flow maka makin
kuatnya posisi likuiditas, berarti makin besar
kemampuanya untuk membayar dividen. Dari
uraian tersebut dapat dikatakan bahwa makin kuat
posisi likuiditas suatu perusahaan terhadap prospek
kebutuhan dana di masa yang akan datang, makin
tinggi “dividend payout ratio” nya.

AGENCY THEORY
Teori Keagenan (Agency theory) menyatakan
bahwa yang disebut principal adalah pemegang
saham dan yang dimaksud dengan agen adalah
para professional/manajemen/ (CEO), yang
dipercaya oleh principal untuk mengelola
perusahaan. Dalam menjalankan usaha biasanya
pemilik menyerahkan/melimpahkan kepada pihak
lain yaitu manajer yang menyebabkan timbulnya
hubungan keagenan. Aspek-aspek masalah
keagenan selalu dimasukkan kedalam keuangan
perusahaan, karena banyaknya keputusan
keuangan yang diwarnai oleh masalah keagenan
seperti kebijakan hutang. Gapenski dan Daves
(1999) mengatakan bahwa masalah keagenan
tersebut bisa terjadi antara: pemilik (shareholders)
dan manajer; manajer dengan debtholders; serta
manajer dan shareholders dengan debtholders.
Untuk mengontrol perilaku agen ini tentu
membutuhkan biaya, biaya ini yang disebut sebagai
biaya keagenan (agency cost), yang dapat berupa:
(1) pengeluaran untuk memantau tindakan
manajer (the Monitoring Expenditure By The
Principal); (2) pengeluaran biaya oleh “principal”
yaitu biaya untuk pengendalian terhadap agen,
sehingga kemungkinan timbulnya perilaku manajer
yang tidak dikehendaki semakin kecil (The Bonding
Cost); (3) Residual lost, yaitu pengorbanan karena

hilangnya/berkurangnya kesempatan untuk
memperoleh laba karena dibatasinya kewenangan
atau adanya perbedaan keputusan antara
“principal dan agen” (Brigham, Gapenski, dan
Daves, 1996).

INSIDER OWNERSHIP
Hasil penelitian Demsey dan Laber (1992),
Moh’d, Perry dan Rimbey (1955) konsisten dengan
hasil penelitian Rozeff (1982) yaitu insider
ownership memiliki hubungan negatif dengan
rasio pembayaran dividen. Hal ini menunjukkan
bahwa rasio pembayaran dividen akan meningkat
seiring dengan menurunnya jumlah pemegang
saham oleh insider. Semakin menurun jumlah
kepemilikan saham oleh pihak insider berarti
semakin kecil persentase saham yang dimiliki oleh
pemegang saham yang ikut terlibat dalam
mengelola perusahaan dan dengan demikian akan
semakin tinggi kemungkinan munculnya masalah
keagenan. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan
bahwa meningkatnya insider ownership dapat
menurunkan masalah keagenan (Hipotesis 1).

SHAREHOLDER DISPERSIONS
Jensen dan Meckling (1976) mengatakan
bahwa jika jumlah pemegang saham semakin
menyebar, menyebabkan kekuatan (power) para
pemegang saham untuk mengontrol manajemen
menjadi lebih rendah. Sedangkan menurut Roseff
(1982), yang dikutip Moh’d , Perry dan Rimbey
(1995) mengatakan bahwa semakin besar jumlah
pemilik saham, maka semakin menyebar
kepemilikan dan semakin sulit mereka melakukan
monitoring, sehingga sulit mereka melakukan
kontrol terhadap perusahaan. Konsekuensi dari hal
ini para pemegang saham yang tersebar tersebut
dapat memanfaatkan kekuatan pasar modal untuk
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memonitor perusahaan dengan memaksa
membayar dividen lebih tinggi. Dalam penelitian
Roseff (1982), Demspey dan Laber (1990), Hansen
et al. (1994) dan Noronha (1996), ditemukan bahwa
jika jumlah kepemilikan naik, maka tingkat
permintaan akan dividen akan meningkat , karena
semakin besar jumlah pemegang saham maka
penyebaran kepemilikan akan semakin besar,
sehingga diperlukan tambahan biaya monitoring
manajemen. Berdasarkan pemikiran tersebut,
dapat dinyatakan bahwa jika jumlah pemegang
saham meningkat, akan cenderung menaikkan
Dividen Payout Rasio (Hipotesis 2).

COLLATERAL ASSETS
Titman dan Wassels (1988) dalam Mollah (2000)
berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang
mempunyai aset kolateral lebih, menghadapi
masalah (konflik) yang lebih sedikit antara
pemegang saham dan pemegang obligasi. Alli dkk.
(1993) dalam Mollah (2000) dengan pendekatan
rasio aset pabrik neto terhadap total aset sebagai
proksi untuk aset-aset kolateral, menemukan
hubungan positif yang signifikan antara aset-aset
kolateral dengan rasio pembayaran dividen.
Berdasarkan pemikiran dan hasil penelitian
terdahulu dapat dikatakan bahwa perusahaanperusahaan yang mempunyai aset kolateral yang
besar mampu membayar dividen yang tinggi
dibandingkan dengan perusahaan yang aset
kolateralnya lebih sedikit (Hipotesis 3).

menurunkan biaya efektif dari utang. Kedua,
pemegang utang (debtholders) mendapat pengembalian yang tetap sehingga pemegang saham
(stockholders) tidak perlu mengambil bagian laba
mereka ketika perusahaan dalam kondisi prima.
Namun hutang dapat juga mempunyai beberapa
kelemahan : pertama semakin tinggi rasio hutang
(debt rasio) semakin tinggi risiko perusahaan. Kedua,
apabila sebuah perusahaan mengalami kesulitan
keuangan dan laba operasi tidak mencukupi untuk
menutup beban bunga, maka pemegang sahamnya
harus menutup kekurangan itu, dan perusahaan
akan bangkrut jika mereka tidak sanggup.
Jensen (1986) berpendapat bahwa dengan
hutang, perusahaan mempunyai kewajiban
melakukan pembayaran periodik atas bunga dan
prinsipal. Hal ini bisa mengurangi keinginan
manajer untuk menggunakan cash flow untuk
kegiatan-kegiatan yang kurang optimal. Dengan
kata lain eksistensi hutang memaksa manajer untuk
menikmati keuntungan yang lebih sedikit dan
menjadikan manajer bekerja labih efisien.
Meskipun hutang juga bisa menimbulkan konflik
keagenan hutang, karena penggunaan hutang
yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko
kebangkrutan (Bathala et al., 1994). Berdasarkan
pemikiran dan hasil penelitian terdahulu dapat
dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang
mempunyai hutang yang besar kurang mampu
membayar dividen yang tinggi dibandingkan
dengan perusahaan yang mempunyai hutang yang
lebih sedikit (Hipotesis 4).

FREE CASH FLOW
DEBT
Perusahaan yang sedang berkembang
memerlukan modal yang dapat berasal dari hutang
maupun ekuitas. Dengan hutang mempunyai dua
keuntungan pertama bunga yang dibayarkan
dapat dipotong untuk tujuan pajak, sehingga
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Aliran kas bebas merupakan kas perusahaan
yang dapat didistribusikan kepada kreditur atau
pemegang saham, yang tidak diperlukan untuk
modal kerja (Ross et al., 2000). Kas tersebut biasanya
menimbulkan konflik kepentingan antara manajer
dengan pemegang saham. Manajer lebih
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menginginkan dana tersebut diinvestasikan
kembali pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan. Di sisi lain pemegang saham
mengharapkan sisa dana tersebut dibagikan,
sehingga dapat menambah kesejahteraan mereka.
Free cash flow hypothesis yang dikembangkan oleh
Jensen (1986) yang mengatakan bahwa manajer
dibantu oleh free cash flow (FCF) akan berinvestasi
dalam proyek yang mempunyai NPV negatif dari
pada membayarkannya kepada shareholders.
Jensen meramalkan bahwa perusahaan dengan FCF
yang cukup tinggi akan menyukai hutang melebihi
ekuitas di dalam pembuatan keputusan struktur
modal. Pilihan ini mengakibatkan hubungan positif
antara FCF dengan leverage yang berdampak pada
rendahnya dividend payout ratio, karena
manajemen lebih suka memperbesar investasi
tambahan, membayar hutang dan menambah
likuiditas. Berdasarkan uraian tersebut maka
perusahaan yang memiliki FCF cenderung untuk
tidak membagikan dividen atau lebih menyukai
membagikan dividen yang kecil, karena lebih
mengutamakan pertumbuhan (Hipotesis 5).

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan jasa yang terdaftar di BEI
tahun 2000-2005. Pengambilan sampel dengan
metode purposive sampling. Kriteria yang
digunakan dengan metode purposive sampling
tersebut adalah perusahaan manufaktur dan jasa
yang terdaftar di BEI, yang memiliki data mengenai:
insider ownership, shareholder dispersion, collateral
assets, debt dan free cash flow. Pooling data
menghasilkan 120 perusahaan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu insider
ownership, shareholder dispersion, collateral assets,
debt, free cash flow dan dividend. Data ini diambil
dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang
dimuat di Indonesian Market Directory tahun 2000
sampai dengan 2005 beserta catatan yang
menyertainya, juga laporan keuangan yang
dipublikasikan yang terpisah dengan ICMD.

HIPOTESIS

Variabel independen dalam penelitian ini
adalah variabel agency cost yang diproksikan oleh
variabel: insider ownership, shareholder dispersion,
free cash flow, collateral assets dan variabel debt/
hutang jangka panjang, dengan deskripsi sebagai
berikut:

H1 : Persentase kepemilikan Insider Ownership
berpengaruh signifikan dan berhubungan
negatif terhadap Dividen Payout Ratio (DPR).
H2 : Shareholder dispersion berpengaruh
signifikan dan berhubungan positif dengan
Dividend Payout Ratio (DPR).
H3 : Collateral assets berpengaruh signifikan dan
berhubungan positif dengan Dividend
Payout Rasio (DPR).
H4 : Debt/hutang jangka panjang berpengaruh
signifikan dan berhubungan negatif dengan
Dividend Payout Ratio (DPR).
H5 : Free Cash Flow berpengaruh signifikan dan
berhubungan negatif dengan Dividen
Payout Rasio (DPR).

METODE

Variabel Independen (X)

Variabel Kepemilikaan Orang Dalam /Insider
Ownership (X1)
Variabel ini diberi simbol INSD, diukur dari
jumlah persentase saham yang dimiliki insider atau
persentase saham yang dimiliki oleh pihak
manajemen, yaitu direktur dan komisaris yang
secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan
perusahaan.
Variabel Penyebaran Kepemilikan/Shareholder Dispersion (X2)
Variabel ini diberi simbol SD, yang
menggambarkan jumlah pemegang/pemilik saham
biasa. Dalam penelitian ini jumlah pemegang
saham biasa diproksikan sebagai penyebaran
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kepemilikan (shareholder dispersion) untuk cost
agency antara pemegang saham
dengan
manajemen, kemudian dilogkan untuk
kepentingan scaling effect.

earnings per share. Untuk selanjutnya dinotasikan
sebagai DPR.
DPS
DPR =

Variabel Collateral Assets (X3)
Variabel ini diberi simbol ASCOL, diukur dari
rasio aset tetap netto (net fixed assets) terhadap
aset total. Rasio ini dianggap sebagai proksi asetaset kolateral untuk cost agency.
Fixed Assets

EPS
Keterangan:
DPR = dividend payout rasio
DPS = dividend per share
EPS = earnings per share

ASCOL =
Total Asset
Variabel Hutang /debt (X4)
Variabel ini diberi simbol Debt, diukur dari rasio
hutang jangka panjang dengan aset total. Rasio
ini dianggap sebagai proksi beban perusahaan atas
hutang jangka panjangnya diukur dari seluruh aset
yang dimiliki.
Hutang Jangka Panjang

Model Analisis
Untuk menguji pengaruh faktor keagenan
terhadap rasio pembayaran dividen, dalam
penelitian ini digunakan model Regresi Linier
Berganda dengan model sebagai berikut:
Y = b0 + b1 X1 + b2 ln X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 +e
Dimana :
b0 = konstanta

Debt =
Total Aset

Y = dividend payout rasio
X1 = insider ownership

Variabel Arus Kas Bebas/Free Cash Flow (X5)

X2 = shareholder dispersion

Variabel ini diberi simbol FCF. Variabel free cash
flow mencerminkan keleluasaan bagi perusahaan
untuk melakukan investasi tambahan, membeli
saham, atau menambah likuiditas. Free cash flow
dalam penelitiaan ini diukur dari rasio laba bersih
perusahaan tanpa depresiasi dan biaya bunga
dengan total aset.

X3 = Colateral Assets

Net profit – (depresiasi + bunga )
FCF =
Total assets

X4 = Debt
X5 = Free Cash Flow
b1, b2,b3,b4,b5 = koefisien regresi
e = faktor kesalahan atau gangguan stokastik.
Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang
diajukan tentang keberartian hubungan variabel
terikat dan variabel bebas digunakan alat analisis
statistik uji t statistik dan uji F statistik.
Uji Asumsi Klasik

Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
kebijakan dividen yang diproksikan dengan
Dividend Payout Ratio, yang merupakan
perbandingan antara dividend per share dengan
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Pengujian hipotesis dilakukan setelah model
regresi berganda yang digunakan dinyatakan bebas
dari pelanggaran asumsi klasik atau dinyatakan
BLUE (Best Linier Unbias Estimation), agar hasil
pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat.
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Multikolinearitas
Dalam penelitian ini multikolinearitas dideteksi
dengan menggunakan Person Correlation Matrix,
dengan melihat hasil perhitungan Tolerance (TOL),
dan Variance Inflation Factor (VIF). Untuk VIF rule
of thumb kurang dari 10, artinya jika nilai VIF kurang
dari 10, maka tingkat multikolinearitas termasuk
tidak berbahaya. Sedangkan nilai TOL yang berkisar
antara nol dan satu, menggunakan rule of thumb
sebesar 0.10, dimana jika nilai TOL lebih besar dari
0.10 dianggap tidak terjadi multikolinearitas yang
tinggi diantara variabel independent.

HASIL
Tabel 1. Deskriptif Statistik
N

Minimal

DPR (Y)

Variabel

120

0.05

96.00

28.8754

31.72706

Insider

120

0.01

87.00

52.62933

26.11557

120

0.6931

1.9459

1.368802

0.3769220

120

0.1006

0.8358

0.353254

0.1910458

Debt (X4)

120

0.0006

0.6500

0.183072

0.1773239

Free Cash Flow

120

0.0003

0.3802

0.079825

0.1260801

Shareholder

Collateral
Assets (X3)

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi
digunakan Durbin Watson Test Statistic. Suatu
model regresi dikatakan tidak terdapat gejala
autokorelasi apabila nilai Durbin–Watson berada
diantara -2 dan 2. Cara lain mendeteksi gejala
autokorelasi dengan menggunakan rule of thumb,
jika du < dw < du, maka tidak terdapat autokorelasi.

F = 4.995

Rancangan Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis model regresi secara simultan
dilakukan dengan uji F statistik. Keberartian pengaruh
variabel-variabel independen secara simultan dapat
ditentukan dengan melihat tingkat signifikansinya
(probability value) lebih kecil dari a yang sudah
ditentukan (a=0,05). Pengujian hipotesis Model
Regresi secara parsial dilakukan dengan uji t statistik.
Untuk mengetahui kekuatan model dalam memprediksi, maka dilihat dari koefisien determinasinya
(R2). Semakin besar nilai koefisien determinasi,
semakin besar kemampuan variabel bebas dalam
menjelaskan perubahan variabel terikatnya.

Std. Dev.

Dispersion (X2)

(X5)

Dalam penelitian ini heteroskedastisitas diuji
dengan menggunakan metode Rank Spearman.
Kriteria terjadinya heteroskedastisitas jika P value/
tingkat signifikansi >0.05 tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi dan sebaliknya.

Mean

Ownership (X1)

Autokorelasi

Uji Heteroskedastisitas

Maximal

Signif 0.000

Dari Tabel 1 nampak bahwa secara umum data
dari 6 variabel yang diperoleh, 4 variabel yaitu SD,
ASCOL, Debt, FCF, mempunyai standar deviasi yang
rendah yaitu pada range 0.12 sampai 0.37,
sedangkan 2 variabel yang lain yaitu DPR dan INSD
mempunyai standar deviasi yang cukup tinggi.
Variabel DPR minimal 0.05 dan maksimal 96.00,
rata-rata 28.8754 dengan standar deviasi 31.72706
memberikan gambaran bahwa rata-rata
perusahaan selama tahun pengamatan membagi
dividen 28.87% per tahun. Data rata-rata
kepemilikan orang dalam (insider ownership)
52.62% minimal 1% dan maksimal 87% dengan
standar deviasi 26.11 menggambarkan rata-rata
jumlah saham yang dimiliki direktur dan komisaris
cukup besar dan dengan standar deviasi yang
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan
perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa di
Indonesia tahun 2000-2005 kebanyakan sahamnya
dimiliki oleh orang dalam yaitu komisaris dan
direktur dan sebagian kecil dimiliki oleh outsider
ownership (orang luar), yang juga merupakan salah
satu indikasi bahwa perusahaan-perusahaan di
Indonesia dikelola oleh manajemen keluarga.
Data variabel shareholder dispersion setelah
dilogkan menunjukkan minimal 0.931 maksimal
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1.9459 dan rata-rata 1.3688 dengan standar deviasi
0.3769 (sebelum di log antara 2-7), memberikan
gambaran bahwa penyebaran kepemilikan saham
adalah relatif rendah, dengan kata lain hanya
dimiliki beberapa orang/kelompok/lembaga saja,
dan dengan standar deviasi yang rendah.
Data rata-rata collateral assets menunjukkan
minimum 0.1006 maksimum 0.8358 rata-rata
0.353254 dengan standar deviasi 0.19104 menggambarkan bahwa collateral assets (aset yang dapat
dijaminkan) karena kepemilikan aktiva tetapnya
adalah antara 10%-83 % atau rata–rata sebesar
35%.
Data rata-rata debt menunjukkan minimum
0.0006 maksimum 0.6500 rata-rata 0.183072 dan
standar deviasi 0.1773239 menggambarkan bahwa
rata-rata proporsi hutang jangka panjang terhadap
total aset pada perusahaan di Indonesia adalah
18.30% dapat dikatakan rendah meskipun ada
beberapa perusahaan yang cukup tinggi proporsi
hutang jangka panjangnya terhadap total asset
namun tidak banyak.
Data free cash flow menunjukkan minimum
0.0003 maksimum 0.3802 rata-rata 0.079825 dan
standar deviasi 0.1260801 menggambarkan bahwa
rata-rata net cash flow terhadap total aset yang
ada dalam perusahaan hanya 7.98 %.

Hasil dari regresi berganda pada Tabel 2
menunjukkan variabel bebas (agency cost) yang
signifikan mempengaruhi kebijakan dividen adalah
3 variabel, yaitu: insider ownership, shareholder
dispersion, dan debt, karena tingkat signifikansinya
di atas 95% (α di bawah 5%), sedangkan variabel
collateral assets dan free cash flow tidak signifikan.
Secara bersama-sama pengaruh biaya agensi
terhadap kebijakan dividen ditunjukkan dalam nilai
F sebesar 4.995 dengan tingkat signifikansi 0.000
dengan besarnya pengaruh ditunjukkan oleh R
Square sebesar 18%.
Pengujian Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas
Tabel 3. Tabel Deteksi Multikolinearitas
Variabel

TOL

VIF

Insider Ownership (X1)

0.985

1.016

Shareholder Dispersion (X2)

0.919

1.089

Colateral Assets (X3)

0.773

1.293

Debt (X4)

0.773

1.293

Free Cash Flow (X5)

0.995

1.005

Dari Tabel 3 tampak bahwa semua variabel
bebas memiliki TOL di atas 0.10 dan VIF jauh di
bawah 10, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi
multikolinearitas di antara variabel bebas dalam
model penelitian.

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda
Variabel

Beta

T
Value

(constanta)
Insider Ownership (x 1)
Shareholder Dispersio n
(x 2)
Collateral Assets(x3)
Debt (x4)
Free Cash Flow (x 5)
F = 4.995
R2 = 0.18
Adjusted R 2 = 0.144

-.181

2.229
-2.122
2.270

0.028
0.036
0.025

0.075
-3.048
-1.455

0.941
0.003
1.148

.201
.007
-.294
-.124

Sig.

R = 0.424
Signif 0.000
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Uji Heteroskedastisitas
Tabel 4. Deteksi Heteroskedastisitas
Variabel

N

Insider
Ownership
(X1)
Shareholder
Dispersion (X2)
Collateral Assets (X 3)
Debt (X4)
Free Cash Flow (X5)

120

Coef.
Corrl
0.111

Sig.

120

-0.109

0.237

120
120
120

-0.098
-0.054
-0.061

0.286
0.560
0.505

0.228

Dari Tabel 4 nampak bahwa tingkat signifikansi
semua variabel di atas 0.05 sehingga dapat
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dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam
model regresi.

menentukan kebijakan dividen dalam teori
keagenan.

Uji Autokorelasi
Tabel 5. Kriteria Autokorelasi

Pengaruh secara Parsial

Kriteria

Kesimpulan

DW Test di bawah -2

Ada autokorelasi positif

DW Test -2 sd 2

Tidak ada autokorelasi

DW Test di atas 2

Ada autokorelasi negatif

Pengujian terhadap autokorelasi pada penelitian ini menunjukkan hasil Durbin-Watson Test
sebesar 1.886, yang berarti hasil test dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.
Setelah diuji dengan uji asumsi klasik, dan ternyata
tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik, maka
model dalam penelitian ini bisa dilanjutkan untuk
dianalisis.
Pengujian Hipotesis
Pengaruh secara Simultan
Hasil pengujian terhadap hipotesis tentang
pengaruh agency cost terhadap kebijakan dividen
secara bersama-ama dapat dilihat pada Tabel 2.
Dalam tabel tersebut menunjukkan nilai F test
sebesar 4.995 dengan tingkat signifikansi 0.00. Oleh
karena probabilitas (0.00) lebih kecil dari α=0.05,
maka model regresi yang diajukan layak digunakan
untuk melihat pengaruh antara variabel independent (agency cost) dengan variabel dependent
(kebijakan dividen), sesuai dengan hipotesis yang
diajukan. Dengan kata lain variabel-variabel dalam
penelitian ini secara bersama-sama dapat digunakan sebagai instrumen dalam kebijakan dividen,
untuk meminimalkan biaya keagenan. Dilihat dari
hasil persamaan regresi menunjukkan angka R
Square sebesar 0.18 hal ini menunjukkan bahwa
variabel dependent dipengaruhi oleh variabel
independent sebesar 18%. Dari hasil yang kecil ini
diperoleh gambaran bahwa masih banyak variabel
di luar model yang layak dipertimbangkan untuk

Hasil pengujian hipotesis secara parsial
terhadap kebijakan dividen dapat dilihat dalam
Tabel 2. Dengan tingkat signifikansi 95% (α = 0.05),
ada tiga independent variable (agency cost) yaitu
variabel insider ownership, sholeholder dispersion,
dan debt, yang signifikan mempengaruhi
dependent variable (kebijakan dividen). Sedangkan
dua variabel lain yaitu collateral assets dan free cash
flow tidak signifikan mempengaruhi kebijakan
dividen karena hasil pengujian diperoleh á>0.05.
Adapun penjelasan lebih lanjut secara berturutturut akan diuraikan sebagai berikut:
Variabel Insider Ownership
Dari hasil persamaan regresi menunjukkan
bahwa koefisien untuk variabel insider ownership
menghasilkan tanda negatif dengan tingkat
signifikansi 0.036 lebih rendah dari α=0.05. Hal ini
berarti variabel insider ownership diyakini mampu menjelaskan variabel kebijakan dividen untuk
mengurangi konflik keagenan. Sedangkan tanda
negatif memberikan gambaran bahwa jika
kepemilikan insider tinggi maka perusahaan akan
membayarkan dividen dengan jumlah yang kecil.
Variabel Shareholder Dispersion
Dari hasil persamaan regresi menunjukkan
bahwa koefisien untuk shareholder dispersion
menghasilkan tanda positif dengan tingkat
signifikansi 0.025 lebih rendah dari α=0.05. Hal ini
berarti variabel shareholder dispersion diyakini
mampu menjelaskan variabel kebijakan dividen
untuk mengurangi konflik keagenan. Sedangkan
tanda positif memberikan gambaran bahwa jika
jumlah pemilik saham semakin menyebar maka
perusahaan akan membayarkan dividen dengan
jumlah yang besar.
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Variabel Collateral Assets
Dari hasil persamaan regresi menunjukkan
bahwa koefisien untuk collateral assets menghasilkan tanda positif dengan tingkat signifikansi 0.941
lebih tinggi dari α=0.05. Tanda positif memberikan
gambaran bahwa jika jumlah aset kolateral yang
dimiliki perusahaan semakin besar maka perusahaan akan membayarkan dividen dengan jumlah yang
besar. Tingkat signifikansi 0.941 yang lebih besar
dari α yang ditentukan 0.05 berarti collateral assets
tidak mampu menjelaskan secara nyata berpengaruh terhadap kebijakan dividen untuk
mengurangi konflik keagenan.
Variabel Debt
Dari hasil persamaan regresi menunjukkan
bahwa koefisien untuk debt menghasilkan tanda
negatif dengan tingkat signifikansi 0.003 lebih
rendah dari α=0.05. Hal ini berarti variabel debt
diyakini mampu menjelaskan variabel kebijakan
dividen untuk mengurangi konflik keagenan.
Sedangkan tanda negatif memberikan gambaran
bahwa jika rasio hutang terhadap total aset semakin besar maka perusahaan akan membayarkan
dividen dengan jumlah yang semakin kecil.
Variabel Free Cash Flow.
Dari hasil persamaan regresi menunjukkan
bahwa koefisien untuk free cash flow menghasilkan tanda negatif dengan tingkat signifikansi 1.148
lebih tinggi dari α=0.05. Hal ini berarti variabel
free cash fow tidak mampu menjelaskan pengaruh
variabel FCF terhadap kebijakan dividend untuk
mengurangi konflik keagenan. Sedangkan tanda
negatif memberikan gambaran bahwa jika
proporsi cash flow terhadap total aset semakin
besar maka perusahaan akan membayarkan
dividen dengan jumlah yang semakin kecil.
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PEMBAHASAN

Insider Ownership
Insider ownership adalah jumlah saham yang
dimiliki oleh orang dalam, yang dalam penelitian
ini diwakili oleh manajer dan komisaris. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa koefisien untuk
variabel Insider Ownership bertanda negatif
dengan tingkat signifikansi 0.036 lebih rendah dari
α yang ditentukan yaitu 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa insider ownership merupakan
determinan penting dalam kebijakan dividen
didalam perusahaan. Tanda negatif berarti semakin besar insider ownership semakin kecil jumlah
dividen yang dibagikan. Hal ini dapat dijelaskan
bahwa, karena insider ownership yang dalam hal
ini adalah manajer dan komisaris dan sebagai
pemilik perusahaan adalah sama, maka dapat
dikatakan memiliki preferensi dan kepentingan
yang sama. Biasanya manajer lebih senang
menggunakan dananya untuk kepentingan
ekspansi perusahaan, daripada untuk membayarkan dalam bentuk dividen. Sebaliknya jika kepemilikan insider rendah, perusahaan akan membayarkan dividen dalam jumlah yang banyak.
Karena pemilik perusahaan hanya memiliki jumlah
saham dalam jumlah yang kecil, maka keputusan
pembagian dividen banyak ditentukan oleh pemilik
saham diluar perusahaan (outsider ownership).
Sehingga untuk mengurangi konflik keagenan
dalam kondisi seperti ini dividen dibayarkan dalam
jumlah besar. Insider ownership yang bertanda
negatif atau berhubungan terbalik terhadap DPR
ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa
perusahaan yang kepemilikan saham oleh
manajemen tinggi, akan cenderung membagikan
dividennya rendah (Brigham, 2001 ). Hal ini juga
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menjawab hipotesis 1 dalam dalam penelitian ini
menyatakan bahwa persentase kepemilikan insider
ownership berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Dividend Payout Ratio
(DPR). Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Rozeff (1982) bahwa manfaat dividen dalam
mengurangi biaya agensi adalah lebih kecil untuk
perusahaan-perusahaan yang memiliki insider
ownership yang tinggi. Hasil penelitian ini juga
sejalan dengan hasil penelitian Bathala et al. (1994)
yang menyatakan bahwa kepemilikan ekuitas oleh
insider dapat mensejajarkan kepentingan insider
dengan pemegang saham eksternal. Semakin tinggi
prosentase kepemilikan insider akan mampu
mengurangi peranan hutang sebagai suatu
mekanisme untuk mengurangi agency cost of
conflict. Demikian juga pada penelitian Mollah
(2000), insider ownership berpengaruh negatif
signifikan pada α=10% terhadap kebijakan dividen
di Bursa efek Dhaka tahun 1988-1993. Meskipun
demikian penelitian ini tidak mendukung hasil
penelitian Darmawan (1997), dimana variabel
kepemilikan orang dalam, bertanda negatif tetapi
tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel keagenan belum dapat digeneralisir di
Indonesia. Oleh karena struktur kepemilikannya
banyak didominasi oleh manajemen keluarga
(pemilik merangkap pengelola). Logikanya adalah
bahwa dengan manajemen keluarga yang semakin
besar, maka konflik keagenan pada perusahaanperusahaan di Indonesia semakin kecil.

kebijakan dividen didalam mengurangi konflik
keagenan. Tanda positif berarti semakin menyebar
pemilik saham, semakin besar jumlah dividen yang
dibagikan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, dengan
semakin menyebar pemilik saham, maka di samping
kepemilikan saham tidak terkonsentrasi pada
kelompok tertentu, dimungkinkan pemilik saham
ini adalah lembaga sehingga mempunyai power
untuk menyampaikan aspirasinya kepada
manajemen. Dengan demikian maka untuk
mengurangi konflik keagenan, manajemen akan
memberikan dividen yang besar. Kesulitan dalam
melakukan kontrol juga dapat menimbulkan
masalah keagenan, terutama karena adanya
asimetri informasi, oleh karena itu, untuk
menurunkan masalah keagenan ini diperlukan
dividen yang lebih besar. Hasil penelitian ini
sekaligus dapat menjawab hipotesis yang diajukan
yang menyatakan bahwa shareholder dispersion
berpengaruh signifikan dan berhubungan positif
dengan Dividend Payout Rasio (DPR). Hasil
penelitian ini mendukung penelitian Rozeff (1982)
yang menyatakan bahwa semakin besar jumlah
pemegang saham, semakin menyebar kepemilikan
saham, sehingga tidak terkonsentrasi pada
kelompok tertentu, sehingga perusahaan tidak
mudah mengendalikan pemilik-pemilik saham
tersebut. Sedangkan hasil penelitian Mollah (2000)
menunjukkan bahwa variabel shareholder
dispersion berhubungan positif tetapi tidak
signifikan dengan kebijakan dividen.

Shareholder Dispersion.

Collateral Assets

Shareholder dispersion adalah jumlah
pemegang saham dari perusahaan yang dalam
penelitian ini merupakan kelompok pemilik saham.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung
2.270 koefisien untuk variabel shareholder
dispersion bertanda positif dengan tingkat
signifikansi 0.025 lebih rendah dari á yang
ditentukan yaitu 0.05. Hal ini mengindikasikan
bahwa shareholder dispersion merupakan
determinan yang bisa diperhitungkan dalam

Rasio aset tetap terhadap aset total dianggap
sebagai proksi aset-aset kolateral (jaminan) untuk
biaya agensi yang terjadi karena konflik antara
pemegang saham dan pemegang obligasi.
Penelitian ini menghasilkan persamaan regresi
yang menunjukkan koefisien untuk collateral assets
bertanda positif dengan tingkat signifikansi 0.941
lebih tinggi dari α=0.05. Hal ini berarti bahwa
variabel collateral assets tidak mampu menjelaskan
variabel dividen dalam mengurangi konflik
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keagenan. Tanda positif memberikan gambaran
bahwa jika jumlah aset kolateral yang dimiliki perusahaan semakin besar maka perusahaan akan
membayarkan dividen dengan jumlah yang besar.
Sebaliknya jika jumlah aset kolateral yang dimiliki
perusahaan kecil maka perusahaan akan membayarkan dividen dalam jumlah yang kecil. Dari
hasil ini maka, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa
terdapat hubungan positif signifikan antara aset
kolateral dengan Dividend Payout Ratio (DPR) tidak
terbukti. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
dari Titman dan Wassels (1988) dalam Mollah (2000)
yang berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan
yang mempunyai aset kolateral lebih, menghadapi
masalah (konflik) yang lebih sedikit antara
pemegang saham dan pemegang obligasi karena
mampu membayar dividen yang lebih tinggi. Alli
dkk., (1993) dalam Mollah (2000) dengan
pendekatan rasio aset pabrik neto terhadap total
asset sebagai proksi untuk aset-aset kolateral untuk
mengatasi masalah agensi pemegang saham dan
pemegang obligasi, menemukan hubungan positif
yang signifikan antara aset-aset kolateral dengan
rasio pembayaran dividen. Sedangkan hasil
penelitian Mollah (2000) menunjukkan variabel
ASCOL berhubungan positif signifikan pada á 10%
terhadap kebijakan dividen di Bursa Efek Dhaka.

hutang terhadap total aset semakin besar maka
perusahaan akan membayarkan dividen dengan
jumlah yang semakin kecil. Hal ini dapat dijelaskan
bahwa dengan proporsi hutang yang semakin
besar perusahaan mempunyai beban terhadap
pihak luar berupa beban bunga dan cicilan yang
juga besar, sehingga bagian dari keuntungan yang
dapat dibagikan kepada pemilik saham semakin
kecil. Sebaliknya jika proporsi hutang terhadap aset
adalah kecil, maka perusahaan mampu membayar
dividen dalam jumlah yang besar. Penggunaan
hutang untuk mendanai operasional perusahaan
akan mengurangi pemakaian ekuitas perusahaan,
sehingga konflik antara manajer dan shareholders
dapat direduksi (Jensen dan Meckling, 1976). Teori
keuangan menjelaskan bahwa ”debt agency
problem” akan mengurangi nilai perusahaan dan
mungkin saja biaya tersebut lebih besar dari pada
manfaat penggunaan hutang itu sendiri (Husnan,
2001). Temuan penelitian ini mendukung penelitian
Jensen (1986) yang mengatakan bahwa peningkatan hutang dapat menurunkan besarnya konflik
antara manajemen dan pemegang saham. Di
samping itu, hutang juga dapat menurunkan excess
cash flow yang ada dalam perusahaan, sehingga
menurunkan kemungkinan pemborosan yang
dilakukan oleh manajemen.

Debt

Free Cash Flow

Debt dalam penelitian ini adalah rasio hutang
jangka panjang terhadap total aset, yang menggambarkan beban aset atas hutang perusahaan.
Semakin besar rasio hutang terhadap total aset
berarti semakin tinggi beban hutang yang harus
ditanggung perusahaan. Hasil penelitian variabel
debt terhadap dividen menunjukkan nilai t sebesar
-3.048 dengan tingkat signifikansi 0.003 lebih
rendah yang α yang disyaratkan 0.005 berarti
bahwa variabel debt secara nyata merupakan
variabel determinan yang mampu menjelaskan
variabel kebijakan dividen untuk mengurangi
konflik keagenan. Sedangkan tanda negatif
memberikan gambaran bahwa jika proporsi

Jensen (1986) mendefinisikan aliran kas bebas
sebagi kelebihan aliran kas yang dibutuhkan untuk
membiayai proyek-proyek yang mempunyai nilai
sekarang positif (positive net persent value) pada
saat didiskonto pada biaya modal yang relevan.
Aliran kas bebas mencerminkan keleluasaan bagi
perusahaan untuk melakukan investasi tambahan,
melunasi hutang-hutang, atau menambah
likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
koefisien untuk free cash flow menghasilkan tanda
negatif dengan tingkat signifikansi 1.148 lebih
tinggi dari α=0.05. Hal ini berarti variabel Free
Cash Flow tidak mampu menjelaskan pengaruh
variabel FCF terhadap kebijakan dividen untuk
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mengurangi konflik keagenan. Dengan demikian
hipotesis yang mengatakan bahwa Aliran kas
bebas berpengaruh signifikan dan berhubungan
negatif dengan Dividen Payout Ratio tidak
terbukti. Namun tanda negatif seperti yang
diharapkan dalam penelitian ini memberikan
gambaran kecenderungan bahwa jika proporsi cash
flow terhadap total aset semakin besar maka
perusahaan akan membayarkan dividen dengan
jumlah yang semakin kecil. Sebaliknya jika proporsi
free cash flow terhadap aset adalah kecil, maka
perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang
besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
Mollah (2000) juga tidak mampu menjelaskan
variabel FCF terhadap kebijakan dividen untuk
mengurangi konflik keagenan, tetapi tidak
mendukung penelitian Roos et al. (2000) yang
menghasil tanda negatif signifikan yang
menggambarkan bahwa perusahaan yang
memiliki FCF cenderung untuk tidak membagikan
dividen atau lebih menyukai membagikan dividen
yang kecil, karena lebih mengutamakan
pertumbuhan. Juga tidak sejalan dengan pendapat
Jensen (1986) yang mengemukakan bahwa jika
perusahaan mempunyai banyak arus kas bebas ,
maka mereka akan mampu membayar dividen
lebih tinggi sehingga menurunkan konflik
keagenan dengan pemilik saham, atau menghentikan hutang-hutang mereka untuk mengurangi
biaya agensi arus kas bebas dengan debtholders.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Masalah keagenan dapat diturunkan dengan
mekanisme pembayaran dividen, melalui
kepemilikan orang dalam (insider ownership),
penyebaran kepemilikan saham (shareholders
dispersion) dan hutang jangka panjang (debt).
Variabel biaya agensi yang diproksikan oleh insider

ownership, shareholder dispersion, collateral assets,
debt dan free cash flow secara bersama-sama
signifikan mempengaruhi kebijakan dividen dalam
konflik keagenan, dengan besarnya pengaruh
sebesar 18%. Secara parsial insider ownership
berpengaruh negatif, shareholder dispersion
berpengaruh positif dan debt berpengaruh negatif
secara signifikan terhadap kebijakan dividen,
sedangkan collateral assets dan free cash flow tidak
signifikan berpengaruh terhadap kebijakan dividen
dalam konflik keagenan.

Saran
Memperhatikan variabel insider ownership,
shareholder dispersion dan debt signifikan
terhadap kebijakan dividen, maka kepada para
investor atau calon investor dan kreditur,
hendaknya memperhatikan variabel ini sebelum
memutuskan untuk investasi baik dalam bentuk
saham maupun obligasi. Untuk variabel insider
ownership yang hasilnya adalah berpengaruh
negatif signifikan terhadap DPR, maka calon
investor yang berasal dari luar perusahaan dan
berharap mendapatkan dividen tinggi atas
investasinya hendaknya memperhatikan seberapa
besar kepemilikan saham yang berasal dari dalam
(direktur dan komisaris). Investasi ini akan
mendapatkan dividen yang tinggi jika kepemilikan
orang dalam prosentasenya kecil.
Berkaitan dengan variabel shareholder
dispersion yang berpengaruh positif signifikan,
maka kepada calon investor apabila ingin menginvestasikan dananya akan lebih menguntungkan
jika saham pada suatu perusahaan dimiliki oleh
banyak orang, atau banyak kelompok, atau
lembaga. Sedangkan dari pihak perusahaan,
mengingat semakin menyebar kepemilikan saham
berpotensi terjadinya konflik karena asimetri
informasi, maka sebaiknya perusahaan
membagikan dividen yang tinggi agar konflik
tersebut bisa direduksi. Sedangkan untuk variabel
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debt yang pengaruhnya dominan terhadap
kebijakan dividen dengan hubungan yang negatif,
maka kepada calon investor hendaknya melihat
apakah proporsi hutang terhadap total asetnya
tinggi/rendah. Perusahaan yang mampu
memberikan dividen yang tinggi adalah
perusahaan yang rasio hutang jangka panjang
terhadap total aset nya rendah.
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Abstract: The purpose of this research was to analyze agency costs and dividend policy on
emerging market. The research population was 147 manufacture industry companies listed
at the Indonesian Stock Exchange. Sample were retrieved bases on purposive sampling method,
there were 25 companies, which were fulfilling the condition needed, starting from 2000
until 2005, pooling data with analysis unit n = 6 x 25 = 150. Research used ordinary least
square. Research results showed that agency costs did not significantly influence dividend
policy. Research conclusion was that agency costs were not important factors of dividend
policy. Next analysis result showed that insider ownership, institutional ownership, dispertion
of ownership, and free cash flow did not significantly influence dividen policy. The
collateralizable asset significantly influenced dividend policy. This finding showed that there
was no agencial conflicts between manager (agent) and stockholders (principals) in emerging
market (manufacture industry companies listed at the Indonesian Stock Exchange). However,
there were agencial conflicts between stockholders and creditor (bondholders).
Keywords: agency costs, dividend policy, insider ownership, institutional ownership, dispertion
of ownership, free cash flow, collateralizable assets

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang
penting bagi manajer keuangan, yaitu berkaitan
dengan pendistribusian laba yang diperoleh
kepada pemegang saham berupa dividen di satu
pihak dan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan berupa laba yang ditahan (retained earning)
di pihak lain. Kedua tujuan tersebut saling bertentangan, di satu pihak manajer ingin meningkatkan
pertumbuhan perusahaan sehingga harus
menahan laba dalam jumlah besar, tetapi di pihak
lain manajer juga ingin meningkatkan pendapatan
pemegang saham (Idrus dan Yuhelmi, 1998)
Tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai
perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya
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(Walker, 2000). Dalam pencapaian tujuan tersebut,
pemegang saham dapat mempercayakan
pengelolaan perusahaan kepada manajerial atau
agen dengan harapan dapat bekerja sesuai dengan
keinginan pemegang saham. Para manajer yang
diberikan amanat, bertanggung jawab pertama
terhadap kebijakan alokasi dana, kedua adalah
kebijakan pembelanjaan, dan ketiga menyangkut
kebijakan dividen.
Pemberian amanat kepada manajer dapat
dipandang sebagai pemisahan fungsi decision
making dan risk beating (Jensen dan Meckling,
1976). Manajer sebagai agen yang diberi amanat
oleh pemegang saham untuk membuat keputusan yang dapat memaksimumkan kekayaan
pemegang saham telah menciptakan konflik
potensial atas kepentingan masing-masing pihak

KEUANGAN
yang disebut dengan konflik keagenan (agency
conflict) dalam konteks teori keagenan (agency
theory).

AGENCY THEORY
Hubungan keagenan muncul ketika individu
atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain
(agent) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan
kepada agen atau karyawannya. Dalam konteks
manajemen keuangan hubungan antara principal
dengan agen muncul antara pemegang saham
dengan para manejer dan antara pemegang saham
dengan kreditor.
Dalam teori agency perusahaan merupakan
locus titik hubungan keagenan antara pemilik
perusahaan dengan manajemen dengan masingmasing pihak yang terlibat dalam hubungan agensi,
mereka akan berusaha memaksimalkan utilitas
masing-masing. Kepentingan antara manajemen
dengan kepentingan pemegang saham sering kali
bertentangan, hal inilah yang menimbulkan
adanya konflik agensi. Konflik agensi muncul
sebagai akibat adanya pemisahan antara
kepemilikan dan pengendalian perusahaan.
Dimana perusahaan yang memisahkan antara
kepemilikan dengan fungsi pengelolaan akan
semakin rentan terhadap konfik agensi. Konflik
agensi dapat diminimkan dengan suatu mekanisme
pengawasan atau monitoring yang dapat
mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang
terkait tersebut.
Agency cost merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengurangi masalah
keagenan, yang berupa: pengeluaran untuk
monitoring, bonding dan residual cost (Zulhawati,
2004). Secara umum untuk mengurangi agency
conflict maka pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut agency costs (biaya
keagenan). Menurut Gitman (2000) bahwa agency

costs adalah biaya-biaya yang ditanggung para
pemegang saham untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah keagenan dan untuk
memaksimalkan kekayaan pemegang saham.
Dividen dapat digunakan dalam mengurangi
agency conflict antara manajer dengan pemegang
saham. Pembayaran dividen mengurangi dana
discritioner yang tersedia bagi manajer (Jensen dan
Meckling, 1976; Easterbrook, 1984; dan Cructhley
dan Hansen, 1989).
Rozeff (1982) mengemukakan peranan insider
(insiders ownership) sebagai orang yang memantau
manajer. Perusahaan melakukan pembayaran
dividen tinggi ketika insider memiliki sebagian kecil
jumlah saham perusahaan. Bathala et al. (1994)
mengemukakan bahwa kepemilikan institusional
(institutional ownership) merupakan suatu agen
monitoring yang berperan aktif dalam melindungi
kepentingan investasinya dalam perusahaan dan
untuk mengurangi agency conflict, karena dapat
mengendalikan perilaku opportunistic manajer.
Jensen (1986) “free cash flow hypothesis”
menyatakan bahwa ketika perusahaan mempunyai
kelebihan kas maka yang dibutuhkan adalah
mendanai proyek NPV positif. Kemudian untuk
mengurangi konflik antara pemegang saham
dengan pemegang obligasi, dimana pemegang
saham dapat mengambil kekayaan dari pemegang
obligasi dengan membayar dividen mereka.
Pemegang obligasi mencoba mengatasi masalah
ini melalui pembatasan pembayaran dividen.
Titman dan Wassel (1988) mengemukakan bahwa
perusahaan yang memegang lebih banyak aset
yang dijaminkan (collateralizable assets)
mempunyai lebih sedikit agency costs antara
pemegang saham dengan pemegang obligasi
karena aset ini dapat berfungsi sebagai pinjaman
kolateral.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel agency cost yang terdiri dari
insiders ownership, institutional ownership, free
cash flow, collateralizable assets dan dispersion of
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ow nership berp en garu h sign if ikan t erhadap
kebijakan dividen pada perusahaan manuf aktur
yang t erdaftar di Bursa Ef ek Indonesia.

M ETODE
Populasi penelitian ini adalah perusahaanperusahaan manuf aktur yang terdaf tar di Bursa
Ef ek Indonesia (BEI) sebanyak 147 perusahaan
(In don esian Cap it al M arket Direct ory, 2006).
Dengan menggunakan metode purposive sampling
maka terpilih sampel sebanyak 25 perusahaan.
Dat a yang digunakan dalam penelit ian ini
merupakan dat a sekund er yait u berupa dat a
laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan manuf aktur selama periode 2000-2005 yang
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory
(ICM D) yang d ipu blikasikan o leh Bursa Ef ek
Indonesia (BEI). Selanjutnya, tehnik pengumpulan
data menggunakan met ode dokumentasi.
Var i ab el Pen el i t i an
Dalam penelitian ini t erdapat 2 (dua) konsep
yang diteliti, yait u yang terbagi dalam dua jenis
variabel, yait u variab el depend en (Kebijakan
Dividen) dan independen (Agency Cost).
M o d el A n al i si s
Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel
independen yaitu agency cost, terdiri dari insiders
ownership (INSIDE), institutional ownership (INST),
f ree cash f lo w (FCF), co l lat erali zab le asset s
(COLLASS) dan dispersion of ownership (DOWNER)
terhadap kebijakan dividen (DPR). Sehingga model
analisis yang digunakan adalah ordinary least
square, dengan persamaan sebagai berikut :

DPR     1 INSIDE   2 INST   3 FCF   4
  4 DOWNER   5 COLLASS   1
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HA SIL
Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka analisis ordinary least square dilakukan unt uk menguji
pengaruh agency costs terhadap kebijakan dividen.
Hasil analisis ordinary least square, menguji pengaruh agency costs (insiders ow nership, institutional
ow nership, free cash flow, collat eralizable assets
dan dispersion of ow nership) sebagai variabel
independen t erhadap kebijakan dividen (DPR)
sebagai variabel dependen. Dengan menggunakan
bantuan software SPSS11.5 for Windows maka hasil
analisis ordinary least square disajikan pada Tabel
1.
Ta b e l 1. Ha si l Pe n g u j i a n A n a l i si s d e n g a n
Ordinary Least Square

Variabel Independen
Constant
Insiders Ownership (X1)
Institutional Ownership (X2)
Free Cash Fflow (X3)
Dispersion of Ow nership (X4)
Collateralizable Assets (X 5)
Variabel Dependen
Sig. F
R-squared
F-Statistic

Unst andardized
Coef f .
.083
-.020
-.047
.001
.066
.767

St andardized
Si g.
Coef f .
-.070
-.012
.006
.069
.729

.034
.274
.843
.922
.232
.000

Ket er angan

Non Signifikan
Non Signifikan
Non Signifikan
Non Signifikan
Signifikan * )

Kebijakan Dividen (Y1)
0.466
0.283
0.925

Sumber: data diolah
Keterangan: * ) Tingkat signifikansi 0.05

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, maka
variabel agency cost s mempunyai pengaruh yang
tidak signif ikan t erhadap kebijakan dividen. Hasil
penelit ian ini menunjukkan bahwa agency costs
bukan merupakan faktor penentu kebijakan dividen
perusahaan manuf akt ur yang listed di Bursa Ef ek
Indonesia (BEI). Selanjutnya, nilai R-square hasil analisis
sebesar 0.283 yang menunjukkan bahwa 28.3% dari
variasi kebijakan dividen dapat dijelaskan oleh
insiders ow nership, institutional ownership, f ree
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cash flow, dispersion of ownership dan collateralizable assets. Sedangkan selebihnya 71.7%
dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

PEMBAHASAN
Menurut Sutrisno (2003) bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah
posisi solvabilitas, likuiditas, kebutuhan untuk
melunasi hutang, rencana perluasan, kesempatan
investasi, dan stabilitas pendapatan. Variabel insider
ownership mempunyai pengaruh negatif tetapi
tidak signifikan terhadap kebijakan dividen.
Perbedaan temuan penelitian ini dengan beberapa
penelitian terdahulu (Rozeff, 1982; Easterbrook,
1994 dan Crutchley, 1998) dan agency theory karena
kondisi pasar modal Indonesia (BEJ) sebagai alternatif pendanaan bagi perusahaan masih sangat kecil
dibanding dengan di negara yang pasar modalnya
sudah maju seperti New York Stock Exchange (NYSE).
Variabel institutional ownership mempunyai
pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap
kebijakan dividen. Perbedaan hasil temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Bathala, 1994)
karena pengelolaan perusahaan manufaktur yang
listed di Bursa Efek Indonesia, tidak terjadi agency
conflict (konflik keagenan) sehingga tidak
menimbulkan agency costs sebagai akibat belum
adanya pemisahan yang jelas antara pemilik dan
kontrol perusahaan yang didominasi oleh kepemilikan keluarga. Dimana manajer dan pemilik
dominan perusahaan berada dalam satu ikatan
keluarga sehingga kepentingan manajer selaras
dengan kepentingan institutional ownership. Oleh
karena itu institutional ownership tidak terlalu
mempertimbangkan agency costs dalam
pengambilan kebijakan dividen perusahaan.
Variabel dispersion of ownership mempunyai
pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap
kebijakan dividen. Hasil penelitian ini berbeda
dengan hasil penelitian terdahulu (Jensen, 1976 dan

Rozeff, 1982)) karena adanya konsentrasi kepemilikan saham oleh keluarga pendiri perusahaan
dalam bentuk holding company. Dimana kepemilikan saham pada perusahaan manufaktur yang
listed di Bursa Efek Indonesia didominasi oleh
kalangan keluarga pendiri perusahaan, sehingga
yang terjadi bukan dispersion of ownership tetapi
konsentrasi kepemilikan. Hal tersebut ditandai oleh
persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh
institusi adalah sebesar 72.75%, insider ownership
sebesar 0.68% dan sisanya sebesar 26.58% dimiliki
oleh publik, dimana institusi dan insider ownership
tersebut berada dalam satu keluarga, oleh karena
itu manajemen perusahaan berada dalam kekuasaan keluarga sehingga kepemilikan publik tidak
dapat berbuat banyak dalam pengambilan
kebijakan perusahaan karena proporsi saham yang
dimiliki sangat sedikit. Adanya konsentrasi
kepemilikan saham perusahaan dapat memotivasi
munculnya sistem kapitalisme, dimana suatu
perekonomian hanya dikuasai oleh kalangan
tertentu sehingga bargaining position masyarakat
”lemah” dalam pengambilan kebijakan. Sehingga
dengan demikian maka tujuan utama dibentuknya
pasar modal dapat menyimpang dari tujuan
semula. Dimana tujuan dibentuknya pasar modal
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui dua fungsi yaitu fungsi
ekonomi dan keuangan (Husnan, 2001).
Variabel free cash flow mempunyai pengaruh
positif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan
dividen. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil
penelitian terdahulu (Jensen, 1986) karena belum
adanya pemisahan yang jelas antara pemilik dan
kontrol perusahaan yang didomonasi oleh
kepemilikan keluarga, sehingga tidak menimbulkan agency conflict antara manajer dengan
pemegang saham. Kondisi tersebut membuat
perusahaan tidak mempertimbangkan adanya
agency costs yang ditimbulkan oleh penggunaan
dana oleh manajer untuk suatu proyek atau
penyelewengan dana oleh manajer dalam
pengambilan kebijakan dividen.
AGENCY COSTS DAN KEBIJAKAN DIVIDEN PADA EMERGING MARKET
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Variabel collateralizable asset mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan
dividen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat
konflik kepentingan antara pemegang saham dan
kreditor. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan
bahwa collateralizable asset merupakan faktor
penentu kebijakan dividen perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk
mengurangi agency cost antara pemegang saham
dan kreditor.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah variabel agency cost yang terdiri dari
insiders ownership, institutional ownership, free
cash flow, collateralizable assets dan dispersion of
ownership berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis
dan pembahasan menunjukkan variabel agency
costs tidak berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan bahwa
agency costs bukan merupakan faktor penentu
kebijakan dividen perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil tersebut
berbeda dengan hasil penelitian terdahulu dan
agency theory karena kondisi pasar modal
Indonesia berbeda dengan pasar modal yang sudah
maju seperti New York Stock Exchange (NYSE).
Masing-masing variabel agency costs (insiders
ownership, institutional ownership, free cash flow,
dan dispersion of ownership) tidak berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan dividen, kecuali
collateralizable assets berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut terjadi
karena belum adanya pemisahan yang jelas antara
kepemilikan dan kontrol perusahaan, sehingga
tidak terjadi agency conflict antara pemegang
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saham dengan manajer yang dapat menimbulkan
agency costs. Namun justru yang terjadi adalah
konflik kepentingan antara pemegang saham dan
kreditor (bondholders), sehingga collateralizable
assets menjadi faktor penentu kebijakan dividen
untuk mengurangi agency costs antara pemegang
saham dan kreditor.
Saran
Dalam rangka mengurangi agency conflict
antara pemegang saham dengan kreditor maka
perusahaan perlu melakukan penjaminan aset yang
tinggi karena collateralizable assets menjadi faktor
penentu kebijakan dividen perusahaan.
Untuk penelitian selanjutnya maka perlu
menggunakan populasi seluruh perusahaan publik
di Bursa Efek Indonesia, sehingga bisa
mengeneralisasi kondisi perusahaan publik di
Indonesia. Selain itu, juga perlu melakukan
penambahan variabel yang berhubungan dengan
kebijakan dividen.
BAPEPAM sebagai pihak yang berwenang pada
pasar modal di Indonesia, diharapkan dapat
menindaklanjuti adanya dominasi kepemilikan
perusahaan oleh kalangan tertentu dalam rangka
menciptakan pasar modal sebagai alternatif
pendanaan yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
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were service public companies. The research questions were tested by running two logistics
regression models. The dependent variables were dyygre timeliness proxied by dummy variable.
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Masalah corporate governance menjadi menarik
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menyebabkan memburuknya perekonomian
negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998
(Husnan, 2001; Iskander, 1999). Masalah corporate
governance terjadi di banyak negara. Misalnya di
Inggris pada akhir dasawarsa 1980an masalah
corporate governance menjadi perhatian publik
sebagai akibat publisitas masalah-masalah korporat
seperti masalah creative accounting, kebangkrutan
perusahaan dalam skala yang sangat besar,
penyalahgunaan dana stakeholders oleh para
manajer, terbatasnya peran auditor, tidak jelasnya
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kaitan antara kompensasi eksekutif dengan kinerja
perusahaan, merger dan akuisisi yang merugikan
perekonomian secara keseluruhan (Keasey dan
Wright, 1997). Di Indonesia juga dijumpai banyak
masalah corporate governance, misalnya perilaku
bank-bank besar yang bertindak seperti ‘kasir’
untuk perusahaan kelompok yang dimiliki pemilik
bank, yang kemudian melanggar BMPK. Kasus lain
misalnya, perusahaan publik yang tidak menyampaikan laporan keuangan dan atau laporan
keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu
maupun memenuhi standar akuntansi keuangan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey
& Co. (Achie, 2001) mengenai kualitas corporate
governance di beberapa negara, menunjukkan
bahwa Indonesia mempunyai kualitas mendekati
sangat buruk (skala 1,1 pada skala 1 untuk sangat
buruk dan 5 untuk sangat baik). Kualitas ini adalah
yang paling rendah dibandingkan dengan negara
lain yang diteliti (Jepang, Taiwan, Korea, Thailand,
dan Malaysia). Hasil penelitian juga memaparkan
premium yang bersedia dibayar pada perusahaan
yang well governed. Khususnya di Indonesia, premium
yang bersedia dibayarkan Investor pada perusahaan yang well governed adalah sebesar 27%.
Studi mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (timelines) sudah banyak
dilakukan, tetapi hanya menganalisis kinerja
keuangan, baik mendasarkan pada nilai buku
maupun nilai pasar. Misalnya, Dyer dan Mchugh
(1975), Courtis (1976) serta Davies dan Whittred
(1980), menemukan bahwa terdapat hubungan
negatif antara keterlambatan waktu pelaporan
dengan ukuran perusahaan. Berbeda dengan Dyer
dan Mchugh (1975) yang menemukan bahwa
keterlambatan tidak berhubungan dengan
profitabilitas, Courtis (1976) menemukan bahwa
terdapat hubungan yang terbalik. Analisis
ketepatan waktu dan kinerja pasar menggunakan
abnormal return dilakukan antara lain oleh Givoli
dan Palmon (1982), Kross (1982), Chambers dan
Penmann (1984). Mereka menemukan bahwa
pengumuman yang lebih cepat (lambat)

berhubungan dengan abnormal return yang lebih
tinggi (rendah), atau variabilitas return yang tinggi
(rendah) relatif terhadap laporan yang terlambat
(lebih cepat).
Penelitian di Indonesia, misalnya oleh Wiwik
(1996) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi
keterlambatan penerbitan laporan keuangan
perusahaan publik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat profitabilitas mempengaruhi
kecepatan penerbitan laporan keuangan. Naim
(1999) menguji ketidakpatuhan perusahaan
terhadap peraturan ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan perusahaan publik dengan
variabel penjualan, return on assets (ROA), return
on equity (ROE) dan pertumbuhan profit. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hanya return on
assets (ROA) yang berpengaruh secara signifikan.
Analisis dengan kinerja pasar misalnya dilakukan
oleh Priyastiwi (2002).
Sebagaimana paparan sebelumnya, penelitian
yang sudah banyak dilakukan adalah menganalisis
struktur corporate governance dengan kinerja
perusahaan, menganalisis kinerja perusahaan
dengan keterlambatan laporan penyampaian
laporan keuangan perusahaan, maupun prinsip
GCG mengenai kepatuhan laporan keuangan.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian
ini menggabungkan penelitian sebelumnya serta
melengkapi yang belum dilakukan, yaitu struktur
corporate governance, kinerja keuangan serta
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
bukti empiris mengenai corporate governance,
kinerja perusahaan serta ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan pada perusahaan
jasa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Secara
lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk
menganalisis pengaruh struktur corporate
governance terhadap ketepatan penyampaian
laporan keuangan. (2) Untuk menganalisis
pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap
ketepatan penyampaian laporan keuangan. (3)
Untuk menganalisis efek moderasi dari struktur
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corporate governance terhadap hubungan antara
kinerja keuangan perusahaan terhadap ketepatan
penyampaian laporan keuangan.

CORPORATE GOVERNANCE
Hart (1995) menjelaskan bahwa isu corporate
govenance muncul di dalam organisasi apabila
terdapat dua kondisi. Pertama, adanya benturan
kepentingan antar anggota organisasi, misalnya
pemilik, manajer, pekerja, atau konsumen, yang
biasa disebut masalah keagenan. Kedua,
transaction cost dengan permasalahan keagenan
yang tidak dapat dihilangkan melalui kontrak. Isu
corporate governance muncul karena terjadinya
pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan (Berle dan Means, 1934). Dengan
pemisahan ini, pemilik perusahaan memberikan
kewenangan pada pengelola (manajer) untuk
mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola
dana dan mengambil keputusan perusahaan
lainnya untuk dan atas nama pemilik. Dengan
kewenangan yang dimiliki ini, mungkin saja
pengelola tidak bertindak yang terbaik untuk
kepentingan pemilik karena adanya perbedaan
kepentingan (conflict of interest). Dengan informasi
yang dimiliki, pengelola bisa bertindak yang hanya
menguntungkan dirinya sendiri, dengan
mengorbankan kepentingan pemilik. Hal ini
mungkin terjadi karena pengelola mempunyai
informasi mengenai perusahaan, yang tidak dimiliki
pemilik perusahaan (assymmetric information).
Permasalahan keagenan dalam hubungan
antara pemilik modal dengan manajer dalam
konteks ini adalah berkaitan dengan bagaimana
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sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana
yang ditanamkan tidak diambilalih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan,
sehingga tidak mendatangkan return. Corporate
governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer.
Sebagaimana dijelaskan oleh Shleifer dan Vishny
(1997), corporate governance berkaitan dengan
cara atau mekanisme untuk meyakinkan para
pemilik modal dalam memperoleh return yang
sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan.
Sedangkan menurut Iskander dkk. (1999), corporate
governance merujuk pada kerangka aturan dan
peraturan yang memungkinkan stakeholder untuk
membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan
untuk memperoleh return. Pengertian lain misalnya
oleh Prowsen (1998), corporate governance
merupakan alat untuk menjamin direksi dan
manajer (atau insider) bertindak yang terbaik untuk
kepentingan investor luar (kreditor dan
shareholder).
Gambar 1 menjelaskan kerangka corporate
governance dengan mendasarkan pada permasalahan antara prinsipal dan agen, yaitu bagaimana
institusi dapat membuat prinsipal mendapatkan
return dalam pertukarannya dengan manajemen.
Dengan kata lain, corporate governance berkaitan
dengan institusi yang mungkin dapat dipergunakan untuk meminimkan transaction cost dari
masalah keagenan perusahaan. Kinerja perusahaan (nilai perusahaan), dipengaruhi oleh tiga hal,
yaitu biaya produksi, managerial transaction costs
dan transaction costs yang lain. Managerial
transaction costs terjadi karena pertukaran antara
prinsipal dan agen yang tidak sempurna (imperfect
exchanges), karena kemungkinan terjadinya
transaction costs.

KEUANGAN

Production

Corporate performance
e.g. shareholder value

Costs

Imperfect exchanges

Other kinds of
transaction costs

or managerial transaction costs

Flow of management services
Principals:
The people who control the
Management: Typically the
Equity owners

Agents:
Imperfect institutions (or transact
ion technology ) enable the exchange

The people who administrate

the corporate resources:
The management

Flow of management remuneration
Imperfect conditions cause the transaction costs in the first place

Gambar 1. Masalah Corporate Governance (Sumber: >http://www.encycogov.com)

Imperfect institution dan imperfect conditions
pada hubungan antara prinsipal dan agen dapat
menyebabkan terjadinya imperfect exchanges.
Corporate governance dalam hal ini diperlukan
untuk menyamakan kepentingan antara prinsipal
dan agen, sehingga dapat meminimkan managerial
transaction costs. Dengan demikian, dapat
meningkatkan kinerja perusahaan. Kerangka
pemikiran corporate governance sebagaimana
Gambar 1, memberikan penjelasan mengenai
masalah corporate governance serta penyebab
terjadinya. Namun demikian, kerangka tersebut
hanya mendasarkan pada hubungan antara
prinsipal dan agen. Kerangka pemikiran yang lebih
luas menjelaskan corporate governance dari
perspektif stakeholder serta aturan dan peraturan
yang berlaku, misalnya Keasey dan Wright (1997).

KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN
Pengungkapan dan transparansi adalah salah
satu prinsip GCG yang diikuti banyak negara

termasuk Indonesia. Prinsip ini menyebutkan
bahwa kerangka corporate governance harus
memastikan bahwa pengungkapan yang tepat
waktu dan akurat dan dibuat untuk semua urusan
yang berkaitan dengan situasi keuangan, kinerja,
kepemilikan dan corporate governance. Dengan
demikian, pengungkapan dan transparansi tidak
hanya mementingkan isi dari informasi, tetapi juga
ketepatan waktu dalam penyampaian informasi.
Salah satu informasi yang diberikan perusahaan
adalah laporan keuangan tahunan yang diaudit.
Laporan ini tidak hanya berisi informasi keuangan,
tetapi juga informasi non keuangan.
Ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan investasi. Jika terjadi penundaan dalam penyampaian laporan keuangan, maka
informasi yang diberikan akan kehilangan
relevansinya. Studi mengenai ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan (timelines) sudah
banyak dilakukan, tetapi hanya menganalisis
kinerja keuangan, baik mendasarkan pada nilai
buku maupun nilai pasar. Misalnya, Dyer dan
Mchugh (1975) dengan data perusahaan Australia
tahun 1965-1971, Courtis (1976) dengan data
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perusahaan New Zealand serta Davies dan Whittred
(1980), menemukan bahwa terdapat hubungan
negatif antara keterlambatan waktu pelaporan
dengan ukuran perusahaan. Berbeda dengan Dyer
dan Mchugh (1975) yang menemukan bahwa
keterlambatan tidak berhubungan dengan
profitabilitas, Courtis (1976) menemukan bahwa
terdapat hubungan yang terbalik, meskipun
bersifat sementara dan tergantung pada ukuran
profitabilitas yang digunakan. Analisis ketepatan
waktu dan kinerja pasar menggunakan abnormal
return dilakukan antara lain oleh Givoli dan Palmon
(1982), Kross (1982), Chambers dan Penmann
(1984). Mereka menemukan bahwa pengumuman
yang lebih cepat (lambat) berhubungan dengan
abnormal return yang lebih tinggi (rendah), atau
variabilitas return yang tinggi (rendah) relatif
terhadap laporan yang terlambat (lebih cepat).
Penelitian di Indonesia, misalnya oleh Wiwik
(1996) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi
keterlambatan penerbitan laporan keuangan
perusahaan publik. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat profitabilitas mempengaruhi
kecepatan penerbitan laporan keuangan. Naim
(1999) menguji ketidakpatuhan perusahaan
terhadap peraturan ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan perusahaan publik dengan
variabel penjualan, return on assets (ROA), return
on equity (ROE) dan pertumbuhan profit. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hanya return on
assets (ROA) yang berpengaruh secara signifikan.
Analisis dengan kinerja pasar misalnya dilakukan
oleh Priyastiwi (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba abnormal secara signifikan
mempengaruhi keterlambatan laporan keuangan.
Semakin tinggi laba tidak normal, semakin tinggi
kemungkinan perusahaan tidak terlambat
menyajikan laporan keuangan.
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METODE

Sampel Penelitian
Pemilihan sampel Perusahaan Publik dari data
sekunder dilakukan dengan purposive yaitu sampel
yang memenuhi kriteria adalah merupakan
perusahaan jasa yang tercatat di BEI selama tahun
1999-2004 dan perusahaan mempublikasi laporan
keuangan auditan dengan menggunakan tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
Variabel dan Data Penelitian
Variabel penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini berasal dari data sekunder. Definisi
operasional masing-masing variabel dimaksud
adalah sebagai berikut.
Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan sebagai proksi struktur
corporate governance yang diteliti adalah proporsi
kepemilikan institusi dalam bentuk PT Domestik.
Struktur kepemilikan yang diteliti adalah proporsi
kepemilikan institusi dalam bentuk PT Domestik.
Proporsi kepemilikan PT Domestik dalam penelitian
ini dipergunakan untuk mengukur konsentrasi
kepemilikan dengan proksi Herfindahl Index
(Demsetz dan Lehn, 1985; Claessens, 1997).
Herfindahl Index PT Domestik (HI_DOM)
merupakan jumlah kuadrat dari proporsi
kepemilikan PT Domestik, dihitung dengan rumus
sebagai berikut:
n
HI_DOM = Σ (Proporsi PT Domestik i2) .............. (1)
i=1
n

KEUANGAN
Keterangan:
HI_DOM

= Herfindahl Index PT Domestik

Proporsi PT Domestik i = Proporsi kepemilikan PT Domestik
n

= Jumlah PT Domestik

Semakin HI mendekati angka 1, menunjukkan
bahwa kepemilikan semakin terkonsentrasi. Selain
konsentrasi kepemilikan sebagai proksi struktur
corporate governance, proksi lain yang digunakan
adalah Jumlah Dewan Komisaris dan Jumlah Dewan
Direksi (J_KOM dan J_DIR). Variabel ini diperlukan
untuk mengamati secara lebih seksama pengaruh
Dewan pada masing-masing perusahaan sebagai
mekanisme internal corporate governance
terhadap kinerja perusahaan
Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan perusahaan akan diukur
dengan laba bersih setelah pajak (EAT) dan rasio
keuangan perusahaan. Rasio yang dipergunakan
antara lain profitabilitas dengan proksi return on
investment (ROI) dan return on equity (ROE).
Ketepatan Waktu Penyampaian
Ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan menggunakan variabel dumi, 1 untuk
perusahaan yang tidak terlambat menyampaikan
laporan (maksimal 120 hari sejak tanggan 31
Desember) dan 0 sebaliknya.
Variabel Kontrol
Variabel kontrol yang digunakan adalah
leverage (rasio antara hutang dengan total aset),
ukuran perusahaan (size) dengan proksi total aset
dan total penjualan dan pertumbuhan penjualan
(sales growth). Pertumbuhan penjualan mengukur
kondisi permintaan perusahaan. Pada perusahaan
dengan pertumbuhan pasar relatif cepat, diharapkan mempunyai pengalaman profitabilitas di atas

rata-rata. Variabel pertumbuhan penjualan dari
tahun ke tahun diukur dalam:
Penjualan it – Penjualan i t-1 atau Penjualan it – 1 ..... (2)
Penjualan it-1
Penjualan it-1

Penjualan it adalah penjualan perusahaan i
pada tahun t. Penjualanit-1 adalah penjualan perusahaan i pada tahun t-1 atau satu tahun sebelumnya. Data laporan keuangan dan data perusahaan
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory
(ICMD). Data keterlambatan waktu penyampaian
laporan keuangan diperoleh dari Pusat Referensi
Pasar Modal (PRPM) Bursa Efek Jakarta.
Model Penelitian
Untuk menganalisis pengaruh struktur corporate governance dan kinerja keuangan terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
digunakan model regresi logistik sebagai berikut.

KWit = b1+ b2ROIit + b3ROEit + b4 SGROWTHit +
b5LEVit + b6HI_DOMit + b7J_DIRit + b8J_KOMit +
b9LGTAit + b10LGSALESit + b11LGEATit + ui (3)
Untuk menganalisis pengaruh struktur
corporate governance terhadap hubungan antara
kinerja keuangan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan digunakan model
regresi logistik sebagai berikut.

KWit = b1+ b2ROIit + b3ROEit + b4 SGROWTHit +
b5LEVit + b6HI_DOMit + b7J_DIRit + b8J_KOMit +
b 9 LGTA it + b 10 LGSALES it + b 11 LGEAT it +
b 12 J_DIR*ROE it +b 13 J_DIR*ROI it + b 14
J_DIR*SGROWTHit + b15 J_DIR *LEV+ui (4)
Keterangan:
KW

= Ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan perusahaan i
waktu t, 1 untuk perusahaan yang
tidak terlambat dan 0 sebaliknya.

ROI

= Return on Investment

ROE

= Return on Equity

SGROWTH

= Sales growth
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LEV

= Leverage (Rasio antara Rotal Hutang
dengan Total Aset)

HI_DOM

= Herfindahl Index kepemilikan
perusahaan oleh institusi (PT domestik).

J_DIR

= Jumlah Dewan Direksi

J_KOM

= Jumlah Dewan Komisaris

LGTA

= Log Total Aset

LGSALES

= Log Total Penjualan

LGEAT

= Log Laba Bersih (Earning Alter Tax)

J_DIR*ROE

= Variabel interaksi 1 antara struktur
corporate governance dengan kinerja
keuangan

J_DIR*ROI

J_DIR*SGROWTH = Variabel interaksi 3 antara struktur
corporate governance dengan kinerja
keuangan

ROI
ROE
SGROWTH
LEV

HI _DOM
J_DIR
J_KOM
LTA
LNSALES
LGEAT
J_DIR*ROE
(JD_ROE)
J_DIR*SGROWTH
(JD_SGRW)
J_DIR*ROI
(JD_ROI)
J_DIR*LEV
(JD_LEV)
KW (DEP_VAR)
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Return on
Investment
Return on Equity
Perumbuhan
Penjualan
Leverage
Konsentrasi
kepemilikan
Domestik
Jumlah Direksi
Jumlah Komisaris
Log Total Aset
Log Penjualan
Log EAT
Variabel Interaksi

= Variabel interaksi 4 antara struktur
corporate governance dengan kinerja
keuangan

u

= nilai residual.

HASIL

= Variabel interaksi 2 antara struktur
corporate governance dengan kinerja
keuangan

VARIABEL

J_DIR*LEV

N

Statistik Deskriptif
Deskripsi data yang dipergunakan dalam
analisis adalah sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi Data

Minimum

Maksimum

Ratarata

Std. Deviasi

303
303

-58,817
-1155,230

27,485
176,520

1,427
-5,435

7,559
87,315

302
271

-0,999
-0,011

2168,922
4,683

9,673
0,711

131,087
0,491

245
295
295
298
273
209

0,000
2
2
4,349
0,009
0,168

0,945
18
17
8,174
7,253
6,628

0,216
4,902
4,715
5,984
4,524
3,865

0,184
2,408
2,113
0,816
1,708
1,603

294

-3465,690

531,464

-17,487

343,065

293

-4,830

8675,688

35,226

513,152

294

-176,451

243,665

8,928

37,446

262
304

-0,108
0

18,733
1

3,509
0,5

2,867
0.501

Variabel Interaksi
Variabel Interaksi
Variabel Interaksi
Ketepatan Waktu
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
dengan skala pengukuran nominal. Angka yang
dipergunakan adalah 1 dan 0, yaitu 1 untuk
perusahaan yang menyampaikan laporan
keuangan tepat waktu (kurang atau sama dengan
120 hari sejak 31 Desember) dan 0 untuk yang
terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Goodness of fit test (model fit)

Variabel independen meliputi kinerja keuangan dan struktur GCG perusahaan. Variabel lain yang
dipergunakan adalah variabel kontrol dan variabel
moderasi. Proksi untuk kinerja keuangan adalah
laba bersih, ROE dan ROI. Proksi untuk struktur GCG
adalah konsentrasi kepemilikan Perusahaan Publik
pada PT Domestik yang diukur dengan Herfindah
Index, Jumlah Komisaris serta Jumlah Dewan
Direksi. Variabel kontrol yang dipergunakan adalah
total aset, total penjualan, pertumbuhan
penjualan, dan leverage (rasio hutang terhadap
total aset). Variabel moderating konsentrasi
kepemilikan diukur dengan menggunakan
interaksi antara HI_DOM dengan variabel
independen (laba bersih) dan dengan variabel
kontrol (total aset dan total penjualan). Jumlah
sampel, nilai minimal, nilai maksimal serta rata-rata
dan standar deviasi adalah sebagaimana Tabel 2.

Pengujian hipotesis bahwa data data empiris
cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model
dapat dikatakan fit) dilakukan dengan pengujian
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit. Jika nilai
Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit test
statistics sama dengan atau kurang dari 0,05 maka
hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan
signifikan antara model dengan nilai observasinya.
Goodness of Fit tidak baik karena model tidak dapat
memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2001).

Pengujian Model Empiris
Pengujian model empiris dilakukan dengan
menguji dua model regresi logistik. Model pertama
tanpa variabel moderasi sedang model kedua
dengan menambahkan variabel moderasi.

Model fit dipergunakan untuk menguji overall
fit model terhadap data. Hipotesis untuk menguji
model fit adalah sebagai berikut.
Ho

: Model yang dihipotesiskan fit dengan data

Ha

: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan
data.

Tabel 2. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of
Fit Test
DEP_VAR = 0
DEP_VAR = 1
Observed
Expected Observed
Expected
Step 1
1
10
10.82
3
2.18
2
9
9.83
4
3.17
3
7
9.22
6
3.78
4
11
8.31
2
4.69
5
9
7.80
4
5.20
6
9
7.24
4
5.76
7
6
6.43
7
6.57
8
3
5.27
10
7.73
9
4
2.92
9
10.08
10
1
1.15
12
11.85
Hosme r and Lemeshow Test
Step Chi -square Df
Sig.
1
8.56
8
0.38

Pengujian Model Regresi Logistik Pertama
Model regresi logistik pertama yang diuji
adalah sebagai berikut.

KWit = b1+ b2ROIit + b3ROEit + b4 SGROWTHit +
b5LEVit + b6HI_DOMit + b7J_DIRit + b8J_KOMit +
b 9LGTA it + b 10 LGSALES it + b 11 LGEAT it + u i
....................................................... (3)

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s
Goodness of Fit lebih besar dari 0,05 maka hipotesis
nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu
memprediksi nilai observasinya atau dapat
dikatakan bahwa model dapat diterima karena
cocok dengan observasinya. Dari hasil analisis
didapatkan keluaran sebagaimana Tabel 2.
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Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai statistik
chi-square Hosmer and Lemeshow’s Goodness of
Fit adalah 8,56 dengan probabilitas signifikansi 0,38
yang nilainya jauh di atas 0,05. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model (3) dapat diterima
karena probabilitas signifikansi jauh di atas 0,05.
(Ho diterima, berarti Model yang dihipotesiskan fit
dengan data).
Nilai estimasi yang benar (correct) dan salah
(incorrect) dapat diuji dengan mempergunakan
tabel klasifikasi 2x2. Angka kolom pada tabel
klasifikasi merupakan dua nilai prediksi dari
variabel dependen dalam hal ini adalah ketepatan
penyampaian laporan keuangan (1) dan
ketidaktepatan (0). Angka pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel
dependen. Pada model yang sempurna, maka
semua kasus akan berada pada diagonal dengan
tingkat ketepatan peramalan 100%. Hasil klasifikasi
nilai observasi dan prediksi adalah sebagaimana
Tabel 3.
Tabel 3. Klasifikasi Nilai Observasi dan Prediksi

Observed
DEP_VAR

0
1
Overall Percentage
The cut value is .500

Predicted
DEP_VAR
0
1
57
12
26
35

Percentage
Correct
82.61
57.38
70.77

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada baris
jumlah perusahaan yang tidak tepat dalam
penyampaian laporan keuangan dan diprediksikan
dengan benar (tidak tepat) adalah 57 sedangkan
jumlah diprediksikan dengan tidak benar (tepat
dalam penyampaian laporan keuangan) adalah
sejumlah 12 perusahaan. Dengan demikian,
persentase ketepatan prediksi adalah sebesar
82,61%. Pada baris jumlah perusahaan yang tepat
dalam penyampaian laporan keuangan dan
diprediksikan dengan benar (tepat dalam
penyampaian laporan keuangan) adalah 35
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sedangkan jumlah diprediksikan dengan tidak
benar (tidak tepat dalam penyampaian laporan
keuangan) adalah sejumlah 26 perusahaan. Dengan
demikian, persentase ketepatan prediksi adalah
sebesar 57,38%. Secara keseluruhan, persentase
ketepatan model dalam memprediksi ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan adalah
sebesar 70,77%.
Estimasi parameter dan interpretasi
Hasil estimasi parameter adalah sebagaimana
Tabel 4.
Tabel 4. Estimasi Parameter Model (3)
ROI
ROE
SGROWTH
LEV
HI__DOM
J_DIR
J_KOM
LGTA
LGSALES
LGEAT
Constant

B
0,260
0,001
0,592
-0,195
-0,717
-0,277
0,030
0,171
0,218
-0,019
-1,361

S.E.
0,070
0,010
0,458
0,624
1,103
0,166
0,125
0,490
0,164
0,222
2,340

Wald
13,673
0,004
1,668
0,098
0,422
2,788
0,060
0,122
1,764
0,008
0,338

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
0,000
0,951
0,197
0,754
0,516
0,095
0,807
0,727
0,184
0,931
0,561

Hasil analisis untuk estimasi parameter
menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) variabel yang
berhubungan dengan ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan keuangan, yaitu ROI
(signifikan pada α =1%) dan J_DIR (signifikan pada
α =10%). Satu variabel struktur corporate
governance signifikan pada model ini.
Pengujian Model Regresi Logistik Kedua
Model regresi logistik kedua yang diuji adalah
sebagai berikut.

KWit = b1+ b2ROIit + b3ROEit + b4 SGROWTHit +
b5LEVit + b6HI_DOMit + b7J_DIRit + b8J_KOMit +
b 9 LGTA it + b 10 LGSALES it + b 11 LGEAT it +
b 12 J_DIR*ROE it +b 13 J_DIR*ROI it + b 14
J_DIR*SGROWTHit + b15 J_DIR *LEV+ui .........(4)
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Tabel 6. Klasifikasi Nilai Observasi dan Prediksi

Goodness of fit test (model fit)
Model fit dipergunakan untuk menguji
overall fit model terhadap data. Hipotesis untuk
menguji model fit adalah sebagai berikut.
Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data
Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan
data.
Tabel 5. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of
Fit Test
DEP_VAR = 0
Observed
Expected
Step
1

1
13
12.22
2
10
10.36
3
6
9.63
4
11
8.93
5
7
7.96
6
10
6.68
7
6
5.84
8
2
4.34
9
3
2.34
10
1
0.70
Hosmer and Lemeshow Test

Step
1

Chi -square
13.63

df
8

DEP_VAR = 1
Observed
Expected
0
3
7
2
6
3
7
11
10
12

0.78
2.64
3.37
4.07
5.04
6.32
7.16
8.66
10.66
12.30

Sig.
0.09

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai chisquare statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness
of Fit adalah 13,63 dengan probabilitas signifikansi
0,09 yang nilainya di atas 0,05. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa model (4) dapat diterima
karena probabilitas signifikansi di atas 0,05.
Nilai estimasi yang benar (correct) dan salah
(incorrect) model (4) juga diuji dengan mempergunakan tabel klasifikasi 2x2 sebagaimana
pengujian pada model (3). Angka kolom pada tabel
klasifikasi merupakan dua nilai prediksi dari
variabel dependen dalam hal ini adalah ketepatan
penyampaian laporan keuangan (1) dan ketidaktepatan (0). Angka pada baris menunjukkan nilai
observasi sesungguhnya dari variabel dependen.
Pada model yang sempurna, maka semua kasus
akan berada pada diagonal dengan tingkat
ketepatan peramalan 100%. Hasil pengujian
klasifikasi nilai observasi dan prediksi adalah
sebagaimana Tabel 6.

Observed
DEP_VAR
0
1
Overall Percentage
The cut value is .500

Predicted
DEP_VAR
0
1
56
13
20
41

Percentage
Correct
81.16
67.21
74.62

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada baris
jumlah perusahaan yang tidak tepat dalam
penyampaian laporan keuangan (kode 0) dan
diprediksikan dengan benar (tidak tepat) adalah
56 sedangkan jumlah diprediksikan dengan tidak
benar (tepat dalam penyampaian laporan keuangan) adalah sejumlah 13 perusahaan. Dengan
demikian, persentase ketepatan prediksi adalah
sebesar 81,16%. Pada baris jumlah perusahaan yang
tepat dalam penyampaian laporan keuangan (kode
1) dan diprediksikan dengan benar (tepat dalam
penyampaian laporan keuangan) adalah 41
sedangkan jumlah diprediksikan dengan tidak
benar (tidak tepat dalam penyampaian laporan
keuangan) adalah sejumlah 20 perusahaan. Dengan
demikian, persentase ketepatan prediksi adalah
sebesar 67,21%. Secara keseluruhan, persentase
ketepatan model dalam memprediksi ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan adalah
sebesar 74,62%. Ketepatan prediksi model (4) lebih
baik dibandingkan model (3), karena hasil
presentase ketepatan prediksi model (4) adalah
74,62% lebih tinggi dari model (3) sebesar 70,77%.
Estimasi parameter dan interpretasi
Hasil estimasi parameter model (4) adalah
sebagaimana Tabel 7. Hasil analisis untuk estimasi
parameter menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima)
variabel yang berhubungan dengan probabilitas
ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan
keuangan, yaitu ROI (signifikan pada α 5%),
SGROWTH (signifikan pada α=10%), J_DIR
(signifikan pada α=5%), LNSALES (signifikan pada
α=10%) dan JD_ROI (signifikan pada α=1%).
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Tabel 7. Estimasi Parameter Model (4)
df

Sig.

-0,475

B

0,240

3,925

1

0,048

ROE
SGROWTH

0,033
2,691

0,029
1,584

1,300
2,886

1
1

0,254
0,089

LEV
HI__DOM

-1,665
-0,065

1,827
1,178

0,830
0,003

1
1

0,362
0,956

J_DIR
J_KOM

-0,787
0,060

0,365
0,143

4,637
0,178

1
1

0,031
0,673

LTA
LNSALES

0,470
0,325

0,553
0,191

0,722
2,893

1
1

0,395
0,089

LGEAT
JD_ROE

-0,137
-0,008

0,236
0,007

0,337
1,226

1
1

0,562
0,268

JD_ROI
JD_SGRW

0,193
-0,500

0,065
0,363

8,766
1,898

1
1

0,003
0,168

JD_LEV
Constant

0,411
-1,454

0,452
2,568

0,826
0,321

1
1

0,363
0,571

ROI

S.E.

Wald

PEMBAHASAN
Pengujian model dipergunakan untuk mencapai tiga tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh struktur corporate governance
terhadap keterlambatan penyampaian laporan
keuangan; untuk menganalisis pengaruh kinerja
keuangan perusahaan terhadap keterlambatan
penyampaian laporan keuangan dan untuk
menganalisis efek moderasi dari struktur corporate
governance terhadap hubungan antara kinerja
keuangan perusahaan terhadap keterlambatan
penyampaian laporan keuangan. Model yang
dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian
ada 2 (dua) yaitu model tanpa variabel interaksi
(model 3) dan model dengan variabel interaksi
(model 4). Hasil model (4) ternyata lebih baik
dibandingkan dengan model (3). Hal ini
ditunjukkan oleh persentase ketepatan prediksi
yang lebih tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur
corporate governance berpengaruh terhadap
keterlambatan laporan keuangan. Hal ini
ditunjukkan oleh variabel J_DIR pada model (3) dan
(4) yang berpengaruh negatif dan signifikan secara
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statistis terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin sedikit jumlah Dewan Direksi, semakin
tepat dalam penyampaian laporan keuangan.
Variabel kinerja perusahaan yang berhubungan dengan probabilitas ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan adalah ROI.
Semakin tinggi ROI, semakin tinggi probabilitas
ketepatan penyampaian Laporan keuangan
perusahaan jasa. Berkaitan dengan pengujian efek
moderasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
satu variabel moderasi yang signifikan secara
statistis. Hal ini mengindikasikan bahwa srtuktur
corporate governance memoderasi hubungan
antara kinerja perusahaan dengan ketepatan
penyampaian laporan keuangan.
Hasil penelitian terkait ukuran perusahaan
dengan proksi total penjualan (LNSALES) dan
pertumbuhan penjualan (SGROWTH) konsisten
dengan Dyer dan Mchugh (1975) dengan data
perusahaan Australia tahun 1965-1971, Courtis
(1976) dengan data perusahaan New Zealand serta
Davies dan Whittred (1980) yang menemukan
bahwa terdapat hubungan negatif antara
keterlambatan waktu pelaporan dengan ukuran
perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap ketepatan penyampaian laporan
keuangan, konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif
terhadap keterlambatan waktu pelaporan.
Hasil penelitian terkait dengan kinerja keuangan perusahaan (ROI) tidak konsisten dengan Naim
(1999) yang menemukan bahwa hanya return on
assets (ROA) yang berpengaruh secara signifikan
terhadap ketidakpatuhan perusahaan terhadap
peraturan ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa ROI
berpengaruh negatif terhadap ketepatan laporan
keuangan. Namun demikian, variabel struktur GCG
(JDIR) memoderasi (JD_ROI) hubungan antara ROI
dengan ketepatan waktu. Variabel JD_ROI
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Penjelasan terakhir merupakan kontribusi
penelitian karena menambahkan variabel struktur
GCG pada analisis ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan.

Saran
Penelitian ini mempunyai keterbatasan, yaitu
hanya menggunakan data perusahaan jasa serta
hanya menggunakan struktur GCG. Saran untuk
penelitian berikutnya bisa dilakukan dengan
menambah analisis pada perusahaan di luar
industri jasa serta menambah analisis dengan
menggunakan indeks GCG.

KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh struktur corporate governance terhadap
ketepatan penyampaian laporan keuangan, menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan
terhadap ketepatan penyampaian laporan
keuangan, dan untuk menganalisis efek moderasi
dari struktur corporate governance terhadap
hubungan antara kinerja keuangan perusahaan
terhadap ketepatan penyampaian laporan
keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
struktur corporate governance berpengaruh
terhadap ketepatan penyampaian laporan
keuangan pada perusahaan jasa yang tercatat di
Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan perusahaan
berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian
laporan keuangan pada perusahaan jasa yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia.Variabel ukuran
kinerja yang juga berfungsi sebagai variabel
kontrol, yaitu pertumbuhan penjualan dan
penjualan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin
tinggi tingkat pertumbuhan penjualan dan
penjualan, semakin tinggi probabilitas ketepatan
waktu dalam penyampaian perusahaan jasa di
Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu
efek moderasi yang signifikan secara statistis. Hal
ini mengindikasikan bahwa struktur corporate
governance memoderasi hubungan antara kinerja
perusahaan dengan ketepatan penyampaian
laporan keuangan.
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RISIKO, PROFITABILITAS,
LEVERAGE OPERASI, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP
PERATAAN LABA
Syafriont By
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen STIE Indonesia
Jl. Mega Mendung No. 9 Malang
Abstract: A recent analysis showed that there was a significant effect among firm size,
corporate risk, profitability and operating leverage to corporate income smoothing practices.
The objective of this research was to empirically reexamine the factors that affected income
smoothing practices. There were four factors that were examined, namely firm size, corporate
risk, profitability and operating leverage. The samples used in this study were 89 firms listed
at Indonesian Stock Exchange (ISE between 2005 to 2007). The multivariate test, the use of
logistic regression results showed both risk and profitability affected significantly to income
smoothing practices. While firm size and operating leverage did not affect significantly to
income smoothing practices, the univariate test support the previous test that showed there
was statistically difference in risk as well as profitability between smoother and non-smoother
firms. However, both firm size and operating leverage were not statistically different.
Keywords: income smoothing, firm size, risk, profitability, operating leverage

Informasi laba merupakan komponen laporan
keuangan perusahaan yang bertujuan untuk
menilai kinerja manajemen, meramalkan laba, dan
menaksir risiko dalam berinvestasi. Informasi laba
memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para
penggunanya dalam mengambil suatu keputusan,
sehingga perhatian investor sering terpusat pada
informasi laba. Menyadari hal ini, manajemen
cenderung melakukan disfunctional behavior
(perilaku tak semestinya), yaitu dengan melakukan
perataan laba untuk mengatasi berbagai konflik
kepentingan yang timbul antara manajemen
dengan berbagai pihak yang berkepentingan

dengan perusahaan. Tindakan perataan laba dapat
didefinisikan sebagai proses manipulasi profit
waktu earning atau pelaporan earning agar aliran
laba yang dilaporkan perubahannya lebih sedikit
(Zuhroh,1996).

Korespondensi dengan penulis:

Perataan laba telah dikenal sebagai praktik
yang logis dan rasional. Barnea, Ronen dan Sadan
(1975), serta Ronen dan Sadan (1981), menyatakan

Syafriont By: Telp. +62 1341 568 116, Fax. +62 341 563 841
E-mail: jurkubank@yahoo.com

Perataan laba menjadi bahan perdebatan
berbagai pihak. Oleh sebagian pihak praktik
perataan laba dianggap sebagai suatu tindakan
yang merugikan, karena tidak menggambarkan
kondisi dan posisi keuangan perusahaan secara
wajar. Tetapi di pihak lain praktik perataan laba
dianggap sebagai tindakan yang wajar, karena
tidak melanggar standar akuntansi meskipun dapat
mengurangi keandalan laporan keuangan.
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bahwa perataan laba dilakukan o1eh para manajer
untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan
dan meningkatkan kemampuan investor untuk
meramalkan arus kas di masa datang. Pada intinya
perataan laba ini diharapkan dapat memberikan
pengaruh yang menguntungkan.Menurut
Hendrikson dan Barnea (1992) dalam Suwarno
(2004), perataan laba lebih bersifat menutupi
informasi yang sebenarnya harus diungkapkan.
Variabilitas aktivitas perusahaan berusaha untuk
disembunyikan dan diperhalus, sehingga informasi
yang disajikannyapun tidak mengungkapkan apa
yang sebenarnya terjadi. Adanya perataan laba
sebenarnya memperlihatkan bahwa manajer
berusaha untuk menyembunyikan informasi
ekonomi perusahaan kepada stockholder. Sebagai
akibatnya, investor mungkin tidak memperoleh
informasi akurat yang memadai mengenai laba
untuk mengevaluasi hasil dengan risiko dan
portofolio mereka.
Di Indonesia, penelitian tentang perataan laba
telah dilakukan oleh : Ilmainir (1993), Zuhroh (1996),
Jin dan Machfoedz (1998), Assih (1998), serta Salno
dan Baridwan (2000) yang menyediakan bukti
bahwa perataan laba telah terdapat pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(dulu Bursa Efek Jakarta [BEJ]), dan mengindikasi
faktor-faktor yang dapat mendorong praktik
perataan laba diantaranya leverage operasi, ukuran
perusahaan keberadaan perencanaan bonus dan
sektor industri. Sedangkan penelitian Ashari et al.
(1994), pada perusahaan yang terdaftar di
Singapore Stock Exchange melihat empat faktor
sebagai faktor yang mempengaruhi praktik
perataan laba. Adapun faktor-faktor tersebut
adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis
industri dan nasionalitas kepemilikan.
Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk
memperoleh bukti empinis apakah ukuran
perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas
perusahaan, dan leverage operasi perusahaan
mempengaruhi perataan laba pada perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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PERATAAN LABA
Kecenderungan para investor dan kreditor
yang lebih menitikberatkan perhatiannya pada
laporan laba rugi dalam menilai kinerja manajemen perusahaan tanpa memperhatikan prosedur
yang digunakan untuk memperoleh laba akan
menimbulkan terjadinya manipulasi laba (Beattie
et al., 1994). Perataan laba terkait dengan konsep
earnings management. Earnings Management
didefinisikan sebagai suatu proses mengambil
langkah yang disengaja dalam batas Prinsip
Akuntansi Berterima Umum untuk menghasilkan
tingkat earning yang diinginkan Davidson et al
(1987) dalam Salno dan Baridwan (2000).
Kesenjangan informasi di antara rnanajemen dan
pemilik memicu munculnya perataan laba.
Menurut Fuderberg dan Tirole (1995), perataan
laba adalah proses manipulasi waktu terjadinya
laba atau pelaporan laba, agar laba yang dilaporkan kelihatan stabil. Sedangkan menurut Barnea
et al. (1975), membuat definisi perataan laba
sebagai pengurangan yang disengaja terhadap
beberapa level laba supaya dianggap normal bagi
perusahaan. Penjelasan konsep manajemen laba
menggunakan pendekatan teori keagenan (agency
theory) yang menyatakan bahwa teknik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan
antara manajemen (agent) dan pemilik (principal)
yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk
mencapai atau memperhatikan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Dalam hubungan
keagenan, manajer. memiliki asimetri informasi
terhadap pihak eksternal perusahaan seperti
kreditor dan investor. Asimetri informasi terjadi
ketika manajer memiliki informasi internal
perusahaan relatif lebih banyak dan mengetahui
informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan
pihak ekternal tersebut. Manajemen sebagai agen
yang mengetahui lebih banyak informasi, memanfaatkan informasi yang tidak diketahui prinsipal
untuk memaksimalkan kepentingannya. Dalam hal
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ini, kepentingan manajer adalah pada nilai
perusahaan dan manajer percaya bahwa pasar
mendasarkan pada angka akuntansi. Oleh karena
itu, manajer dapat menggunakan informasi yang
diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan
keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya.
Brayshaw dan Eldin (2006), mengungkapkan
adanya dua alasan mengapa manajemen melakukan perataan laba: (1) Fluktuasi dalam laba
akuntansi yang dilaporkan akan berpengaruh
langsung terhadap kompensasi bagi manajemen.
(2) Fluktuasi kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik untuk mengganti manajemen dengan penggantian manajemen secara
langsung. Ancaman penggantian akun mendorong
manajemen untuk membuat laporan yang sesuai
dengan keinginan pemilik. Dipandang dari sisi
manajemen, Hepworth (2003), mengungkapkan
bahwa manajer termotivasi melakukan perataan
laba, pada dasarnya ingin mendapatkan berbagai
keuntungan ekonomis dan psikologis, yaitu: (1)
Mengurangi jumlah pajak terutang. (2) Meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan
karena penghasilan yang stabil akan mendukung
kebijakan dividen yang stabil pula. (3) Menghindari
kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji
dan upah. sehubungan dengan adanya pelaporan
laba yang meningkat tajam. (4) Siklus peningkatan
dan penurunan laba dapat ditandingkan dengan
gelombang optimisme dan pesimisme dapat
diperlunak.
Di lain pihak, menurut Diana et al. (2003),
pemilik perusahaan mendukung perataan laba,
karena adanya motivasi internal dan motivasi
eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud
pemilik untuk meminimalisasi biaya kontrak
manajer dengan membujuk manajer agar
melakukan perataan laba. Motivasi eksternal
ditunjukkan oleh usaha pemilik saat ini untuk
mengubah persepsi investor prospektif/potensial.
Penelitian mengenai perataan laba pernah
dilakukan oleh Beidleman (1973), Ronen dan Sadan

(1975), Smith et al. (1992), serta Moses (1987). Hasil
penelitian Beidleman (1973), menunjukkan, bahwa
kompensasi, biaya pensiun, biaya riset dan
pengembangan, penjualan dan biaya iklan
digunakan untuk meratakan laba. Beidleman
(1973), percaya, bahwa manajemen melakukan
perataan laba untuk menciptakan suatu aliran laba
yang stabil. Penelitian mengenai faktor-faktor yang
berkaitan dengan perataan laba pada pos luar biasa
dilakukan oleh Ronen dan Sadan (1975), dengan
objek penelitian aliran laba sebelum pos luar biasa.
Hasil dan penelitian ini menunjukkan adanya
perilaku perataan laba diantara perusahaan yang
dijadikan sampel penelitian.
Smith et al. (1992), membuktikan, bahwa
perusahaan yang dikendalikan oleh seorang
manajer cenderung melakukan perataan laba
dibanding dengan perusahaan yang dikendalikan
langsung oleh pemilik. Dengan kata lain
pengendalian perusahaan merupakan suatu faktor
yang mendorong tindakan perataan laba. Moses
(1987), menemukan bahwa perataan laba dapat
dihubungkan dengan ukuran perusahaan,
perbedan antara laba sesungguhnya dengan yang
diharapkan dan ada tidaknya rencana kompensasi
bonus. Penelitian ini bertujuan untuk mengindikasikan faktor-faktor yang dihubungkan dengan
perataan laba.
Di Indonesia, penelitian mengenai perataan
laba dilakukan oleh Ilmainir (1993), Zuhroh (1996),
serta Jin dan Machfoedz (1998), yang menyèdiakan
bukti bahwa perataan laba telah terdapat pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta
(sekarang BEI), dan mengindikasi faktor-faktor
yang mendorong perataan laba di antaranya
leverage operasi, ukuran perusahaan, keberadaan
bonus dan sektor industri. Ilmainir (1993), menguji
faktor-faktor laba dan faktor-faktor konsekuensi
ekonomi yang mempengaruhi perataan laba pada
perusahaan publik di Indonesia. Faktor-faktor laba
yang diuji adalah perbedaan antara laba aktual
dengan laba normal dan pengaruh kebijakan
akuntansi terhadap laba. Sedangkan faktor-faktor
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konsekuensi ekonomi yang diuji adalah ukuran
perusahaan, keberadaan perencanaan bonus dan
harga saham. Hasil yang diperoleh adalah bahwa,
dari kedua faktor laba mendorong terjadinya
perataan laba. Sedangkan dari tiga faktor
konsekuensi ekonomi yang diuji, hanya faktor
saham saja yang mendorong adanya perataan laba.
Penelitian lain juga menunjukkan adanya
penyembunyian informasi, diantaranya Payne dan
Robbs (1997) dalam Sugiarto (2003), Burgsthaler
dan Dichev (1997) dalam Nasir et al. (2002), dan
Kaznik (1999) dalam Suwarno (2004), yang berhasil
nnenunjukkan, bahwa perataan laba lebih dimaksudkan untuk menyesuaikan laba perusahaannya
dengan laba yang diramalkan sebelumnya. Lebih
dan sekedar motif penyembunyian informasi,
penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang
mempengaruhi perataan laba. Zuhroh (1996),
meneliti faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan
terjadinya perataan laba, dengan mengambil
sampel perusahaan publik yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Dan tiga variabel independen yang
diuji, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas
perusahaan dan leverage operasi perusahaan
diperoleh hasil bahwa hanya leverage operasi
perusahaan saja yang memiliki pengaruh pada
perataan laba yang dilakukan perusahaan di
Indonesia.
Jin dan Machfoedz (1998), yang melakukan
penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI,
menggunakan variabel ukuran perusahaan.
Profitabilitas perusahaan, sektor industri perusahaan dan leverage operasi perusahaan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa hanya variabel
leverage operasi perusahaan yang berpengaruh
signifikan terhadap perataan laba. Penelitan yang
dilakukan oleh Salno dan Baridwan (2000), pada
perusahaan publik di Indonesia, menggunakan
variabel ukuran perusahaan, net profit margin,
kelompok usaha, dan winner/losser stock. Dalam
hasil penelitiannya ditemukan, bahwa keempat
variabel tersebut tidak barpengaruh secara
signifikan terhadap perataan laba. Penelitian lain
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yaitu oleh Suwarno (2004), pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
dengan menggunakan enam variabel bebas dalam
penelitiannya, yaitu ukuran penusahaan, risiko
perusahaan, dividend pay out, kepemilikan mayoritas, kepemilikan pemerintah, dan pertumbuhan
perusahaan. Dan enam variabel tensebut, hanya
variabel ukuran perusahaan yang mempunyai
pengaruh signifikan terhadap perataan laba.

HIPOTESIS
Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang akan
diuji adalah ukuran perusahaan, risiko perusahaan,
tingkat profitabilitas dan leverage operasi.
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan umumnya dinilai dan
besarnya aktiva perusahaan. Moses (1987)
menyatakan, bahwa perusahaan besar mempunyai
kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan
perataan laba dibandingkan dengan perusahaan
kecil, karena menupakan subyek yang diamati oleh
publik dan pemerintah. Semakin besar perusahaan,
maka biaya yang dibebankan pemerintah terhadap
perusahaan tersebut semakin besar karena biaya
tersebut dianggap sesuai dengan kemampuan
perasahaan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan
biaya tersebut, maka perusahaan cenderung untuk
melakukan perataan laba dengan menunda laba
saat ini ke periode yang akan datang.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurianto
(2000) dalam Suwarno (2004) menunjukkan adanya
pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan
laba. Michelson et al.(1995) dalam Suwarno (2004),
menyatakan, bahwa perusahaan besar mempunyai
insentif lebih besar untuk meratakan laba dari
perusahaan kocil. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Ilmainir (1993), Zuhroh (1996), serta
Jin dan Machfoedz (1998), menunjukkan tidak
ditemukannya bukti bahwa ukuran perusahaan
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mempengaruhi tindakan melakukan perataan laba.
Ukuran aktiva merupakan proyeksi yang paling
tepat untuk mengukur ukuran perusahaan.
H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap perataan laba.

risiko perusahaan mungkin ditunjukkan dengan
peningkatan risiko keuangan (leverage), sehingga
diekspektasikan bahwa perusahaan dengan risiko
operasional yang rendah biasanya mempunyai
leverage yang tinggi.
H2: Risiko perusahaan berpengaruh positif
terhadap perataan laba.

Risiko Perusahaan
Risiko dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil
yang diperoleh bisa menyimpang dari yang
diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran
tertentu. Pengujian mengenai variabel risiko
perusahaan dilakukan oleh Michelson et al. (1995)
dalam Jin dan Machfoedz (1998). Ia menyimpulkan,
bahwa risiko perusahaan perata laba dengan non
perata laba didasarkan pada pendapat yang
menyatakan bahwa salah satu alasan perataan laba
adalah untuk mengurangi risiko sesungguhnya
atau persepsi risiko atas perusahaan. Jin et al (1993)
dalam Suwarno (2004) menyatakan, bahwa
financial leverage merupakan proyeksi yang tepat
untuk mengukur risiko perusahaan. Financial
leverage menunjukkan tingkat kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya
membayar hutang dengan ekuitas yang ada.
Financial leverage merupakan bentuk lain dan
risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan
akibat penggunaan hutang. Semakin banyak
perusahaan menggunakan hutang maka semakin
tinggi financial leverage-nya. Ini berarti juga
semakin tinggi risiko finansial yang melekat pada
perusahaan tersebut. Akibatnya prospek perusahaan dalam menghasilkan keuntungan menurun.
Risiko finansial adalah suatu keadaan dimana
perusahaan tidak mampu menutup biaya-biaya
finansialnya. Apabila perusahaan tidak mampu
membayar kewajiban-kewajiban finansial tersebut,
maka kemungkinan perusahaan tidak akan dapat
melanjutkan usahanya, karena para debitur yang
merasa tidak terjamin akan dapat memaksa
perusahaan untuk membayar bunga serta pokoknya dengan segera (Riyanto 1998). Studi yang
dilakukan Smith et al, (1992) menyimpulkan bahwa

Profitabilitas
Sebagian besar investor dan kreditor
menggunakan profitabilitas sebagai tolok ukur
dalam menilai seberapa efektif perusahaan
mengelola sumber-sumber yang dimilikinya dan
juga merupakan bahan pertimbangan utama bagi
investor dan kreditor dalam mengambil keputusan
baik dalam menginvestasikan dana maupun dalam
meminjamkan dana pada suatu perusahaan
(Zuhroh, 1996).
Penelitian ini menggunakan Return on Investment (ROI) sebagai ukuran rasio profitabilitas. ROI
diukur dari rasio laba setelah pajak dengan total
aktiva. ROI akan menunjukkan efektifitas dan
efisiensi investasi dalam menghasilkan laba. Apabila
ROI rendah, maka manajemen dinilai buruk oleh
prinsipal (pemilik), sehingga kedudukan manajemen dapat terancam. Agar terhindar dari pengambilalihan kedudukan, maka manajemen cenderung melakukan perataan laba. Namun, dalam
penelitian yang dilakukan oleh Salno dan Baridwan
(2000), menunjukkan bahwa profitabilitas tidak
mempengaruhi perataan laba.
H3: Tingkat Profitabilitas berpengaruh secara
negatif terhadap perataan laba.
Operating leverage
Operating leverage bersangkutan dengan
penggunaan aktiva atau operasi perusahaan yang
disertai dengan biaya tetap dengan harapan,
bahwa revenue yang dihasilkan oleh penggunaan
aktiva itu akan cukup untuk menutup biaya tetap
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dan biaya variabel. (Riyanto 1998). Perusahaan yang
memiliki leverage operasi yang tinggi memiliki
kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi,
tetapi mempunyai risiko yang tinggi pula. Apabila
perusahaan melakukan investasi yang besar pada
aktiva tetap, akibatnya mereka mempunyai biaya
tetap yang tinggi, sehingga leverage operasinyapun tinggi.
Menurut Brigham (2001), risiko bisnis sebagian
tergantung pada sejauhmana biaya suatu
perusahaan bersifat tetap. Jika biaya tetap tinggi,
penurunan sedikit saja dalam penjualan dapat
mengakibatkan penurunan yang besar dalam laba
operasi dan ROI. Karena itu, bila hal-hal lain tetap
sama, makin tinggi biaya operasi suatu perusahaan,
makin besar risiko bisnisnya. Jika sebagian besar
dan total biaya perusahaan adalah biaya tetap
perusahaan itu dikaitkan mempunyai leverage
operasi yang tinggi, berarti perusahaan yang relatif
kecil dalam penjualan akan mengakibatkan
perubahan laba operasi yang besar. Menurut
Zuhroh (1996), secara rasional para investor memilih
untuk juga berarti menunjukkan bahwa
perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah.
H4: Leverage operasi berpengaruh positif terhadap
perataan laba.

METODE

Sampel Penelitian
Sampel penelitian ini adalah perusahaan non
keuangan yang terdaftar di BEI berturut-turut
tahun 2005-2007. Tidak diambilnya perusahaan
keuangan sebagai sampel, adalah untuk menghindari kekhawatiran adanya peraturan pemerintah yang ketat pada perusahaan keuangan yang
sedikit banyak akan mengurangi kemungkinan
adanya perataan laba.
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Sampel dipilih dengan menggunakan metode
purposive sampling, sampel dipilih atas dasar
kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria
pemilihan sampel yang ditentukan, yaitu: (1)
Perusahaan yang memperoleh laba secara berturutturut pada 2005-2007. (2) Perusahaan yang
menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember.
Kriteria tersebut diambil untuk memudahkan
peneliti agar tidak perlu melakukan konversi ke
dalam per 31 Desember, apabila perusahaan menerbitkan laporan keuangan bukan per 31 Desember.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder berupa laporan keuangan, yang
datanya meliputi jumlah aktiva, laba operasi, laba
sebelum pajak, laba bersih setelah pajak. total
hutang, total ekuitas, dan penjualan tahun 20052007. Data diperoleh dari Indonesian Capital
Market Directory untuk data nama perusahaan,
sedangkan data laporan keuangan diperoleh dari
Bursa Efek Indonesia.
Variabel Penelitian
Variabel Dependen
Variabel yang digunakan untuk penelitian ini
adalah perusahaan yang melakukan perataan laba
dan perusahaan yang tidak melakukan perataan
laba yang dikembangkan oleh Jin dan Machfoedz
(1998)
dan
Suwarno
(2004).
Untuk
mengelompokkan perusahaan sebagai perata laba
atau bukan perata laba, digunakan pendekatan
yang dilakukan oleh Albrecht dan Richardson (1990)
dan indeks tersebut dikembangkan oleh Eckel
(1981). Perusahaan diklasifikasikan sebagai bukan
perata laba:

jika CV∆I > CV∆S
DI

: Perubahan penghasilan dalam satu periode

DS

: Perubahan penjualan dalam satu periode

CV

: Koefisien variasi, yaitu Deviasi Standar / Nilai
yang Diharapkan.

Jadi,
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CVI : Koefisien variasi perubahan laba dalam satu
periode

A n al i si s Dat a

CVS : Koefisien variasi perubahan penjualan dalam
satu periode

Pengujian hipot esis dilakukan dengan dua
tahap, yaitu menggunakan pengujian mult ivariate
dan univariat e.

Dimana CV I dan CV S dapat dihit ung sebagai
berikut:

Pen g u j i an M u l t i v ar i at e

CVI dan CVS =

Variance
Rata - rata

Dalam pen elit ian ini variab el lab a yan g
digunakan adalah laba operasi. Hal ini dikarenakan laba operasi merupakan sasaran umum yang
d ig un akan un t uk melaku kan p erat aan laba.
Sedangkan variabel penjualan di sini digunakan
penjualan bersih (net sales) at au pendapat an
(revenue).
Data kategorial mengenai perusahaan perata
laba bukan perat a laba diberikan dat a dummy
dengan skor “0” unt uk perusahaan yang t idak
melakukan perat aan laba dan skor “1” unt uk
perusahaan yang melakukan perat aan laba.
Var i ab el In d ep en d en
Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka
dalam penelit ian ini terdapat empat variabel bebas
yang meliput i: (1) Ukuran perusahaan (LASSET),
yang diukur dengan menggunakan rata-rata aktiva
perusahaan selama t iga t ahun (2005-2007). (2)
Risiko perusahaan (RISK), yang diukur dengan
rnenggunakan rata-rata exant e financial leverage,
yait u rat a-rat a rasio ant ara t ot al hut ang dibagi
dengan total ekuitas selama tiga tahun (2005-2007).
(3) Prof it abilit as (PROFIT), yang diukur dengan
menggunakan rat a-rata rasio antara laba setelah
pajak dengan tot al aktiva selama t iga tahun (20052007). (4) Leverage operasi (LO), yang diukur
d en g an men g g u n akan rat a-r at a d eg ree o f
operating leverage (DOL) selama tiga tahun (20052007) yang diukur dengan menggunakan rumus:
DOL =

%PerubahanEBIT
%PerubahanPenjualan

Pengujian mult ivariat e dalam penelit ian ini
menggunakan logist ic regression (regresi logit ).
Pengujian multivariat e dilakukan unt uk melihat
pengaruh variabel independen t erhadap variabel
dependen. Pengujian regresi logit dilakukan untuk
melihat odds atau peluang perusahaan t ersebut
melakukan perataan laba at au t idak. Regresi logit
digunakan karena penelitian ini memiliki variabel
independen yang diukur dengan skala rasio serta
menggunakan dat a dummy. Dat a dummy yang
digunakan dalam regresi logit ini berupa dat a
kategori, yait u kategori perusahaan perata laba
dan bukan perata laba.
Model logistic regression yang akan digunakan
dalam penelit ian ini dapat dijabarkan sebagai
berikut:
St at us = b + b 1(LASSET) + b 2(RISK) + b-3(PROFIT) +
b 4(LO) ................. (1)
Dimana:
St at us St atus perusahaan:
0 u n t u k p eru sah aan yan g t id ak melaku kan
perat aan laba
1 untuk perusahaan yang melakukan perataan laba
LASSETAktiva perusahaan
RISK

Risiko perusahaan

PROFIT Profit abilitas perusahaan
LO

Leverage operasi perusahaan

Untuk melihat odds atau probabilitas perusahaan t ersebut melakukan perat aan laba, dapat
dicari dengan persamaan sebagai berikut (Ghozàli,
2001):
Ln (odds) = b + b 1(LASSET) + b 2(RISK) + b-3 (PROFIT)
+ b 4(LO) ..........................................(2)
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Apabila hubungan antara odds dan probabilit as
adalah sebagai berikut:
Odds =

P
1 P

maka:

Sam p el Pen el i t i an

Ln = b + b1(LASSET) + b2(RISK) + b-3(PROFIT) + b4LO) ...(3)

Dimana Padalah probabilitas suatu perusahaan
melakukan perataan laba dengan variabel bebas
ukuran perusahaan (LASSET), risiko perusahaan
(RISK), prof itabilitas, (PROFIT) dan leverage operasi
(LO).
Model log dan odds pada persamaan (2) dapat
ditransformasikan menjadi (Ghozali, 2001):
[odds] = e
at au

b + b1(LASSET) + b2(RISK) + b3(PROFT1) +b4(LO)

....(4)

= e b + b1(LASSET) + b2(RISK) + b3(PROFT1) +b4(LO) .............(5)
Dimana:
e : Bilangan eksponensial
Pen g u j i an Un i v ar i at e
Pengujian univariate digunakan untuk lebih
memast ikan hasil dan pengujian mult ivariat e.
Pengujian univariat e ini digunakan untuk menguji
apakah terdapat perbedaan yang signif ikan pada
ukuran perusahaan, risiko perusahaan, prof it abihias, dan leverage operasi berdasarkan kelompok
perusahaan perat a laba dan bukan perat a laba.
At au dengan kat a lain unt uk menguji apakah
ukuran perusahaan, risiko perusahaan, prof it abilit as, dan leverage operasi mempunyai pengaruh
yang signif ikan t erhadap kemungkinan suat u
perusahaan melakukan perat aan laba.
Seb elum d ilaku kan pengujian un ivariat e,
t erlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas
data dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test Unt uk dat a yang berdist ribusi
normal, pengujian yang akan digunakan adalah
Independent-Samples T Test. Sedangkan untuk data
yang tidak berdistribusi normal, maka pengujian
yang digunakan adalah Mann-Whit ney Test.
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HA SIL

Peru sah aan yan g men jad i sampel d alam
penelitian ini sebanyak 89 perusahaan. Dan hasil
perh it un gan in deks Eckel, maka peru sahaan
diklasif ikasikan menjadi dua kelompok, yait u
sebanyak 47 perusahaan untuk kelompok perata
laba.
Pen g u j i an M u l t i v ar i at e
Pengujian mult ivariat e dalam penelit ian ini
menggunakan logist ic regression (regresi logit ).
Setelah dilakukan pengolahan data dengan analisis
regresi logit, maka didapat hasil analisis Goodness
of Fit dan model pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasi l Analisis Go odn ess o f Fit

Step 1 Step
Blok

Chi df
square
15,136 4
15,136 4
15,136 4

Sig.

Ket erangan

,004 Signifikan*
,004 Signifikan*
,004 Signifikan*

Model

Berdasarkan Tabel 1 maka diperoleh nilai
si g n i f ikan si Ch i-Sq u ar e seb esar 0,004 yan g
signif ikan pada level 5%, yang dapat disimpulkan,
bahwa model adalah fit dengan data dan layak
unt uk digunakan unt uk analisis. Adapun hasil
analisis regresi logit unt uk t iap-t iap paramet er
terdapat pada Tabel 1.
Tabel 2. Hasil Anali sis Logi st i c Reg ressi on
B
Step 1 (a)
LASSET

S.E

Wald

0,0000002 0,000 0,001

Sig

Ket erangan

Risk
Profit
Lo

0,722

0,381 3,586

0,974 Tdk
Signifikan
0,058 Signifikan*

-6,685

4,033 2,748

0,097 Signifikan*

0,259

0,182 2,028

0,154

Constant

-0,305

0,594 0,263

0,608

* Signif ikan pada level 10%
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Berdasarkan Tabel 2, maka dapat d ibu at
persamaan regresi logit sebagai berikut : [odds] = e

Tabel 3. Hasil An alisis One-Sam ple Kolm o gorovSm ir no v Test

-0,305 + 0,00000O2(LASSET) + 0,722(RJSK) -6,085 (PROFIT) + 0,259(LO)

Sedangkan analisis unt uk tiap-tiap paramet er
model adalah sebagai berikut : Variabel Risiko
Perusahaan (RISK) dengan nilai koef isien 0,722
adalah mempunyai nilai signif ikansi 0,058 yang
signifikan pada level 10% . M aka dapat disimpulkan, bahw a Risiko Perusahaan (RISK) mempunyai
pengaruh yang signifikan secara positif terhadap
kemungkinan perataan laba (H2 diterima). Atau
dengan kata lain, bahwa apabila semua parameter
dianggap konstan, maka set iap kenaikan sat u unit
Risiko Perusahaan (RISK) akan meningkat kan odds
suat u p eru sah aan melakukan p erat aan lab a
dengan faktor sebesar 2,058 (e 0.722).
Variabel Prof itabilitas (PROFIT) dengan nilai
koefisien -6,685 adalah mempunyai nilai signifikansi
0,097 yang signifikan pada level 10% . M aka dapat
d i simp u lk an , b ah w a Pro f it ab ili t as (PROFIT)
mempu nyai pen garuh yang signif ikan secara
negatif t erhadap kemungkinan perataan laba (H3
diterima). Atau dengan kata lain bahwa, apabila
semua parameter dianggap konstan, maka setiap
kenaikan sat u unit Prof it abilit as (PROFIT) akan
menurunkan odds suat u perusahaan melakukan
perataan laba dengan faktor sebesar 0,001 (e-6,685).
Perusahaan (LASSET Sebaliknya, berdasarkan
hasil analisis pada Tabel 2, variabel Ukuran dan
Leverage Operasi (LO) yang mempunyai nilai
signifikansi 0,974 dan 0,154 adalah tidak signif ikan.
Sehin gga dapat disimp ulkan bah w a variab el
Ukuran Perusabaan (LASSET) dan Leverage Operasi
(LO) t idak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kemungkinan perat aan laba. (H1 dan H4
tidak diterima).
Pen g u j i an Un i v ar i at e
Pen g u j i an No r m al i t as Dat a
Untuk mengetahui normalitas distribusi data
digunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov Test
yang hasilnya terdapat pada Tabel 3.

Variabel
Ukuran
Perusahaan
Risiko
Perusahaan
Profitabilitas
Leverage
Operasi

Kolmo
gorov
Smirno
v-Z
2,878

Asym
p. Sig

Ket.

Dist.
Data

0,000

<5%

1,969

0,001

<5%

1,271
3,657

0,079
0,000

>5%
<5%

Tidak
Normal
Tidak
Norm al
Normal
Tidak
Normal

Signifikan pada level 5%

Berdasarkan Tabel 3, maka dapat disimpulkan
bahwa variabel Ukuran Perusahaan (LASSET), Risiko
Perusahaan (RISK) dan Leverage Operasi (LO)
mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat
signif ikansi level 5% maka dat anya dinyat akan
t idak berdist ribusi normal, sehingga pengujian
univariat e menggunakan M ann-Whit ney Test .
Sedangkan variabel Profitabilitas (PROFIT) memiliki
nilai signifikansi lebih besar dan tingkat signifikansi
level 5% maka datanya dinyat akan berdist ribusi
normal, sehingga pengujian univariate menggunakan Independent-Samples T Test.
M an n -Wh i t n ey Test
Pengujian univariate unt uk variabel Ukuran
Peru sahaan, Risiko Perusahaan d an Leverage
Operasi dengan menggunakan Mann-Whitney Test,
yang hasilnya terdapat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasi l Analisis M ann-Wh it n ey Test
Variabel

Ukuran
Perusahaan
(Lasset)
Risiko
Perusahaa n
(Risk)
Leverage
Operasi (LO)

M ann
Whit ney
U
623,000

Sig.

Ket erangan

0,306 Tidak
Signifikan

517,000

0,034 Signifikan*

617,000

0,277 Tidak
Signifikan

Sig * : Signifikan pada level 10% (2-tailed)
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Berdasarkan Tabel 4, maka dapat disimpulkan
bahwa variabel Risiko Perusahaan (RISK) dengan
nilai signifikansi 0,034 adalah signifikan pada level
10% (2-t ailed ), yang b erart i bahw a t erdapat
perbedaan yang signifikan pada variabel Risiko
Perusahaan (RISK) antara perusahaan perata laba
d an b ukan p erat a lab a. Den g an kesimpu lan
tersebut dapat diartikan pula bahwa variabel Risiko
Perusahaan (RISK) mempunyai pengaruh signifikan
terhadap kemungkinan terjadinya perat aan laba.
Sed an g kan variab el Uku ran Peru sah aan
(LASSET) dan Leverage Operasi (LO) yang mempunyai nilai signif ikansi 0,306 dan 0,277 adalah
t idak signif ikan, yang berart i bahw a t idak ada
perbedaan yang signifikan pada variabel Ukuran
Perusahaan (LASSET) dan Leverage Operasi (LO)
antara perusahaan perat a laba dan bukan perata
laba. At au dengan kat a lain variabel Ukuran
Perusahaan (LASSET) dan Leverage Operasi (LO)
t idak mempunyai pengaruh signif ikan t erhadap
kemungkinan terjadinya perat aan laba.

level 5%, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan varian ant ara perusahaan perat a laba
dan perusahaan bukan perat a laba. Dari hasil
tersebut berarti bahwa analisis signifikansi nilai t
menggunakan Equal Variance not Assumed.

PEM BA HA SA N
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan yang signif ikan pada
variabel Risiko Perusahaan (RISK) antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. Dengan
kesimpulan tersebut dapat diartikan pula bahwa
variabel Risiko Perusahaan (RISK) mempunyai
p en garu h sig nif ikan t erh ad ap kemu ng kinan
terjadinya perat aan laba. Hasil penelitian ini tidak
mendukung hasil penelit ian yang dilakukan oleh
Suwarno (2004).

Sig * : Signifikan pada level 5% (2-tailed)

Hasil analisis variabel Ukuran Perusahaan
(LASSET) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan pada variabel Ukuran Perusahaan
(LA SSET) d an Leverag e Op erasi (LO) an t ara
perusahaan perat a laba dan bukan perat a laba.
Atau dengan kat a lain variabel Ukuran Perusahaan
(LA SSET) d an Lever ag e Op erasi (LO) t id ak
memp u n yai p en g ar u h sig n if i kan t erh ad ap
kemungkinan terjadinya perataan laba. Penelitian
ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Suw arn o (2004), n amu n p en elit ian in i t idak
mend ukung p enelit ian Diana (2003), Jin dan
Machfoedz (1998), serta Salno dan Baridwan (2000).
Sedangkan variabel Leverage Operasi (LO) dalam
penelit ian ini t idak mendukung hasil penelit ian
yang dilakukan oleh Jin dan Machf oedz (1998) dan
Zuhroh (1996).

Levene‘s Test dimaksudkan unt uk menguji
ap akah t erd ap at p erb ed aan vari an an t ara
perusahaan perat a laba dan perusahaan bukan
perat a laba. Dan hasil Levene’s Test diperoleh nilai
signif ikansi F sebesar 0,019 yang signif ikan pada

Berdasarkan Independent-SamplesT Test dapat
dit arik kesimpulan, bahw a terdapat perbedaan
Prof it abilit is (PROFIT) yang signif ikan ant ara
perusahaan perata laba dan bukan.perata laba.
Hasil t erseb u t ju g a d ap at d iart ikan , b ah w a
Profitabilitas (PROFIT) mempunyai pengaruh secara

In d ep en d en t -Sam p l es T Test
Pengujian univariat e untuk variabel Prof itabilit as (PROFIT) dengan menggunakan M annWhitney Test , yang hasilnya terdapat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasi l Analisis In dep end ent -Samp les T
Test
Variabel
Profitabilitas
Equal Var Ass
Equal Var Not
Ass
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Levene’s
M ean
Test
Diff erence
F Sig. F
5,
70
3

0,019

t

Sig. t

Ket.

-0,0384543 -2,384 0,020 Sig *
-0,0384843 -2,419 0,019 Sig *
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signifikan terhadap terjadinya perataan laba. Hasil
penelitian ini tidak mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Jin dan Machfoedz (1998), Zuhroh
(1996) dan juga penelitian yang dilakukan oleh
Salno dan Baridwan (2000).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk
memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas perusahaan,
dan leverage operasi perusahaan mempengaruhi
perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengujian
Goodness of Fit diperoleh hasil, bahwa model yang
digunakan adalah fit dengan data dan layak
digunakan untuk analisis.
Hasil pengujian multivariate menunjukkan,
bahwa variabel risiko perusahaan mempunyai
pengaruh positif yang signifikan terhadap
kemungkinan suatu perusahaan melakukan
perataan laba. Hal ini didukung dengan hasil
pengujian univariate, dimana terdapat perbedaan
yang signifikan pada risiko perusahaan antara
perusahaan perata laba dan bukan perata laba.
Hasil pengujian multivariate menunjukkan,
bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh
negatif yang signifikan terhadap kemungkinan
suatu perusahaan melakukan perataan laba. Hal
ini didukung dengan hasil pengujian univariate,
dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada
profitabilitas antara perusahaan perata laba dan
bukan perata laba.
Hasil pengujian multivariate menunjukkan,
bahwa variabel ukuran perusahaan dan leverage
operasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kemungkinan suatu perusahaan
melakukan perataan laba. Hal ini didukung dengan
hasil pengujian univariate, dimana tidak terdapat

perbedaan yang signifikan pada ukuran
perusahaan dan leverage operasi antara
perusahaan perata laba dan bukan perata laba.
Saran
Dalam penelitian selanjutnya diharapkan
peneliti dapat memperbesar rentang waktu
penelitian dan memperbanyak jumlah sampel.
Selain itu penelitian selanjutnya juga diharapkan
dapat menggunakan variabel yang lebih lengkap
agar dapat digunakan sebagai dasar yang lebih baik
untuk melakukan generalisasi.
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LEVERAGE KEUANGAN TERHADAP ROE
PERUSAHAAN TEKSTIL DI INDONESIA
Nadya Tikanitha Syceria Mulia
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen STIE Indonesia
Jl. Mega Mendung 9 No. 9 Malang
Abstract: The objective of this research was to analyze financial leverage economy condition
and the influence toward Return on Equity (ROE). This research also would like to examine
the difference of ROE from many companies which had lower and higher financial leverage
based on two economic conditions, namely economy in normal condition and in crisis one.
The samples were textile companies listed in Indonesia Stock Exchange. Data of this research
was the financial statement of the firms and Indonesian economic growth conducted from
2005 to 2007. The samples were devided into two groups. First group was the companies that
financial leverage was lower than the average financial leverage of textile and textile product
companies, and the other sample was the companies that financial leverage was higher than
average financial leverage of textile product companies. Multiple regression analysis was
used to get estimators of parameter. T test and F test were used to examine partially and
simultaneously significance of variables influencing the ROE. T test for two independent
samples was used to examine the significance of the ROE. Research findings showed that
first, financial leverage was statistically negative but significance to ROE, but the economic
conditon was not statistically significance in influencing ROE. Second, both economic conditions
had positive influence and was not significant to ROE.
Keywords: financial leverage, return on equity, multiple regression analysis

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan beberapa model, seperti ROI, EPS, dan ROE. ROE merupakan ukuran yang secara eksplisit mencerminkan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan bagi investor. Analisis ROE berkaitan
erat dengan komposisi sumber pendanaan
perusahaan. ROE akan perbandingan antara laba
bersih dengan modal sendiri. Perusahaan yang
mampu menghasilkan keuntungan di atas biaya
modal, dengan asumsi kondisi normal akan
memperoleh tingkat ROE lebih rendah bila hanya
mengandalkan modal sendiri. Sebaliknya bila
manajer mengurangi sumber modal sendiri dan
menggantikan kekurangan dana tersebut melalui
Korespondensi dengan Penulis:
Nadya Tikanitha Syceria Mulia: Telp. + 62 341 568 116
E-mail: jurkubank@yahoo.com

hutang, ROE perusahaan akan cenderung lebih
tinggi. Dari ilustrasi ini tampak bahwa tingkat ROE
sangat peka terhadap kebijakan manajer dalam
menentukan tingkat hutang dalam mendanai
aktiva perusahaan. Kebijakan manajer memanfaatkan hutang untuk mendanai aktiva perusahaan
disebut leverage. Hal tersebut disebabkan oleh
dinamika yang terjadi, baik internal maupun
eksternal perusahaan. Kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan penjualan atau profit sulit
memenuhi asumsi ceteris paribus. Kondisi ekonomi
seringkali berperan penting dalam mempengaruhi
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
penjualan atau produk.
Pada kondisi ekonomi yang baik, perusahaan
yang menggunakan hutang atau leverage
keuangan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat
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ROE lebih besar dibandingkan perusahaan yang
memiliki leverage keuangan yang lebih rendah. Bila
kondisi ekonomi tidak menguntungkan, perusahaan yang memiliki tingkat leverage keuangan tinggi
akan terbebani dengan biaya hutang yang berdampak pada penurunan profit perusahaan.
Sehingga tingkat ROE-nya cenderung lebih rendah
dibandingkan perusahaan yang memiliki leverage
keuangan yang rendah. Dengan demikian analisis
ROE berkaitan dengan leverage keuangan yang
menyangkut perimbangan hutang yang
menimbulkan beban bunga dan total modal.
Perusahaan yang tidak mampu mempertahankan tingkat ROE di atas biaya modal berdampak
pada penurunan minat investor maupun kreditor,
karena mereka khawatir terhadap modal yang
ditanamkan pada perusahaan tersebut tidak
menguntungkan mereka.

FINANCIAL LEVERAGE
Leverage adalah nilai buku total hutang jangka
panjang dibagi dengan total aktiva, dan diprediksi
mempunyai hubungan positif dengan beta.
Bowman (1980) dalam Yogianto (2000),
menggunakan nilai pasar untuk total hutang dalam
menghitung leverage dan mendapatkan hasil yang
tidak berbeda jika digunakan dengan nilai buku.
Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin
tinggi leverage suatu perusahaan, maka semakin
tinggi risiko yang dihadapi oleh para pemegang
saham terhadap pendapatan yang diharapkan
diterima di masa yang akan datang. Jika
pendapatan yang diharapkan diterima di masa
yang akan datang lebih tinggi menyebabkan harga
saham akan cenderung lebih tinggi, jika faktor lain
stabil atau tidak berubah. Risiko tinggi biasanya
berakibat pada rendahnya harga saham. Berkaitan
dengan leverage keuangan, tujuannya adalah
membuat keseimbangan antara risiko dengan
pendapatan yang diharapkan diterima di masa
230
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yang akan datang. Sehingga memaksimumkan
harga saham yang bersangkutan.
Pada perinsipnya leverage keuangan mengacu
pada pengertian penggunaan aset dan sumber
dana (source of fund) oleh perusahaan yang
memiliki beban tetap dengan maksud agar
meningkatkan keuangan potensial bagi pemegang
saham. Sebagaimana dikemukakan oleh Halim
(1995), bahwa leverage keuangan menyangkut
penggunaan dana, dimana suatu perusahaan harus
membayar biaya tetap untuk suatu harapan atas
kenaikan penghasilan bagi pemegang saham.
Bagaimanapun juga naiknya leverage keuangan
juga akan menaikkan risiko terhadap aliran
pendapatan bagi pemegang saham. Kebijaksanaan
leverage keuangan suatu perusahaan secara
langsung akan berpengaruh kepada laba per
lembar saham (earning pershare) disebabkan
karena perubahan yang terjadi pada Earning Before
Interest and Tax (EBIT).
Penelitian ini mengadaptasi teori keterkaitan
leverage keuangan risiko keuangan pada berbagai
kondisi yang dihipotesiskan oleh Weston dan
Copeland (1992), dimana struktur keuangan perusahaan dibagi dalam 4 strategi leverage keuangan,
dimana dalam kondisi perusahaan baik,
penggunaan hutang sebesar 4 kali dari ekuitas
dapat mendongkrak ROE perusahaan 3 kali lebih
dibandingkan perusahaan tanpa hutang. Tetapi
dalam kondisi perusahaan yang buruk
kemungkinan perusahaan menghasilkan
keuntungan di atas biaya hutang semakin kecil,
bahkan apabila hutang dinaikkan 4 kali dari ekuitas
memiliki ROE jauh lebih rendah, dan dalam kondisi
baik (rata-rata) peningkatan hutang memang
dapat meningkatkan ROE, tetapi dalam titik
tertentu justru akan menurunkan ROE.
Beberapa penelitian empiris mengenai
kebijakan leverage keuangan dan dampaknya
terhadap ROE adalah: Gale (1992) menemukan
bahwa variabel-variabel market share, pertumbuhan industri, ukuran perusahaan dan leverage
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keuangan menunjukkan pengaruh positif dan
signifikan terhadap ROE perusahaan, baik secara
parsial maupun simultan. Wolker dan Humphreys
(1993) meneliti pengaruh perputaran total aktiva,
profit margin dan struktur modal terhadap ROE,
hasil uji menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas
berpengaruh signifikan terhadap ROE. Mandra
(1995) meneliti pengaruh tingkat bunga, tingkat
pajak dan struktur modal terhadap ROE perusahaan, hasil uji menunjukkan bahwa tingkat bunga
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE,
sedangkan leverage keuangan dan tingkat pajak
terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap
ROE. Hasil penelitian Mandra ini kontradiktif
dengan teori dan beberapa penelitian terdahulu
yang menunjukkan bahwa leverage perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap ROE. Leland
(1998) penelitiannya tentang financial leverage,
maturity hutang dan spread hasil tergantung pada
fleksibilitas risiko. Leverage meningkat tinggi, jatuh
tempo hutang pendek dan cash flows yang rendah,
semuanya berhubungan dengan keuntungan
hedging yang besar, tetapi biaya agen rendah.
Penelitian Sartono (1998), tentang financial
leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan
hutang untuk membiayai investasinya. Apabila
perusahaan tidak mempunyai leverage atau
leverage factor=0, artinya perusahaan dalam
beroperasi sepenuhnya menggunakan modal
sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Semakin
rendah leverage factor, perusahaan mempunyai
risiko yang kecil jika kondisi ekonomi mengalami
pemrosotan. Penggunaan hutang bagi perusahaan
memiliki tiga dimensi, menurut hasil penelitian
Sutrisno (2001), tentang leverage keuangan, yaitu
: (1) pemberi kredit akan menitikberatkan pada
besarnya jaminan atas kredit yang diberikan, (2)
dengan menggunakan dana hutang, maka
perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang
lebih besar dari beban tetapnya, dan (3) dengan
penggunaan hutang, pemilik akan mendapatkan
dana tanpa kehilangan pengendalian pada
perusahaannya. Dia berkesimpulan, bahwa

semakin besar tingkat leverage keuangan
perusahaan, maka akan semakin besar jumlah
hutang yang digunakan dan semakin besar risiko
bisnis yang dihadapi perusahaan, terutama apabila
kondisi perekonomian memburuk. Penelitian
Sadalia (2003), tentang analisa leverage keuangan
dan kebijakan keuangan. Tujuan penelitiannya
untuk mengetahui faktor penentu leverage
keuangan dan faktor penentu keputusan hedging
pada perusahaan manufaktur Indonesia. Hasil
penelitiannya terdapat pengaruh negatif dan
signifikan antara risiko leverage keuangan
terhadap risiko sistematis. Syafriont (2005) meneliti
tentang pengaruh financial Leverage terhadap ROI,
sebagai salah satu model dalam perspektif
keuangan Balanced Scorecard, hasilnya menunjukkan bahwa financial leverage berpengaruh
positif dan signifikan terhadap ROI. Mengacu pada
teori keterkaitan leverage keuangan pada berbagai
kondisi dan dampaknya terhadap ROE dan hasil
dari beberapa peneliti terdahulu, maka penulis
tertarik untuk mengamati hal yang sama di
perusahaan tekstil di Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage
keuangan dan kondisi ekonomi terhadap Return
on Equity (ROE) perisahaan tekstil di Indonesia.

HIPOTESIS
Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka
peneliti mengajukan hipotesis kerja (hipotesis
alternatif) sebagai berikut:
Ho : Variabel leverage keuangan dan kondisi
ekonomi mempunyai pengaruh positif
dan signifikan terhadap Return on Equity
(ROE) perusahaan tekstil di Indonesia
H1 :

Variabel leverage keuangan dan kondisi
ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan
signifikan terhadap Return on Equity (ROE)
perusahaan tekstil di Indonesia.
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M ETODE
Dat a diambil dari Bursa Efek Indonesia dan
Badan Pusat Stat ist ik. Dat a t ersebut berisi laporan
keuangan unt uk perusahaan t ekst il yang t elah
mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Ef ek
Indonesia secara kontinyu selama tahun 2005-2007,
sedangkan unt uk menget ahui kondisi ekonomi
yang diukur dari PDB dan dat a yang berkait an
dengan industri berasal dari BPS. Sampel penelitian
hanya meliputi perusahaan perusahaan yang memproduksi tekstil saja, pertimbangan ini didasarkan
p ad a kenyat aan b ahw a in du st ri t ekst il h ulu
(upstream) sepert i industri serat sintet is (synt et ic
f ibre) dan pemint alan (f inning) memiliki pola
operasi yang berbeda dengan indust ri t ekst il
menengah (midstream) sepert i pert enunan dan
indust ri tekstil hilir (down stream). Industri t ekst il
hulu lebih bersifat padat modal, sedangkan industri
menengah dan hilir lebih bersif at padat karya
(Pangestu et al, 1996).
Agar diperoleh sampel yang homogen, maka
penelitian ini membatasi pada indust ri t ekstil saja,
dengan besarnya sampel diperoleh 15 sampel.
Untuk menggambarkan hasil penelit ian mengenai
pengaruh leverage keuangan dan kondisi ekonomi
terhadap perusahaan tekstil di Indonesia dihitung
d en gan reg resi bergand a. Sed an gkan un t u k
melihat perbedaan penggunaan leverage keuangan pada berbagai kondisi ekonomi dan dampaknya
terhadap ROE digunakan uji t dua sampel t idak
berpasangan (uji beda).
Penelitian ini diawali dengan menghitung ROE
dan besarnya leverage keuangan serta PDB periode
2005-2007. Dan hasil perhitungan leverage keuangan, ada 6 observasi yang menunjukkan nilai ekuitas
negat if , sehingga leverage keuangan t idak bisa
dihitung.
Perkem bangan Leverage Keuangan Perusahaan
Leverage keuangan diukur berdasarkan nilai
hutang dengan beban bunga dibagi dengan tot al
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modal yang menunjukkan bagian dari tot al aktiva
yang dibiayai dengan sumber yang mempunyai
b i aya eksp li sit . Seh in g g a t o t al m o d al yan g
dimaksud adalah jumlah ekuitas ditambah hutang
b erb eb an b u n g a. Perkemb an g an leverag e
keuangan perusahaan periode 2005-2007 dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tab el 1. Per k em b an g an Lev er ag e Keu an g an
Pe r u sa h a a n Te k st i l d i I n d o n e si a
Period e 2005-2007 (%)
No.
Urut

Nama Perusahaan

1
Apac
2
Argo Pantes
3
Centex
4
Concord
5
Eratex
6
Eversh ine
7
Great Golden
8
Great River
9
Karwell
10
Mayertex
11
Panasia
12
Pan Brothers
13
Roda Vivatex
14
Sarasa
15
Texmaco
Rata-rata LK perusahaan
tekstil

2005
66,2
62,3
38,3
83,0
57,7
44,5
70,3
53,3
52,3
69,5
58,1
12,7
74,4
63,9
57,6

Tahun
2006
77,9
41,8
81,9
64,1
55,3
78,1
51,7
44,4
85,4
92,7
21,9
77,8
64,4

2007
83,2
91,9
32,0
80,6
71,3
65,8
86,4
72,4
74,6
83,6
86,8
27,1
86,1
71

Sumber data : Diolah

Dari Tabel 1 rat a-rat a leverage keuangan
perusahaan selama periode penelit ian mengalami
p en in g kat an . Rat a-r at a leverag e keu an g an
t erendah terjadi pada tahun 2005 yait u sebesar
57,6% dan tertinggi tahun 2007 sebesar 71% . Hal
in i b erart i b ah w a p eru sah aan t ekst il d alam
pembelanjaannya menggunakan hutang dengan
beban bunga lebih besar daripada modal sendiri.
Kead aan i n i m en g akib at k an p eru sah aan
menghadapi risiko keuangan yang tinggi, sehingga
akan menurunkan kepercayaan kreditor terhadap
perusahaan, dan dapat mengakibatkan perusahaan
men g alami kesu k aran u n t u k men d ap at k an
tambahan dana pinjaman.

KEUANGAN
Tahun 2005 rat a-rat a leverag e keuang an
mencapai 57,6% dimana 5 perusahaan diantaranya
bekerja dengan leverage keuangan di bawah rat arata dan 9 perusahaan bekerja dengan leverage
keuangan di atas rat a-rat a. Leverage keuangan
terendah sebesar 12,7% pada PT Roda Vivatex dan
tertinggi sebesar 74% pada PT Sarasa. Tahun 2006
rata-rata leverage keuangan perusahaan sebesar
64,4% d imana 6 perusahaan bekerja dengan
leverage keuangan di at as rata-rata, sedangkan 6
perusahaan bekerja di baw ah rat a-rata. Leverage
keuangan terendah sebesar 21,9% pada PT Roda
Vivat ex dan t ertinggi mencapai 92,7% pada PT
Concord. Tahun 2007 rata-rata leverage keuangan
perusahaan sebesar 71% dimana 10 perusahaan
bekerja dengan leverage keuangan di atas rat arata, sedangkan 3 perusahaan bekerja din baw ah
rata-rata. Leverage keuangan terendah 27,1% pada
PT Roda Vivatex dan tertinggi 91,9% pada PT Argo
Pantes.

Perkembangan ROE perusahaan selama periode
penelitian t ergambar dalam Tabel 2, yaitu: Tahun
2005, rata-rata ROEperusahaan mencapai 0,9% dan
tercatat 3 perusahaan memiliki ROE di bawah rat arata dan 11 perusahaan memilki ROE di atas rat arata. ROE terendah sebesar -54,4% diperoleh PT.
Co nco rd dan ROE t ert ingg i mencapai 19,4%
diperoleh PT. Texmaco. Tahun 2006, rata-rata ROE
p eru sah aan mencap ai 0,9% d an t ercat at 3
perusahaan memiliki ROE di baw ah rata-rata dan
11 perusahaan memiliki ROE di atas rata-rat a. ROE
terendah sebesar -54,4% diperoleh PT. Panasia dan
ROE t ert ingg i mencapai 19,4% d ipero leh PT.
Texmaco.Tahun 2007 rat a-rat a ROE perusahaan
men capai 41,6% d an t ercat at 5 p erusah aan
memiliki ROE di bawah rata-rata dan 8 perusahaan
memiliki ROE di at as rat a-rat a. ROE t erendah
sebesar -352,9% diperoleh PT. Argo Pantes dan ROE
t ert in gg i mencapai 86,8% diperoleh PT. Pan
Brothers.

Ko n d i si Ek o n o m i

Tabel 2. Per kem ban gan
ROE Peru sah aaan
Tekst il di Indo nesia Per iod e 20052007 (%)

Dalam p en elit ian in i ko n d isi eko n o mi
didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia
yan g d iu k u r d ari PDB p erio d e 2005-2007.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode
p en elit ian seb agai beriku t : t ah u n 2005 p ert u mb u h an eko n o m i 5,22% , t ah u n 2006
pertumbuhan ekonomi 5,10%. Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi 4,7%. Selama periode penelitian
pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan,
penurunan paling tajam terjadi tahun 2007.
Ret u r n On Eq u i t y (ROE)
ROE mengukur kemapuan perusahaan unt uk
menghasilkan keuntungan bagi pemilik (investor).
Pengolahan dat a aw al menemukan 6 observasi
memiliki nilai ekuit as negat if . Hal ini berart i
perusahaan dalam operasionalnya memiliki modal
sen d ir i n eg at if . Seh in g g a ROE t i d ak d ap at
diint erpret asikan dan dikeluarkan dari analisis.

No.
Urut

Nama
Perusahaan

1
Apac
2
Argo Pantes
3
Centex
4
Concord
5
Eratex
6
Evershine
7
Great Golden
8
Great River
9
Karwell
10
Mayertex
11
Panasia
12
Pan Brothers
13
Roda Vivatex
14
Sarasa
15
Texmaco
Rata-rata
ROE
perusahaan tekstil

Tahun
2005
2006
44,4 -14,2
4,9
*
4,3
34,3
-54,4
*
2,8
-58,0
13,6
-7,3
-21,7
0,4
9,2
-5,3
14,0 -17,3
3,1
-14,7
6,2 -100,5
*
389,6
7,3
5,0
-40,1
*
19,4
-31
-5,9
15,1

2007
-11,8
-352,9
44,6
*
20,1
10,0
-13,5
-58,3
-70,5
-67,8
-131,1
86,8
16,2
*
-12,8
-41,6

Sumber data : Diolah
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HA SIL
Pen elit ian in i d ilaku kan u n t u k men g u ji
pengaruh leverage keuangan dan kondisi ekonomi
t erhadap ROE perusahaan t ekst il di Indonesia
periode 2005-2007. Unt uk menguji perbedaan
penggunaan leverage keuangan pada berbagai
kondisi ekonomi dan dampaknya terhadap ROE,
dengan menggunakan program komputer SPSS,
maka hasil t ergambar pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Per hi t un gan Regresi Berg an da
Variabel

Koefisien Regresi

Leverage

-0,712

t Hit ung
-3,537

Keuangan (X 1)
Kondisi

-0,197

-0,462

Ekonom i (X 2)
0,396

R Squared

0,219

F Hitung

6,460

Berd asarkan p erh i t u n g an r eg r esi lin ear
b erg and a pad a Tab el 3, maka d ap at d ib uat
persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y = 0.396 + 0.712x1 + 0.197x2

Tabel 3 t ersebut koef isien regresi leverage
keuangan dan kondisi ekonomi negatif (-0.712 dan
-0.197), h al in i b er art i leverag e keu an g an
mempunyai pengaruh yang berlaw anan terhadap
ROE, artinya setiap kenaikan leverage keuangan
sat u satuan akan mengakibatkan t urunnya ROE
sebesar -71.2%, sebaliknya bila leverage keuangan
dit urunkan sat u sat uan akan men gakibat kan
ken aikan ROE seb esar -71.2% . Berd asarkan
perhitungan uji beda yang diperbandingkan adalah
perbedaan ROE perusahaan yang menggunakan
leverage keuangan tinggi dengan perusahaan yang
menggunakan leverage keuangan rendah pada

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Nomor 2, Mei 2008: 229-239

Tabel 4. Rat a-r at a ROE Pada Kon di si Eko no m i
yang Berbeda
Kondisi

Leverage

Ekonomi

Keuangan

Baik

Konstanta
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kondisi ekonomi baik dan kondisi ekonomi buruk.
Unt uk kat egori leverage keuangan t inggi dan
rendah pada kondisi ekonomi baik at au kondisi
ekonomi buruk berpatokan pada rata-rata leverage
pada kondisi ekonomi baik atau kondisi ekonomi
buruk yaitu di atas rata-rata leverage menunjukkan
penggunaan leverage keuangan tinggi, sedangkan
di baw ah rat a-rat a menunjukkan penggunaan
leverag e k eu an g an ren d ah . Un t u k melih at
p erb an din g an p erb edaan ROE pad a ko n disi
ekonomi baik dan kondisi ekonomi buruk dapat
dilihat pada Tabel 4.

Buruk

M ean ROE

Deviasi
St andar

Rendah

0,089

0,0514

Tinggi

-0,032

0,2002

Rendah

0,098

0,2344

Tinggi

-0,167

0,4133

Dari Tabel 4 diket ahui bahw a pada kondisi
eko n o mi b aik p eru sah aan d en g an leverag e
keuangan t inggi memiliki rata-rat a ROE (-0.032)
lebih kecil dibandingkan perusahaan dengan
leverage keuangan rendah (0.089), sedangkan pada
ko nd isi eko n o mi b u ru k p eru sah aan d eng an
leverage keuangan tinggi memiliki rata-rata ROE
(-0.167) lebih kecil dibandingkan perusahaan
dengan leverage keuangan rendah (0.098). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahw a baik pada
kondisi ekonomi baik maupun kondisi ekonomi
buruk rat a-rat a ROE dimiliki perusahaan yang
menggunakan leverage keuangan rendah.
Pen g u j i an Hi p o t esi s
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variabel bebas secara parsial dan simultan terhadap
ROE perusahaan, maka dilakukan uji t.

KEUANGAN
Tabel 5. Hasi l Perh it u ng an Uji t
Variabel

Leverage

t

t

Hit ung

Tabel

-3,537

2,02

Keuangan
Kondisi

Ket erangan

Tabel 6. Hasi l Perh it u ng an Uji F

Negatif

Variabel

Signifikan
-0,462

2,02

Ekonomi

Negatif yang
Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji t,
maka dapat diketahui pengaruh masing-masing
variabel bebas t erhadap ROE dengan level of
signif icant sebesar 5% sert a t tabel sebesar 2.02,
maka dapat ditentukan daerah penerimaan dan
penolakan Ho. Dan tabel tersebut menunjukkan t
hitung leverage keuangan (-3.537) < t tabel (-2.02),
sehingga Ho dit olak dan H 1 dit erima, berart i
variabel leverage mempunyai pengaruh negatif
yan g sig n if i kan t erh ad ap ROE p eru sah aan ,
sedangkan kondisi ekonomi menunjukkan tabel (2.02) <t hit ung (-0.462) <t tabel (+2.02) sehingga
Ho dit enima dan H1 ditolak. Hal ini berarti variabel
kondisi ekonomi mempunyai pengaruh negat if
yang t idak signifikan t erhadap ROE perusahaan.
Dengan melakukan uji F dapat dilihat pengaruh
leverage keuangan dan kondisi ekonomi secara
bersama-sama terhadap ROE perusahaan. Dengan
level of significant sebesar 5% dan F t abel sebesar

Kondisi
Ekonomi

Leverage
Keuangan

M ean
ROE

Deviasi
Standar

Baik

Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi

0,089
-0,032
0,098
-0,167

0,0514
0,2002
0,2344
0,4133

Buruk

4.08%, maka dapat ditentukan daerah penerimaan
dan penolakan Ho.

Beta, Leverage
Keuangan
Kondisi
Ekonomi

F Hit ung

F Tabel

Ket erangan

6,460

4,08

Signifikan

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahw a F hitung >
F tabel (6.460 > 4.08) sehingga Ho ditolak dan H1
dit erima, hal ini membukt ikan bahw a leverage
keuangan dan kondisi ekonomi secara bersamasama memp u nyai p en garu h yan g sign if ikan
t erh ad ap ROE p er u sah aan . Un t u k m elih at
pengaruh variabel bebas secara bersama-sama
t erhad ap ROE juga dapat d ilih at d an n ilai R
Squared, dalam hal ini besarnya R Squared sebesar
0.219 hal ini, menunjukkan bahwa secara bersamasama variabel bebas dapat menjelaskan variasi ROE
sebesar 21.9%, sisanya 78.1% dipengaruhi f akt or
lain diluar model.
Un t uk menget ah ui p erb edaan ROE pada
kondisi ekonomi berbeda, maka dapat diuji dengan
uji t.
Tabel 7. Hasil Perhi t u ngan Uji t

Uji
Uji t
Equalitas
Levelene
Equal
Unequal
7,008
-2,035
-2,317
0,797

1,560

1,869

t
Tabel
1,7396
1,7291
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Dari Tabel 7, uji t yang digunakan pada kondisi
ekonomi baik adalah uji t, karena dari uji leverage
(nilai F) terbukti signifikan pada 0,05%. Dari tabel
tersebut hasil uji t menunjukkkan t hitung -2.3 17
<t tabel 1.7396, sehingga Ho diterima dan H1
ditolak, ini berarti bahwa tidak ada perbedaan
signifikan rata-rata ROE, perusahaan dengan
leverage keuangan rendah dan perusahaan dengan
leverage keuangan tinggi pada kondisi ekonomi
baik. Uji t yang digunakan pada kondisi ekonomi
buruk adalah uji t equal karena dan uji levene (nilai
F) terbukti tidak signifikan pada 0,05%. Hasil uji
menunjukkan t hitung 1.56 <t tabel 1.7291
sehingga Ho diterima dan H1 ditolak ini berarti tidak
ada perbedaan signifikan rata-rata ROE perusahaan
dengan leverage keuangan rendah dan perusahaan
dengan leverage keuangan tinggi pada ekonomi
buruk.

PEMBAHASAN

Leverage Keuangan
Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan
dengan menggunakan analisis regresi parsial (uji
t), variabel leverage keuangan mempunyai
pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROE.
Hal ini berarti semakin besar leverage keuangan
akan mengakibatkan semakin kecil ROE
perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori apabila
dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Pada kondisi
ekonomi buruk, peningkatan penggunaan dana
yang bersumber dari hutang akan menyebabkan
pendapatan yang diperoleh dan penggunaan
hutang lebih kecil dibandingkan beban bunga yang
harus dibayarkan. Sehingga keuntungan yang
diterima pemilik menurun. Di sisi lain pada kondisi
ekonomi normal peningkatan penggunaan dana
yang bersumber dari hutang akan menyebabkan
pendapatan yang diperoleh dari penggunaan
hutang lebih besar dari beban bunga. Namun, pada
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kondisi ini peningkatan penggunaan hutang
tersebut ada batasnya, karena penggunaan hutang
mencapai titik tertentu, penambahan hutang justru
menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari
penggunaan hutang menurun, sementara beban
bunga yang harus dibayarkan tetap tinggi,
sehingga keuntungan yang diterima pemilik juga
menurun. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa penggunaan hutang perusahaan tahun
2005-2007 tampaknya sudah melampaui titik
optimal, karena penambahan leverage keuangan
justru menurunkan ROE perusahaan. Pada tahun
2005/2006 walaupun rata-rata ROE perusahaan
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
namun secara umum ROE perusahaan tahun 2005
menurun dari tahun sebelumnya bahkan tahun
2006, ROE perusahaan secara umum negatif.
Kinerja yang buruk tersebut sebetulnya sudah
dirasakan perusahaan sejak tahun 2003. Hal ini
karena jatuhnya harga ekspor produk tekstil di
pasaran dunia, pembatasan pertumbuhan
penjualan karena kuota dan adanya kompetisi dari
beberapa negara yang berupah rendah seperti Cina
dan Vietnam (Pangestu et al., 1996,). Kondisi ini
menjadi semakin buruk pada pertengahan 2006,
yaitu banyaknya perusahaan tekstil gulung tikar,
karena sebagian besar bahan bakunya atau benang
modalnya berasal dari impor. Dengan demikian
walaupun perusahaan berorientasi ekspor, namun
perusahaan tidak dapat menikmati keuntungan
akibat depresiasi rupiah terhadap dollar, karena
perusahan juga harus mengeluarkan biaya untuk
pembelian bahan baku atau barang modal dalam
bentuk dollar Amerika.
Namun dalam penelitian ini sedikit berbeda
dengan penelitian Gale (1992), penelitian Wolker
dan Humphreys (993) serta Syafriont (2005),
menurut ketiga peneliti tersebut leverage
mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap ROE, namun bertentangan dengan
pendapat Mandra (1995) dimana leverage
keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap
ROE.

KEUANGAN
Keadaan Perekonomian Indonesia

Perbandingan ROE pada Kondisi Ekonomi

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi parsial (uji t), kondisi
ekonomi Indonesia berpengaruh negatif yang tidak
signifikan terhadap ROE. Tidak signifikannya
pengaruh kondisi ekonomi terhadap ROE
perusahaan, dapat disebabkan karena perusahaan
tekstil berorientasi ekspor, dimana kondisi ekonomi
negara yang menjadi tujuan ekspor tentunya tidak
sama dengan kondisi ekonomi yang ada di
Indonesia, juga karena variabilitas data
pertumbuhan ekonomi didasarkan pada 8
observasi, sedangkan data ROE didasarkan pada
60 observasi, sehingga terdapat kecenderungan
variabilitas ROE yang tinggi sementara nilai
pertumbuhan ekonomi konstan dalam setiap
periode. Koefisien determinasi R 2 akan
menggambarkan besarnya kontribusi-kontribusi
variabel bebas X terhadap variasi variabel tidak
bebas Y dalam kaitan persamaan regresi yang
dihasilkan. Semakin besar koefisien determinasi R2,
maka semakin tetap garis regresi linear digunakan
sebagai suatu pendekatan. Apabila koefisisen
determinasi sama dengan satu, maka pendekatan
tersebut benar-benar sempurna. Dalam penelitian
ini, koefisien determinasi R2 yang dihasilkan sebesar
0.219.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, pada kondisi ekonomi baik perusahaan yang
memiliki leverage keuangan tinggi memiliki ratarata ROE (-0.032) lebih kecil dibandingkan
perusahaan yang menggunakan leverage keuangan rendah (0.089), namun dari uji t, t hitung -2.3 17
<t tabel 1.7396, ini berarti tidak ada perbedaan
signifikan rata-rata ROE, perusahaan yang memiliki
leverage keuangan rendah dengan perusahaan
yang memiliki leverage keuangan tinggi. Dugaan
bahwa perusahaan yang memiliki leverage
keuangan rendah memiliki ROE lebih rendah
dibandingkan yang memiliki leverage keuangan
tinggi pada kondisi ekonomi baik, didasarkan pada
teori bahwa pada kondisi ekonomi baik
penggunaan hutang yang tinggi akan
menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari
hutang lebih besar dari beban bunga. Namun pada
kondisi ini penggunaan hutang ada batasnya,
karena penggunaan hutang yang melampaui titik
tertentu justru menyebabkan pendapatan yang
diperoleh dari penggunaan hutang menurun.
Sementara beban bunga yang harus dibayarkan
tetap tinggi, sehingga keuntungan yang diterima
pemilik juga menurun. Hasil penelitian
menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan ratarata ROE perusahan yang memilik leverage
keuangan tinggi dengan perusahaan yang memiliki
leverage keuangan rendah pada kondisi ekonomi
baik, hal ini karena industri tekstil sejak tahun 2003
sudah tidak menguntungkan akibat jatuhnya harga
ekspor produk tekstil di pasaran dunia. Sehingga
dalam kondisi ekonomi baik, walaupun ekspor
mengalami kenaikan tetapi nilainya mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya juga
akibat kuota dari persaingan antar perusahaan baik
di dalam maupun di luar negeri.

Hal ini berarti, bahwa 21.9% perubahan
variabel tidak bebas Y disebabkan oleh perubahan
variabel bebas X secara bersama-sama, sedangkan
sisanya 78,1% disebabkan oleh variabel bebas
Iainnya yang tidak termasuk dalam model
persamaan regresi yang dibuat, antara lain: (1)
Kompetisi dari berbagai negara yang berupah
rendah yang menyebabkan jatuhnya harga produk
tekstil (2) Pembatasan kuota ekspor dan beberapa
negara tujuan ekspor, (3) Mengingat perusahan
tekstil berorientasi ekspor maka faktor kondisi
ekonomi tidak hanya dilihat dari kondisi ekonomi
Indonesia saja tetapi juga kondisi ekonomi negaranegara tujuan ekspor lain

Dari hasil perhitungan pada kondisi ekonomi
buruk perusahaan yang memiliki leverage
keuangan tinggi memiliki ROE (-0.167) lebih kecil
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dibandingkan perusahaan yang memiliki leverage
keuangan rendah (0.098). Hal ini sesuai dengan
teori bahwa perusahaan dengan leverage
keuangan rendah memiliki ROE lebih tinggi
dibandingkan perusahaan yang memiliki leverage
keuangan tinggi pada kondisi ekonomi buruk,
karena pada kondisi ekonomi buruk tingkat suku
bunga pinjaman relatif tinggi. Sehingga leverage
keuangan yang tinggi akan menambah beban
bunga yang relatif tinggi sementara keuntungan
perusahaan semakin kecil karena penjualan produk
perusahaan menurun. Namun demikian dan uji t, t
hitung 1.56 <t tabel 1.7291. Hal ini berarti tidak
ada perbedaan signifikan rata-rata ROE perusahan
yang memiliki leverage keuangan rendah dengan
perusahaan yang memiliki leverage keuangan
tinggi pada kondisi ekonomi buruk. Hal ini karena
jatuhnya harga ekspor tekstil sejak tahun 2003 yang
tidak kunjung berakhir bahkan tahun 2007
mengalami penurunan harga mencapai 10% lebih.
Sehingga volume ekspor mengalami peningkatan
tetapi nilainya mengalami penurunan, disamping
akibat kuota dan persaingan antar perusahaan baik
di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian
dapat diambil kesimpulan bahwa pada kondisi
apapun cenderung tidak menguntungkan
perusahaan tekstil apabila leverage keuangan
ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh leverage keuangan dan kondisi ekonomi
terhadap Return on Equity (ROE) perisahaan tekstil
di Indonesia. Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa penggunaan leverage keuangan untuk
mendongkrak ROE perusahaan tidak dapat
berjalan sebagaimana mestinya, karena
penggunaan leverage keuangan selalu berkaitan
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dengan kondisi ekonomi. Namun dalam penelitian
ini leverage keuangan mempunyai pengaruh
signifikan negatif terhadap ROE perusahaan, hal
ini berarti semakin besar leverage keuangan akan
mengakibatkan semakin kecil ROE perusahaan.
hasil tersebut sedikit berbeda dengan penelitianpenelitian sebelumnya dimana leverage
mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap ROE.
Hasil perhitungan yang dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi parsial (uji t), kondisi
ekonomi Indonesia berpengaruh negatif yang tidak
signifikan terhadap ROE. Tidak signifikannya
pengaruh kondisi ekonomi terhadap ROE
perusahaan, dapat disebabkan karena perusahaan
tekstil berorientasi ekspor, dimana kondisi ekonomi
negara yang menjadi tujuan ekspor tentunya tidak
sama dengan kondisi ekonomi yang ada di
Indonesia, juga karena variabilitas data
pertumbuhan ekonomi didasarkan pada 8
observasi, sedangkan data ROE didasarkan pada
60 observasi, sehingga terdapat kecenderungan
variabilitas ROE yang tinggi sementara nilai
pertumbuhan ekonomi konstan dalam setiap
periode.
Dari hasil uji beda terbukti tidak ada perbedaan
signifikan rata-rata ROE perusahaan yang memiliki
leverage keuangan rendah dengan perusahaan
yang memiliki leverage keuangan tinggi.
Saran
Bagi para kreditor hasil penelitian dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
menilai pengajuan kredit bagi perusahaan tekstil,
hal ini karena risiko kredit macet yang dihadapi
relatif tinggi karena profitabilitas yang dicapai
perusahaan relatif rendah. Bagi investor hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menginvestasikan modalnya
di perusahaan tekstil dan bagi perusahaan
diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan
dan aspek profitabilitas, sehingga perlu
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mempertimbangkan secara seksama pengunaan
hutang dalam pembelanjaannya.
Beberapa keterbatasan yang terdapat pada
penelitian ini adalah sampel yang diamati terbatas
pada kondisi ekonomi Indonesia periode 2005-2007
sehingga kurang variatif, dan pada sampel leverage
serta ROE yang diamati berkurang sebagai dampak
dari nilai equitas perusahaan negatif. Untuk
penelitian selanjutnya perlu dipertimbangkan
penambahan window period yang lebih panjang
dan dapat menguji variabel-varibel lain selain ROE.
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Teknologi Infomasi secara potensial merupakan
suatu strategi, dalam arti bahwa kekuatan Teknologi Informasi merupakan suatu gambaran dari
strategi kompetitif perusahaan yang mengindikasikan kemampuan kompetisi melalui perubahan
struktur industri. TI kini semakin marak diperbincangkan karena diyakini dapat memberikan
keunggulan dalam persaingan. Teknologi ini juga
banyak dimanfaatkan oleh organisasi sebagai
kekuatan untuk menghadapi persaingan yang
semakin ketat dewasa ini. Memang belum semua
organisasi menggunakannya, karena berbagai
pertimbangan antara lain ketersediaan dana dan
kesiapan SDM. Sejumlah organisasi yang telah
mengimplementasikan TI juga tidak sama tingkat
inovasinya. Pengertian TI menurut Utomo (2001)
adalah mencakup semua bentuk teknologi yang
dipergunakan untuk pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan penyajian data untuk kemudian ditransformasikan menjadi informasi yang diperKorespondensi dengan Penulis:
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E-mail: jurkubank@yahoo.com

240

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Nomor 2, Mei 2008: 240-252

lukan semua kegiatan usaha, baik piranti lunak,
piranti keras maupun jaringan komunikasi.
Sebagai perusahaan jasa perusahaan yang
tergabung dalam industri Finance harus mampu
mengikuti perkembangan TI ini. Beberapa pakar
berpendapat bahwa perusahaan jasa dipandang
lebih dapat bertahan menyiasati kondisi krisis
dikarenakan kemampuannya untuk meningkatkan
produktivitas dan meningkatkan pelayanan kepada
customer melalui inovasi terhadap TI. Melalui
perbaikan produktivitas jasa, dan kualitas jasa
diharapkan perusahaan dapat meningkatkan nilai
dari perusahaan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh investasi TI terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan yang termasuk dalam industri
finance yang go public di Bursa Efek Singapura dan
yang go public di Bursa Efek Indonesia dan untuk
mengetahui apakah terdapat beda nilai perusahaan pada perusahaan yang termasuk dalam industri
finance yang go public di Bursa Efek Singapura dan
yang go public di Bursa Efek Indonesia.
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SPECTRUM VALUE E-BUSINESS
Selama berabad-abad organisasi telah mengelola knowledge dan teknologi. Terutama pada masa
revolusi industri, terlihat jelas organisasi bisnis
mengalami pertumbuhan pasar akibat adopsi
teknologi terbaru pada saat itu. Di abad ini, selama
lebih dari tiga dekade, sejak organisasi bisnis
menggunakan komputer untuk kebutuhan
pemrosesan data, penggunaan TI dalam organisasi
bisnis terus mengalami pertumbuhan yang pesat.
Hal ini didukung dengan timbulnya pemahaman
umum bahwa penggunaan TI dalam organisasi
akan mengurangi berbagai biaya akibat adanya
efisiensi serta bahwa keberadaan TI akan membuat
organisasi yang memilikinya akan memiliki
keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing.
Menurut Rieger dari IBM dan Donato dari
Xerox (dalam Indrajit, 2002) paling tidak ada lima
keuntungan yang ditawarkan oleh e-Business yakni:
(1) Efficiency. Manfaat paling cepat yang dapat
diperoleh perusahaan yang terjun kedunia eBusiness adalah perbaikan tingkat efisiensi. Sebuah
riset memperlihatkan kurang lebih 40% dari total
biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi
aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi
keberbagai divisi terkait. Dengan dimanfaatkannya
TI di dalam berbagai rangkaian bisnis sehari-hari,
maka akan terlihat bagaimana perusahaan dapat
mengurangi total biaya operasional yang biasa
dikeluarkan tersebut, e-mail dapat mengurangi
biaya komunikasi dan pengiriman dokumen, call
center dapat mengurangi biaya pelayanan
pelanggan, website dapat mengurangi biaya
marketing dan public relation, voip dapat
mengurangi biaya telekomunikasi, Decision
Support System dapat mengurangi biaya rapat dan
diskusi dan lain sebagainya. (2) Effectifeness.
Manfaat ini dapat dirasakan ketika terjadi
perubahan-perubahan yang cukup signifikan
dalam cara perusahaan melakukan aktivitas
operasional sehari-hari. Dengan dimanfaatkannya

e-Technology perusahaan dapat berhubungan
dengan pelanggannya secara non stop 7 hari
seminggu dan 24 jam sehari, dan sebagainya. (3)
Reach. Manfaat berikutnya yang dapat diperoleh
dari perusahaan adalah kemampuan e-technology
di dalam memperluas jangkauan dan ruang gerak
perusahaan. Dengan menghubungkan diri ke
internet, berarti perusahaan secara tidak langsung
telah menghubungkan dirinya dengan ratusan juta
calon pelanggan yang tersebar diberbagai belahan
bumi. Kemampuan ekspansi yang demikian mudah
(menembus batas ruang dan waktu) dan tanpa
memerlukan biaya yang relatif mahal tentu saja
merupakan keuntungan yang tidak ternilai
harganya bagi sebuah perusahaan untuk
memperluas jangkauan domain kerjasama dengan
mitranya secara signifikan. Untuk pertama kalinya
di dunia, berbagai perusahaan-perusahaan skala
besar, menengah, dan kecil dengan mudahnya
dapat saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk
menciptakan produk maupun pelayanan yang
semakin baik, tanpa harus memikirkan batasanbatasan geografis maupun menyediakan sumber
daya finansial yang sangat besar. (4) Structure.
Manfaat penerapan e-Business selanjutnya adalah
terciptanya berbagai jenis produk-produk maupun
jasa-jasa baru akibat berkonvergensinya berbagai
sektor industri yang selama ini secara struktur
terlihat berdiri sendiri. Belakangan ini sering
ditemui situs-situs yang menyediakan produk atau
jasa yang dapat disesuaikan dengan selera unik
pelanggan dengan harga yang khusus pula. Semua
ini dapat dengan mudah dilakukan karena semakin
banyaknya sumber daya fisik yang telah dapat
ditransformasikan menjadi sumber daya digital. (5)
Opportunity. Manfaat terakhir adalah terbukanya
peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk
berinovasi menciptakan produk-produk atau jasajasa baru akibat selalu diketemukannya etechnology baru dari masa ke masa. Berbagai jenis
model bisnis baru telah ditawarkan oleh beraneka
ragam situs yang berkembang dengan pesat di
internet. Di bidang pendidikan tercatat semakin
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maraknya situs-situs penyelenggara pendidikan (eschool), maupun pelatihan (e-training) secara
virtual, di bidang keuangan telah berdiri lembagalembaga keuangan virtual semacam e-banking, estock exchange, dan e-insurance, di bidang
manufacturing berkembang perusahaanperusahaan yang siap memberikan bisnis
outsourcing di bidang e-procurement, e-logistics,
e-distribution, dan e-inventory dan lain sebagainya.

TEKNOLOGI INFORMASI DAN
DUNIA USAHA
Revolusi informasi melaju sejalan dengan
perkembangan ekonomi dan tidak satupun
perusahaan yang mampu menghindarinya. Di
samping itu, perkembangan TI memiliki dampak
positif dan negatif bagi dunia bisnis. Berbagai
manfaat yang dirasakan antara lain adalah adanya
penurunan biaya (cost reduction) serta perubahan
proses dan transmisi informasi dalam kegiatan
bisnisnya. Sudaryanto (2002) menjelaskan bahwa
siklus kehidupan produk akan cepat mengalami
keausan sejalan dengan siklus teknologi yang relatif
singkat. Perkembangan TI di era milenium
memasuki siklus pertumbuhan secara mendunia,
dimana konsekuensi dari perkembangan TI pada
akhirnya memaksa manajemen meninjau kembali
anggaran investasi menjadi lebih besar dan
memerlukan improvisasi yang tinggi. Pertanyaan
yang mungkin timbul adalah: pertama, bagaimana
peranan perkembangan TI dalam aktivitas bisnis
(e-bussines), kedua, bagaimana peranan TI dalam
proses penambahan nilai e-bussines (e-business
Value added), ketiga adalah bagaimanakah
perspektif strategi e-business dalam usahanya
menambah nilai, keempat, bagaimanakah implikasi
strategis terhadap dunia bisnis (Sudaryanto,
Yulisetyarini, 2001).
Organisasi sebagai sebuah sistem daya hidup
(cybernetics) senantiasa mengalami pertumbuhan
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dan perubahan. Setelah pada era 1970-an
organisasi mengalami masa keemasan dengan
sistem dan model manajemen industrial, maka
memasuki dekade 1990-an, organisasi memulai
babak baru kehidupannya dalam era informasi.
Perkembangan TI yang demikian pesat telah
merobah pranata hubungan antar bangsa, antar
wilayah dan bahkan antar manusia.
Ditemukannya internet dan jagad maya tanpa
batas alias cyberspace telah menciptakan dunia
baru yang menisbikan batasan ruang, batasan
waktu dan batasan budaya, Jika dahulu kita
mengenal model interaksi bisnis tradisional yang
sifatnya face to face, maka kini model interaksi itu
telah berkembang dalam 3 bentuk modern berbasis
elektronik atau e-commerce yang faceless, yakni:
Business to Business (B2B), Business to Customer
(B2C) dan Customer to Customer (C2C). perubahan
sistem, tatanan dan juga pola interaksi masyarakat
dunia ini tentunya akan mempengaruhi
keberlanjutan bisnis, sehingga dari sinilah
perusahaan harus mampu untuk bersaing dengan
menggunakan konsep electronic and virtual
competition. Saat ini kita telah semakin terbiasa
dengan istilah virtual dan electronic disingkat
dengan “e” misalnya virtual meeting, virtual office,
virtual shop, e-commerce, e-trading, e-procurement
dan sebagainya. Semua itu merupakan perubahan
signifikan dalam dunia bisnis yang sebelumnya
masih menitikberatkan tatap muka sebagai
moment of truth atau saat-saat terpenting untuk
melakukan transaksi bisnis. Era elektronik dan
virtual adalah keniscayaan yang tidak mungkin
dihindari, namun harus diakomodasi.
Ada dua jenis atau dua model bisnis interaktif
yang dapat dikembangkan dengan basis internet,
yaitu: (1) interaksi dengan eksternal (customer).
Kecenderungan pemanfaatannya melalui
teknologi internet (bila konsumennya belum
pernah berinteraksi dengan perusahaan kita) dan
dengan eksternet (bila konsumen adalah anggota
database klien tetap perusahaan), (2) interaksi
dengan internal (manajemen dan karyawan).
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Kecenderungan pemanfaatannya melalui intranet
(Atantya, 2001).
Setelah memahami proses bisnisnya, manajemen kemudian harus merancang strategi transformasinya menuju perusahaan berbasis e-quality.
E-quality pada dasarnya adalah strategi transformasi dari bentuk operasi bisnis manual-fisik menjadi
bentuk operasi virtual dengan basis mutu sebagai
integritas setiap produk. Intinya bagaimana menciptakan value added process dalam rantai nilai
aktivitas setiap proses di setiap bagian, setiap unit
kerja dan setiap job description individu. Proses
melayani pelanggan, proses menjual jasa, proses
menyampaikan jasa, dan seterusnya dilakukan
melalui internet, tanpa harus bertatap muka. Bagi
perusahaan modern, memiliki strategi bisnis saja
tidak cukup untuk menghadapi persaingan dewasa
ini. Strategi bisnis yang biasa dituangkan dalam
dokumen atau cetak biru. Business plan harus pula
dilengkapi dengan strategi TI atau IT Strategy.
Tujuannya jelas, yaitu untuk memanfaatkan secara
optimum penggunaan TI sebagai komponen utama
sistem informasi perusahaan (sistem yang terdiri
dari komponen-komponen untuk melakukan pengolahan data dan pengiriman informasi hasil pengolahan ke fungsi-fungsi organisasi terkait).
Mengapa strategi perlu dibuat?. Pertama adalah
karena sumber daya yang dimiliki perusahaan
sangat terbatas, sehingga harus digunakan seoptimal mungkin, kedua untuk meningkatkan daya
saing atau kinerja perusahaan, karena para
kompetitor memiliki sumber daya teknologi yang
sama, ketiga adalah untuk memastikan bahwa aset
TI dapat dimanfaatkan secara langsung maupun
tidak langsung meningkatkan profitabilitas
perusahaan, baik berupa peningkatan pendapatan atau revenue maupun pengurangan biaya-biaya
atau cost, keempat adalah untuk mencegah terjadinya kelebihan investasi (over investment) atau
kekurangan investasi (under investment) di bidang
TI, dan yang terakhir adalah untuk menjamin
bahwa TI yang direncanakan dan dikembangkan

benar-benar menjawab kebutuhan bisnis
perusahaan akan informasi (Indrajit, 1998).

NILAI PERUSAHAAN
Tujuan didirikannya suatu perusahaan pada
dasarnya adalah tercapainya kemakmuran stakeholder, dimana kemakmuran ini tercermin dari nilai
perusahaan atau pada harga saham perusahaan
tersebut di pasar modal. Clarke et al. (1990) dalam
Sudarma (2004) menyatakan bahwa nilai perusahaan itu sama dengan nilai pasar saham ditambah
dengan nilai pasar utang. Apabila besarnya nilai
utang konstan maka setiap peningkatan nilai
saham dengan sendirinya akan meningkatkan nilai
perusahaan. Tetapi bagaimana bila besarnya nilai
utang tidak konstan? Apabila nilai utang berubah
maka tentunya struktur modal akan ikut berubah
juga. Perubahan dalam struktur modal akan
menguntungkan para pemegang saham hanya jika
nilai perusahaan meningkat. Selanjutnya Ross,
Beath, Goodhue (1996) menyatakan, perubahan
struktur modal inilah yang menjadi alasan
mengapa nilai perusahaan adalah sama dengan
peningkatan nilai atau harga saham.
Pergantian era industri ke era informasi telah
membawa perubahan drastis pada peta bisnis
dunia. Kejayaan bisnis berbasis manufaktur diawal
abad ke-21 telah tergeser oleh perusahaan yang
berorientasi pengetahuan. Pergeseran dalam daya
saing bisnis dunia telah berpengaruh dalam
struktur dan komposisi biaya perusahaan yang
menyebabkan terjadi perbedaan yang semakin
besar antara nilai buku saham perusahaan dengan
nilai saham yang tercatat di pasar modal (Edvinsson
dan Malone, 1997, dalam Hidayat, 2004).
Perubahan dalam peta bisnis dunia telah pula
mempengaruhi kriteria penilaian terhadap kinerja
perusahaan. Semasa era industri, penilaian para
investor pada umumnya berorientasi pada
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komoditi dengan fokus pada aset fisik, yang dicatat
secara rinci dalam pembukuan perusahaan. Tetapi
dalam era informasi perhatian investor telah
mengalami pergeseran. Menurut investor terbesar
di dunia, Warren Buffet (1999) dalam Hidayat
(2004), salah satu kriteria penting untuk memilih
saham prospektif adalah saham milik perusahaan
yang dikenal memberikan bobot tinggi pada
penciptaan nilai (value creation), seperti Microsoft,
dimana untuk mengembangkan value, mampu
dilakukan dengan relatif cepat dan tidak perlu
mengendalikan pada penanaman modal fisik
terlebih dahulu.
Manajemen dalam menilai keberhasilan kinerja
keuangannya dengan melihat pada nilai
perusahaan. Bagi perusahaan yang menjual
sahamnya ke masyarakat (go public) indikator nilai
perusahaan adalah harga saham yang diperjualbelikan pada pasar saham. Jika harga saham meningkat, maka dapat dikatakan bahwa keputusankeputusan yang diambil perusahaan adalah benar.
Indikator keberhasilan dalam manajemen
keuangan adalah peningkatan nilai perusahaan
(Husnan, 1995). Secara normatif tujuan keputusan
keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan, semakin
besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik
perusahaan. Bagi perusahaan yang menerbitkan
saham di pasar modal, harga saham yang
diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai
perusahaan. Dimana memaksimumkan nilai
perusahaan ini ditujukan untuk kemakmuran
stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi
karyawan dan manajemen, kreditur, supplier,
masyarakat sekitar, perusahaan dan pemerintah
serta pemegang saham. Pemegang saham harus
mendapatkan prioritas untuk dipikirkan oleh
perusahaan tanpa mengabaikan pihak lainnya.
Oleh sebab itu, tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dipandang sebagai
tujuan akhir yang harus dicapai oleh manajemen
keuangan perusahaan (Sartono, 2001).
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Pemenuhan tujuan manajemen keuangan
perusahaan dapat ditempuh dengan cara
memaksimalkan nilai sekarang (present value) dari
semua keuntungan pemegang saham yang
diharapkan akan diperoleh di masa yang akan
datang. Kemakmuran pemegang saham akan
meningkat apabila harga saham yang dimilikinya
meningkat. Analisis nilai saham merupakan hal
yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh
pemodal sebelum melakukan investasi pada saham,
tanpa analisis yang akurat dan rasional kemungkinan para pemodal akan memperoleh kerugian
besar. Keputusan untuk membeli saham terjadi bila
nilai perkiraan di atas harga pasar, sebaliknya
keputusan menjual saham terjadi apabila nilai
perkiraan di bawah harga pasar.
Oleh karena itu untuk menentukan nilai
saham, pemodal harus melakukan analisis terlebih
dahulu terhadap saham-saham yang ada di bursa
saham guna menentukan saham-saham mana atau
portofolio yang bagaimana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal. Secara teoritis
penilaian harga saham oleh investor dan atau agen
(broker) dapat dilakukan dengan berbagai model.
Namun ada dua model yang seringkali digunakan
yaitu model fundamental dan model teknikal.
Model fundamental mencoba memperkirakan
harga saham di masa yang akan datang dengan:
(1) Mengestimasi nilai variabel-variabel fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa
yang akan datang, dan (2) menerapkan hubungan
variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh
taksiran harga saham. Model ini sering disebut
Share Price Forecasting Model.
Model analisis fundamental dilakukan
terhadap dua aspek, yakni aspek fundamental yang
berasal dari dalam perusahaan seperti, posisi
keuangan (Return on Invesment, Dividend Payout
Ratio, Likuiditas perusahaan dan lain-lain), posisi
pemasaran, posisi sumberdaya manusia,
pemanfaatan teknologi, dan aspek fundamental
yang berasal dari luar perusahaan seperti, tingkat
inflasi, perkembangan tingkat bunga, faktor sosial,
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ekonomi, politik dan lain sebagainya yang
diperkirakan mempengaruhi harga saham.
Sedangkan dalam model analisis teknikal,
perkiraan harga saham dilakukan dengan
mengamati perubahan harga saham tersebut dari
waktu ke waktu. Berlainan dengan pendekatan
fundamental, analisis ini menyatakan: (1) bahwa
harga saham mencerminkan informasi yang
relevan, (2) bahwa informasi tersebut ditujukan
oleh perubahan harga saham dari waktu yang lalu,
dan (3) karena perubahan harga saham akan
mempunyai pola tertentu, dan pola tersebut akan
berulang. Para analis teknis dalam menilai harga
saham banyak memperhatikan hal-hal sebagai
berikut: perkembangan harga saham, perkembangan kurs saham, volume dan frekuensi transaksi,
capital gain/loss dari saham yang ditawarkan,
kekuatan pasar dan lain-lain.
Dalam menilai saham ada beberapa pendekatan: Pendekatan diskonto, Pendekatan PER (Price
Earning Ratio), Rasio Harga/Nilai Buku, Rasio Harga/
Aliran Kas, Economic Value Added. Rasio harga/nilai
buku ini kebanyakan digunakan untuk menilai
saham-saham sektor perbankan, karena aset bank
biasanya memiliki nilai pasar dan nilai buku yang
relatif sama (Tandelilin, 2001).

METODE
Penelitian dilakukan pada 31 perusahaan yang
termasuk dalam industri finance yang go public di
Bursa Efek Singapura dan 51 perusahaan yang
termasuk dalam industri finance yang go public di
Bursa Efek Indonesia. Variabel dalam penelitian ini
terdiri dari 3 variabel bebas (modal TI, Infrastruktur
TI, Modal TI per pegawai) dan 1 variabel terikat
(nilai perusahaan).
Modal Teknologi Informasi

Modal Teknologi Informasi merupakan bagian dana perusahaan yang dipergunakan untuk
investasi sistem informasi yang mencakup
Hardware dan Software yang tercermin dalam
aktiva perusahaan.
DMTI =

MTIt – MTIt-1
MTIt-1

Dimana: DMTI adalah perubahan modal TI dari
tahun ke tahun, MTIt adalah modal modal TI tahun
sekarang (tahun t), MTIt-1 adalah modal TI tahun
kemarin (tahun t-1).
Infrastruktur Teknologi Informasi

HIPOTESIS
H1:

H2:

Diduga investasi TI berpengaruh terhadap
nilai perusahaan pada perusahaan yang
termasuk dalam industri finance yang go
public di Bursa Efek Singapura dan yang go
public di Bursa Efek Indonesia.
Diduga terdapat beda nilai perusahaan pada
perusahaan yang termasuk dalam industri
finance yang go public di Bursa Efek
Singapura dan yang go public di Bursa Efek
Indonesia

Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan
biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional TI , telecom, telex, fax, dan biaya ATM bersama.

DITI =

ITIt – ITIt-1
ITIt-1

Dimana: DITI adalah perubahan infrastruktur TI dari
tahun ke tahun, ITIt adalah infrastruktur TI (tahun
t), ITIt-1 infrastruktur TI pada tahun kemarin (tahun
t-1)
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Teknologi Informasi per Pegawai

b0

Teknologi Informasi per pegawai adalah
besarnya rasio antara modal Teknologi Informasi
dengan jumlah pegawai dalam perusahaan

b1-3 : Koefisien x1-3

∆ TI/L =

x1

: Modal Teknologi Informasi

x2

: Infrastruktur Teknologi Informasi

MTIt/Lt – MTIt-1/Lt-1

x3

: Modal TI per Pegawai

MTIt-1/Lt-1

e

: Standard Error

Dimana: ∆ TI/L adalah perubahan TI per pegawai
dari tahun ke tahun, MTIt adalah besarnya modal
TI tahun sekarang (tahun t), Lt adalah jumlah
tenaga kerja tahun sekarang (tahun t), MTIt-1
adalah jumlah modal TI pada kemarin (tahun t-1),
Lt-1 adalah jumlah pegawai tahun kemarin (tahun
t-1)
Nilai Perusahaan
Nilai Perusahaan menunjukkan persepsi
investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam pengelola sumberdaya perusahaan yang
tercermin pada harga saham. Nilai perusahaan
dalam penelitian ini merupakan rasio antara nilai
pasar dengan nilai buku saham.

NP =

: Intercept

MV
BV

Dimana: NP adalah Nilai Perusahaan, MV adalah
Market Value (harga pasar saham), BV adalah Book
Value (nilai buku saham)
Untuk menguji pengaruh investasi TI (Modal
TI, Infrastruktur TI, dan modal TI per pegawai)
terhadap nilai perusahaan digunakan Analisis
Statistik Inferensial dengan menggunakan model
analisis regresi berganda dengan rumus:
Y= b0 + b1 b1 + b2 b2 + b3x3 + e
Y

: Nilai Perusahaan
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HASIL

Uji Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama menyatakan Modal TI,
Infrastruktur TI dan Modal TI per Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan
pada industri finance yang go public di Bursa Efek
Indonesia dan yang go public di Bursa Efek
Singapura. Secara simultan Modal TI, Infrastruktur TI dan Modal TI per Pegawai berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan untuk sampel
Singapura (nilai sig F = 0,001 lebih kecil dari =0,05),
sehingga untuk sampel Singapura hipotesis
pertama terbukti, sementara untuk sampel
Indonesia secara simultan tidak berpengaruh
signifikan (nilai sig F = 0,350 lebih besar dari α =
0,05), sehingga untuk sampel Indonesia hipotesis
pertama tidak terbukti.
Uji Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua menyatakan terdapat
perbedaan nilai perusahaan antara industri finance
yang go public di Bursa Efek Indonesia dan yang
go public di Bursa Efek Singapura. Dari hasil analisis
diketahui nilai sig = 0,000 hal ini menunjukkan
bahwa terdapat beda yang signifikan nilai
perusahaan antara sampel Indonesia dengan
sampel Singapura, dengan demikian maka hipotesis
kedua terbukti.
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Hasi l A n al i si s Reg r esi
Hasi l Uj i Reg r esi u n t u k Sam p el In d o n esi a
Tabel 1. Uj i Sim ult an
M odel

1

Sum
R
R
of
Square
Square
3.617 .156
.024
143.113
146.730

Regression
Residual
Total

F

Sig

.396

.756

Tabel 2. Uji Parsi al
Model
1 (Constant
Modal TI
Infrastruktur TI
Modal TI per
Pegawai

B
2.550
7.264E-02
-.180
-.563

Beta
.037
-.637
1.623

t
5.884
.432
-.637
1.623

Sig
.000
.667
.525
.107

Hasi l Uj i Reg r esi u n t u k Sam p el Si n g ap u r a
Tabel 3. Uj i Sim ult an
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
R
Square
1008.573 .456
3836
4844.727

R
Square
.208

F

Sig

7.975

.000

Tabel 4. Uji Parsi al
M odel

B

1 Constant

3.256

Modal TI

1.927

Infrastr uktur TI

1.107

Modal TI per Pegawai

2.267

Bet a

t

Sig

4.253

.000

.086

.890

.376

.126

1.355

.179

.408

4.195

.000

Hasi l Pen g u j i an Hi p o t esi s
Uj i Hi p o t esi s p er t am a
Hipot esis pert ama menyat akan M odal TI,
Inf rast rukt ur TI dan M odal TI per Pegaw ai berpengaruh signif ikan t erhadap Nilai Perusahaan
pada industri finance yang go public di Bursa Ef ek
Ind on esia d an yan g g o pu blic di Bursa Ef ek
Singapura. Secara simultan Modal TI, Infrast rukt ur
TI d an M od al TI p er Peg aw ai b erp en g aru h
signifikan terhadap nilai perusahaan untuk sampel
Singapura (nilai sig F = 0,001 lebih kecil dari  =

0,05), sehingga unt uk sampel Singapura hipotesis
p ert ama t erb u kt i, semen t ara u n t u k samp el
Indonesia secara simult an t idak berpengaruh
signifikan (nilai sig F = 0,350 lebih besar dari  =
0,05), sehingga unt uk sampel Indonesia hipotesis
pertama tidak t erbukt i.
Uj i Hi p o t esi s k ed u a
Hipot esis kedua menyat akan t erdapat perbedaan nilai perusahaan antara indust ri finance
yang go public di Bursa Efek Indonesia dan yang
go public di Bursa Efek Singapura. Dari hasil analisis
diket ahui nilai sig = 0,000 hal ini menunjukkan
b ah w a t erd ap at b ed a yan g sig n if ikan n i lai
perusahaan ant ara sampel Indonesia d engan
sampel Singapura, dengan demikian maka hipotesis
kedua terbukti
Tabel 5. Hasi l Uji Beda Nil ai Per usahaan

Nilai Perusahaan
Equal v ariances
assumed
Equal variances
not assumed

Levene’s Test
for Equalit y
of Variances
F
Sig
43.626

.000

t-test for
Equality of
M eans
T
Sig(2 tailed)
-3.837
.000
-3.300
.001

Dari hasil analisis diketahui nilai sig F=0,000
lebih kecil dari =0,05, dan nilai F=43,625 lebih
besar dari F tabel 2,78, maka terbukti terdapat beda
yang signifikan nilai perusahaan yang tercermin
dari rasio MV/BV antara perusahaan yang termasuk
dalam industri finance yang go public di Bursa Efek
Singap ura dan yang go pu blic d i Bursa Ef ek
Indonesia.

PEMBAHASAN
Era milenium baru ditandai dengan penemuan
baru yang akan mengubah semua pendekat an
dalam pengelolaan sebuah perusahaan, penemuan
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baru itu adalah internet. Internet menandai sebuah
era baru yaitu revolusi informasi. Perusahaan akan
dituntut mempunyai knowledge management
yang canggih di tengah arus informasi yang begitu
kuat yang dapat diakses oleh semua orang. Proses
inovasi dan akselerasi perkembangan teknologi
diperkirakan akan sangat cepat, karena
penyebaran informasi yang merata mendorong
proses belajar dan menstimulir kreativitas dan ideide baru. Decision making process dituntut untuk
semakin cepat dan kompleks. Hubungan dengan
konsumen menjadi jauh lebih erat dan
personalized. Bahkan konsumen secara langsung
menentukan produk seperti apa yang dihasilkan
oleh perusahaan pada setiap tahapan produksinya.
Sementara relasi dengan supplier juga berubah
dimana supply chain management menjadi hal
yang sangat mudah dilakukan. Namun di atas
semua itu, karakteristik perusahaan di masa depan
adalah adanya keterbukaan dan fleksibilitas.
Dinamika lingkungan bisnis yang begitu cepat
karena revolusi informasi tadi menuntut corporate
culture yang berciri keterbukaan dan fleksibilitas
tinggi. Sementara corporate culture juga
mengalami perubahan besar dalam hal
penyusunan hierarki, chain of command, team
work dan aliansi. Batas perusahaan menjadi kabur
karena proses kolaborasi dan aliansi mengarahkan
perusahaan independen untuk membentuk
semacam sebuah grup besar yang saling support
seperti keiretsu di Jepang.
Dalam paradigma ekonomi lama, penilaian
perusahaan (company’s valuation) adalah
berdasarkan berapa besar asset fisik dimiliki (price
to book value, PBV), sehingga rasio PBV adalah satu
kali besar capital yang dimiliki secara fisik, ini
mencakup asset gedung, infrastruktur, produk
nyata, dan sebagainya. Kini dalam knowledgeeconomy hal tersebut berubah mengingat
intellectual capital dimasukkan dalam penilaian
perusahaan, karena knowledge yang dimiliki para
knowledge workers dinilai merupakan asset utama
perusahaan. Ada tiga hal penting yang saling
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berkaitan saat ingin menerapkan knowledge
management yaitu people, process dan technology,
dimana satu sama lain saling berkaitan. Pengetahuan diakuisisi dari people atas pengalaman dari
proses-proses yang terjadi dalam organisasi.
Teknologi berperan untuk mengubah pengetahuan
tadi dari analog menjadi bentuk digital, yang
dengan format yang terstruktur dapat diekstraksi
sesuai kebutuhan ( Santoso, 2002).
Kini sudah tidak asing lagi pemanfaatan
teknologi komputer dalam dunia industri finance
sebagai salah satu pusat keunggulan kompetitif.
Tingkat penerapan teknologi informasi (komputer)
dari industri finance yang satu dengan industri
finance yang lain berbeda berdasarkan tingkat
inovasi yang diterapkan. Gelombang inovasi
penerapan teknologi komputer digunakan sebagai
pusat keunggulan dalam melakukan efisiensi dan
efektivitas manajerial serta sarana untuk
menciptakan produk dan layanan baru.
Secara umum tujuan perusahaan adalah
memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai
pemegang saham akan meningkat apabila nilai
perusahaan meningkat yang ditandai dengan
tingkat pengembalian investasi yang tinggi pada
pemegang saham. Pengukuran nilai perusahaan
menggunakan berbagai macam yakni spread value
over cost, return saham, market value, total asset
(Fama dan French, 1998 dalam Suharli, 2006).
Nilai perusahaan yang tercermin dari harga
saham dipengaruhi oleh salah satunya adalah
informasi. Informasi merupakan kebutuhan yang
mendasar bagi para investor dan calon investor
untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi
yang lengkap dan akurat serta tepat waktu
memungkinkan investor untuk melakukan
pengambilan keputusan secara rasional sehingga
hasil yang diperoleh sesuai dengan yang
diharapkan. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun
1995 pasal 1 informasi atau fatwa material adalah
informasi atau fakta penting dan relevan mengenai
peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat
mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan
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atau keputusan pemodal, calon pemodal atau
pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau
fatwa tersebut (Sembiring, 2006). Salah satu
informasi yang sering diminta untuk diungkapkan
perusahaan saat ini adalah informasi keuangan dan
non keuangan. Untuk itulah maka setiap perusahaan meminta para manajer untuk memaksimalkan
pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan
pendapatannya sepanjang waktu. Permintaan ini
didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan akan
dengan sendirinya menciptakan nilai bagi para
pemegang saham. Secara harafiah nilai perusahaan
diukur dari nilai pasar wajar dari harga saham. Bagi
perusahaan yang sudah go public maka nilai pasar
wajar perusahaan ditentukan mekanisme
permintaan dan penawaran di bursa yang
tercermin dalam listing price.
Kesadaran tentang pentingnya mengukur aset
TI didalam menentukan level kesehatan daya saing
perusahaan dan kapasitas perusahaan untuk
mencapai kinerja bisnis di masa depan telah
muncul. Para manajer, konsultan dan analis
finansial telah mulai memperhatikan sumber daya
dan kemampuan TI dari perusahaan untuk
menentukan keberhasilan perusahaan di masa
depan, bahkan beberapa analis menyimpulkan
bahwa kemampuan TI adalah faktor pembeda yang
penting untuk membedakan bank yang terbukti
mencapai kinerja yang baik dan yang kurang
menguntungkan di masa 1980-an (Bharadwaj,
Bharadwaj, dan Konsynski, 1999). Lebih lanjut Dos
Santos, Peffers, Mauer (1993) menggunakan studi
kejadian untuk mengalisis dampak dari
pengumuman investasi TI terhadap harga saham
perusahaan dan mereka mendapati bahwa
pengumuman investasi TI yang inovatif cenderung
membawa dampak positif terhadap nilai pasar dari
perusahaan namun investasi TI yang non-inovatif
cenderung membawa dampak nol atau bahkan
dampak negatif terhadap harga saham. Penelitian
ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa
pasar modal benar-benar merespon informasi
tentang investasi TI sehingga menunjukkan bahwa

ukuran-ukuran berbasis pasar memang sudah tepat
untuk digunakan dalam mengevaluasi investasi TI.
Pengaruh Investasi TI terhadap nilai perusahaan untuk sampel Indonesia tidak signifikan, hasil
ini mendukung penelitian Hitt dan Brynjolfsson
(1996) menyatakan TI bisa meningkatkan
produktivitas dan memberikan keuntungan yang
besar bagi konsumen, tapi tidak ditemukan bukti
empirik bahwa TI memiliki hubungan dengan laba
bersih yang tinggi atau harga saham yang lebih
tinggi. Secara parsial untuk sampel Indonesia tidak
ada yang signifikan, artinya bahwa investasi TI
bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi reaksi
pasar terhadap saham perusahaan, ada faktor lain
yang lebih diperhatikan oleh investar daripada
sekedar investasi TI misalnya kondisi sosial politik,
karakteristik industri, waktu dan sebagainya,
sebagaimana dikemukakan Dos Santos, Peffers,
dan Mauer (1993) bahwa reaksi pasar pada
pengumuman-pengumuman investasi TI
tergantung pada berbagai faktor termasuk timing
investasi dan karakteristik-karakteristik industri.
Hasil penelitian terhadap sampel Singapura
ditemukan bahwa investasi TI berpengaruh signifikan terhadap nilai, penelitian ini sejalan dengan
penelitian Brown, Gatian, dan Hicks (1995) yang
melihat bahwa pasar saham memberikan reaksi
positif terhadap pengumuman-pengumuman
bahwa perusahaan itu mulai menerapkan Strategic
Information System (SIS) dan hasil penelitian dari
Sriram dan Krishnan (2003) yang menemukan ada
hubungan positif di antara investasi dalam TI
dengan nilai pasar, yang artinya bahwa investor
mempersepsikan investasi dalam TI adalah relevan
pada nilai (harga saham).
Secara parsial untuk sampel Singapura yang
berpengaruh signifikan hanya modal TI per
pegawai. Pengaruh modal TI terhadap nilai
perusahaan untuk sampel Singapura signifikan
sebesar 193%, fluktuasi nilai rata-rata modal TI
yang relatif meningkat pada 3 tahun terakhir
dibanding tahun sebelumnya (2000 sebesar Rp
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332.828.055, 2001 sebesar Rp 252.898.435, 2002
sebesar Rp 222.875.629 menjadi 2003 sebesar Rp
641.868.932, 2004 sebesar Rp 504.615.263 dan
tahun 2005 sebesar Rp 486.058.988) mengakibatkan peningkatan nilai pada 3 tahun terakhir (2000
sebesar 4,285, 2001 sebesar 3,938, 2002 sebesar
6,116, 2003 sebesar 3,713, 2004 sebesar 5,31 dan
tahun 2005 sebesar 4,398).
Penilaian pasar atas keputusan investasi TI oleh
perusahaan akan membantu manajer menentukan
bagaimana keputusan mereka mempengaruhi nilai
dari perusahaan. Pengaruh modal TI positif dan
signifikan ini mengindikasikan bahwa investasi TI
telah meningkatkan nilai perusahaan yang
tercermin dari harga pasarnya, sebagaimana
dikemukakan oleh Sriram dan Krishnan (2003) jika
pengumuman informasi TI membawa pada suatu
asosiasi pasar yang positif, maka dapat
diinterpretasikan bahwa keputusan investasi
sebagai meningkatkan nilai pasar dari perusahaan
dan sebaliknya jika pengumuman informasi TI
membawa pada suatu asosiasi pasar yang negatif,
maka dapat diinterpretasikan bahwa keputusan
investasi ini sebagai mengurangi nilai atau
menurunkan nilai pasar perusahaan. Secara empirik
Sriram dan Krishnan (2003) menemukan bahwa
investasi TI berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai pasar pada α = 0,01, dan ketika ada
variabel kontrol earning, nilai buku equity, dan
ukuran perusahaan ditemukan bahwa pengeluaran
TI berpengaruh signifikan dan positif terhadap
harga saham.
Beda Nilai Perusahaan
Tujuan daripada perusahaan pada intinya
adalah kesejahteraan stakeholder, banyak cara
yang dilakukan perusahaan untuk bisa memberikan
kesejahteraan bagi stakeholder nya antara lain
salah satunya adalah melakukan investasi TI
dengan harapan dapat meningkatkan profitabilitas
yang selanjutnya akan meningkatkan nilai
perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya,
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sebagaimana dikemukakan oleh Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005) bahwa informasi
aktivitas pendanaan dan investasi membantu kita
mengevaluasi kinerja bisnis. Besarnya investasi tidak
menentukan kesuksesan perusahaan tetapi
efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasinya yang menentukan laba dan
pengembalian pada pemilik. Qing dan Plant (2001)
sekalipun TI bisa meningkatkan surplus konsumen
atau tingkat pemanfaatan kapasitas, tapi apa
gunanya investasi TI bagi para pemegang saham
jika tidak bisa meningkatkan profitabilitas sebuah
organisasi laba. Terkait dengan investasi TI Sriram
dan Krishnan (2003) menyatakan bahwa modal TI
(komputer) dihargai pasar saham setidaknya empat
kali lipat lebih besar dibanding nilai-nilai pasar dari
setiap dolar dari aset-aset konvensional,
Kondisi nilai perusahaan pada kedua sampel
Indonesia dan Singapura terbukti berbeda secara
signifikan hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung
sebesar 43,636 lebih besar dari F tabel 2,84, dan
nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari
α=0,05. Perbedaan ini bisa dilihat mean dari nilai
perusahaan untuk sampel Indonesia sebesar 1,89
sementara mean nilai perusahaan Singapura
mencapai 3,88. terlihat bahwa nilai perusahaan
Singapura secara rata-rata lebih baik jika
dibandingkan dengan nilai perusahaan untuk
sampel Indonesia, Indonesia yang mempengaruhi
harga saham adalah faktor yang bersifat nonfundamental seperti situasi politik, daripada faktorfaktor yang bersifat fundamental seperti misalnya
kinerja perusahaan termasuk investasi yang
dilakukan perusahaan. Para investor Indonesia
merupakan spekulan yang berfikir jangka pendek,
dimana mereka hanya berusaha mendapatkan
tingkat return yang tinggi, tanpa melihat
bagaimana prospek perusahaan yang akan
dijadikan lahan investasinya, sementara investor di
luar negeri lebih bersifat rasional dan tidak mudah
terpengaruh oleh isu-isu non-fundamental, mereka
lebih realistis di dalam menilai suatu usaha dan
lebih memperhatikan faktor fundamental
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perusahaan. Sebagaimana dikemukakan Rahardjo
(2000) Pasar modal seperti NASDAQ yang
didominasi oleh saham perusahaan yang berbasis
teknologi ramai diburu dan dimonitor oleh pelaku
bisnis. Saham-saham perusahaan teknologi,
terutama yang berbasis IT dan Internet, dicari-cari
oleh orang meskipun perusahaan tersebut masih
dalam keadaan merugi. Pernyataan ini menunjukkan optimisme para pelaku bisnis di luar negeri
akan pentingnya TI bagi kelangsungan hidup suatu
perusahaan, atau bisa dikatakan bahwa
perusahaan yang berbasis TI akan menerima
kemanfaatan jangka panjang atau akan dapat
meningkatkan nilai bagi pemegang sahamnya yang
tercermin dari harga saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh investasi TI terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan yang termasuk dalam industri
finance yang go public di Bursa Efek Singapura dan
yang go public di Bursa Efek Indonesia dan untuk
mengetahui apakah terdapat beda nilai
perusahaan pada perusahaan yang termasuk dalam
industri finance yang go public di Bursa Efek
Singapura dan yang go public di Bursa Efek
Indonesia.
Secara simultan Modal TI, Infrastruktur TI,
Modal TI per pegawai berpengaruh secara
signifikan terhadap nilai perusahaan industri
finance yang go public di Bursa Efek Singapura,
dan tidak berpengaruh signifikan industri finance
yang go public di Bursa Efek Indonesia.
Terdapat perbedaan signifikan antara nilai
perusahaan untuk industri finance yang go public
di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan yang
termasuk dalam industri finance yang go public di

Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan investor
Indonesia merupakan spekulan yang berfikir jangka
pendek, dimana mereka hanya berusaha
mendapatkan tingkat return yang tinggi, tanpa
melihat bagaimana prospek perusahaan yang akan
dijadikan lahan investasinya, sementara investor di
luar negeri lebih bersifat rasional dan tidak mudah
terpengaruh oleh isu-isu non-fundamental, mereka
lebih realistis didalam menilai suatu usaha dan lebih
memperhatikan faktor fundamental perusahaan,
sehingga sangat berpengaruh terhadap perubahan
nilai/harga saham perusahaan.
Saran
Bagi para investor maupun calon investor
sebaiknya dalam menilai suatu perusahaan tidak
hanya melihat tingkat keuntungan dari perusahaan
saja, namun juga hal lain yang nantinya akan
mendukung keberlanjutan perusahaan, misalnya
kemampuan inovasi TI dalam menyongsong
persaingan pasar bebas.
Bagi peneliti selanjutnya, karena manfaat
penggunaan TI baru bisa dirasakan paling tidak satu
tahun setelah penggunaan TI maka untuk
pengukuran nilai perusahaan, data yang
dipergunakan adalah data t+1.
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JURISTIC OBSTACLE IN DECLARING BANKRUPTCY AGAINST INSURANCE COMPANY
WHICH FAIL TO SETTLE ITS DEBT
LIABILITY
Ali Imron
Law Faculty of Merdeka University, Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang – 65146
Abstract: Legal obligation to pay compensation of an insurance company arise immediately
after the evenement occurred, if this obligation not being settled right away it can be
categorized as “fall due debt” and “claimable”, and this can be used as a reason to propose
bankruptcy application. The creditor’s fundamental rights practically impeded by Section 2
article (5) of Insolvency Act, which give absolute authority to Minister of Finance in proposing
bankruptcy application for insurance company. This authority is attached to the status of Minister
of Finance as the guider and supervisor of insurance institution in Indonesia, but this authority
often might reduce people’s trust to insurance institution itself if it is not used carefully and
wisely. For the sake of law and justice, Minister of Finance should acts proportionally if the
bankruptcy application doesn’t have enough reason, according to Minister’s authority in the
case of bankruptcy application for insurance company against their insured and other creditors.
Keywords: Bankruptcy decision against insurance company, Section 2 article (5) of Bankruptcy
Act, Role of Minister of Finance.

After Act No. 37/2004 being published, it was
considered as a good progress in the field of
bankruptcy law which is expected to be able to
settle receivable and liability conflict between
creditor and debtor in fair, fast, open, and effective
manner. The main principles which become major
mission of bankruptcy law was conducted by
combining material law and judicial procedure as
one body, it was intended as a comprehensive
effort in integrating the law justice and court
enrolment as the last resort of all justice seeker in
order to force law and justice in the society.
The present of Insolvency and Debt
Moratorium Act is expected to be useful as the
Korespondensi dengan Penulis:
Ali Imron: Telp. + 62 341 582 881

settlement of receivable and liability conflict among
business practitioners who had suffered financial
disadvantage after recently monetary crisis.
However, the most important thing is settlement
certainty in rebuilding government’s ability to spin
Indonesia’s economic wheel which already
drowned deeply. Therefore, receivable and
liability settlement in this new Insolvency Act
framework is no longer handled by District Court
which usually will take a long time, but rather than
establish special court known as Commercial Court
and applied specified limited time of settlement,
i.e. 154 days at longest. In addition, special judges
were also appointed which known as commercial
judges, and established curator and private
administrator other than Inheritance Property

E-mail: jurkubank@yahoo.com
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Office which in the last few years has undertaking
and handling bankruptcy property or managing
property of debt moratorium.

issued by a number of act is overlapping one to
another.

Due to certainty of legal liability against debt,
creditors can propose a bankruptcy status for all
debtors either as a single person or corporation at
any time, as long as those debtors have two
creditors or more and there is at least evident that
shows fall due and claimable debt (Section 2 article
(1) of Insovency Act). In addition to Bank and
Security Company, Insolvency Act also gives
privilege right to Insurance Company, as it written
in Section 2 article (5) of Insolvency Act: “In the
case of Debtor is an Insurance Company,
Reinsurance Company, Pension Fund, or StateOwned Company which undertake public interest,
bankruptcy status only can be proposed by Minister
of Finance”.

This research emphasizes the understanding
of law’s personality with its normative characteristic.
The main activities are centered in law theory
perspective, and try to illustrate law issue which
emerge from legal event as the background of
positive law, followed by positive law
systematization and try to give some explanation
based on logical reasoning.

Special right awarded by Insolvency Act with
respect to bankruptcy imposition by bankrupt
appellant or their creditors is based on the necessity
to maintain people’s trust against Insurance
Company as a risk management institution as well
as a fund management institution which have
strategic position in the economic development.
However, we have to pay more attention to a piece
of sentence that said “only can be proposed by
Minister of Finance” and the main goal of that
section which involved Minister of Finance
authority in handling receivable and liability
conflict which involve Insurance Company. What
if it was proved that the Insurance Company has a
fall due and claimable debt – see Section 2 article
(1) – weather this non payable debt was conducted
against their creditor; to what extent the role of
authority in defending their authority faced with
creditor’s authority who has collect right assured
by law (in line with Section 1131, 1132 BW).
Further more about privilege right awarded by
Section 20 article (2) of Act No.2/1992 regarding
Insurance Company, there is also a preference right
which gives a higher position than another
person’s right, this thing indicated that all rights

RESEARCH FINDINGS
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RESEARCH METHOD

Legal-normative method were used to
analyze law materials, either primary or secondary
materials, which lead to philosophy ground of
insurance contract law, especially which have
correlation with theoretical ground of emerged
alliance (schuld met haftung) in insurance contract.
We want to propose some argumentation resulted
from logical reasoning based on deductivenormative method through conceptual approach,
and we also want to give prescription about “what
properly needed” regarding to legal issue emerged
which adjusted with identification result of law
jurisprudence.

Insurance as a Debt-Making Contract
Insurance as a contract created by insured
and underwriter is contained in Section 246 of
Commercial Act and perfected by Section 1 article
(1) of Act No.2/1992 as follows: “Insurance or
guarantee is an agreement between two parties
or more by which the insurers bond themselves to
the insured by receiving insurance premium to
provide compensation caused by financial loss,
damage, or suffer from expected profit loss or to
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provide legal responsibility for possible third party who
might be suffered by an uncertain event, or to provide
some payment which based on the live or dead of
the insured”. According to this definition, insurance
is an agreement which resulting in an alliance in the
form of right and obligation reciprocally in which the
insured is obliged to pay premium and the insurer
promises to pay an amount of money as the
compensation because of evenement.
Theoretically, the occurrence of legal
relationship in an alliance will publish some rights
or assets aspect, and responsibilities or liabilities
aspect. Asset aspect which attached to the creditor
may be in the form of a claim, and the liability
aspect may be in the form of debt which associated
with subject’s obligation. Creditors who have legalbased published right is entitled to receive legal
protection when the debtors fail to fulfill their
obligation voluntarily in a good condition. Within
liability aspect there is schuld and haftung element;
schuld is an achievement obligation separated from
its sanction, and haftung is the juristic suedguarantee, regardless of who have obligation to
fulfill the owed achievement. Generally, schuld
and haftung is consist in the same law subject,
because law principle cited that every debt which
emerged from private alliance will be guaranteed
by all debtor’s assets (Section 1132 of BW).
Logical base of civil law that interpret
obligation as debt is not only based on published
right from contractual terms of borrowing money,
but also based on obligation to pay compensation
to their partner which resulted by flawed promise.
If that framework being inserted to insurance
contract, then when the insurer does not pay the
claim proposed by the insured, it can be categorized
the same as fall due debt based on insurance
agreement or insurance policy. If the insured have
already fulfill their obligation in the form of
premium, the provision of alliance law will put
insurance company as a debtor who have to fulfill
their obligation to the insured at anytime
evenement occur.

In other word, we can conclude that insurance
company assures the debts that they should pay
to the insured at any time agreed event (risk) occur.
If they don’t pay the debt, all their assets will be
seized as debt collateral, either through law suit
or through public seizure by using bankruptcy
institution.
According to Section 1 article 6 of Insolvency
Act, debt is “an obligation termed or can be
termed in amount of money, either in Indonesian
currency or foreign currency, either emerged
directly or in the future, which arise by agreement
or by law and have to be fulfilled by debtor, and
if the debtor does not fulfill the debt, it will give
right to creditor to seize debtor’s assets”. The
meaning of “fall due debt and claimable”,
according to Explanation of Section 2 article (1) of
Insolvency Act, is an obligation to pay the fall due
debt either because it has been agreed, because
of accelerated time of collect as it has been agreed,
because of sanction and fine imposition by
authorized institution, or because of court, arbiter,
or arbiter council verdict.
Time of Obligation Emerged to Pay “Debt”
for the Insurer
Insurance agreement is a contract that has the
nature of aleatair, which means that this contract
is an agreement where the achievement of the
insurer is depends upon an uncertain event, while
the achievement of the insured is already well
defined. Although the insured has fulfilled their
duty perfectly, the status of the insurer is still not
sure can fulfill their duty (Hartono, 1992).
In addition, insurance agreement is also a
conditional contract with delayed condition. It
means that when that agreement created based
on consensus, the achievement of the insurer is
still being hung until the agreed condition come
up (evenement occur). The achievement of insurer
only can be performed if the conditional clauses
in the agreement have been fulfilled. On the
contrary, the insured is not making a promise to
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fulfill the condition, but they can force the insurer
to perform their achievement, unless all conditions
have been fulfilled then.
As long as the evenement is not happen yet,
the obligation of the insurer (insurance company)
against the insured is not exist. In other word,
although the insured have a proof with their
insurance policy, legally it can be categorized as
creditor of the insurer, as long as in the normal
condition (the insurer is not in bankruptcy state).
For instance, in the case of bankruptcy application
which proposed by all policy holder which
represented by Alaydrus against PT. Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia, in this case the judge of
Commercial Court in their verdict No. 28/Pailit/2001/
PN.Niaga/Jkt.Pst 20th August 2001 has overrode
creditor status on behalf of Edy Salomon,
Setyowasis, Arifan Mas, and Wawan Zulmawan
where they only showed a proof as legal policy
holder of PT. Asuransi Jiwa Manulife, as
bankruptcy applicant against PT. Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia. The next case is in bankruptcy
application which proposed by PT. Bumijaya
Tanjung against PT. Asuransi Tugu Indonesia, in
this case the judge of Jakarta Commercial Court in
their verdict No. 28/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst 26th
July 2001 was consider the status of policy holder
in the time of bankruptcy application being
proposed is still not as a debtor of requested party,
considering that the obligation to pay
compensation is not exist as long as the evenement
is not occur, based on this reason the status of the
insured when bankruptcy application being
proposed is still not as creditor of their insurer (PT.
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia).
Section 2 article (1) of Insolvency Act contain
a fundamental condition which said that the nature
of debt which can be used as ground of bankruptcy
proposal by creditor is not only fall due debt, but
this fall due debt also must have already claimable
legally. Therefore, in insurance contractual law,
submission of compensation claim must first fulfill
some condition as follow: (1) The event that cause
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several loss must fit in qualification as evenement,
that is the event can not be predicted before,
unwanted, and beyond the failure of involved
parties; (2) There is a causality relationship between
agreed event (evenement) and suffered loss; (3)
Verification is needed to proof weather there is
any element that burdensome the risk or not; (4)
Verification is needed to proof weather there is
any defect and/or impair of their own thing, and
weather the suffered loss is caused by its own
nature and characteristic; (5) Verification is needed
to proof that the suffered loss is not caused by the
insured themselves; (5) There is balance between
diverted risk value (insurance price) and the
amount of compensation accepted.
It is appropriate that the implementation of
insurance agreement should marked with
obligation fulfillment by the insurer to provide
compensation to the insured, but this obligation
fulfillment is not directly awarded, it must fulfill
some conditions first so that the debt can be
categorized as claimable. Thus, although an
evenement has occurred, and the conditions is still
can not be proved, the insured can not force the
insurer to pay their claim, and if that situation is
used as reason to propose bankruptcy status, then
those conditions will determine that the debt is
claimable.
Practically, especially in life insurance, the
insurer’s obligation to pay an amount of money
to the insured as compensation is not only based
on death event, but there is also a kind of payment
which paid at the end of insurance period
(expiration), or called unit link or dual-purpose
insurance. This type of life insurance besides
providing protection against benefit pecuniary loss
caused by people’s death who have legal
relationship, it also providing protection against
longer life expectation when there is no death
(evenement) that happen during the period of
insurance, this protection is capital in the form of
an amount of money. As the counter achievement
of the insured, premium payment beside consist
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of risk price which diverted to the insurer, this
payment also completed by payment a number of
money as investment or saving. If this situation is
used as legal reason to propose bankruptcy status,
the condition of fall due debt and claimable is at
the expiry date of insurance which included within
the policy.
Juristic Problems Regarding with the
Meaning of Section 2 Article (1) jo. Section
8 article (4) of Insolvency Act versus Section
2 article (5) of Insolvency Act
Bankruptcy is started when the debtor can not
fulfill the debt payment schedule (insolvency),
which is when the cash flow projection of a
company shows that the next debt payment can
not be fulfilled. When a company is in this
situation, it must be decided weather bankruptcy
proposal should be proposed for this company, or
allow the company to stay alive through
restructuring effort. This decision is mainly depend
on the best choice, which action that will provide
best result for creditor and debtor.
According to the essence of bankruptcy
institution establishment such as to avoid struggle
against debtor’s asset when there are two creditors
that have the right to claim their receivable to the
debtor. Therefore, Section 2 article (1) of Insolvency
Act stated that if the debtor has two creditors or
more and doesn’t pay at least one fall due and
claimable debt then either based on their own
application or based on application proposed by
one creditor or more the Commercial Court can
declare bankruptcy against that debtor.
Furthermore, regarding with the impression of
simple or brief process stated in Section 8 article
(4) of Insolvency Act which stated that bankruptcy
proposal should be granted if there is simply proven
fact or situation, which is there are two creditors
or more and there is unpaid and fallen due debt.
The Commercial Court in declaring bankruptcy
against a debtor should not only consider debtor’s
disability to pay the debt, but the meaning here is

debtor’s incapability to pay the debt as it was
agreed.
Based on the explanation above we can
understand that the existence of bankruptcy
regulation which consists of business interests
should be ensured with liability settlement
certainty and easy, simple, fast, and inexpensive
process. Ideally, according to general assurance
principle of liability in civil law which stated that
debtor’s asset can be sold (mission in bona), in
order to settle their debt (vendito boroum), should
be protected by law. Namely, creditor’s right which
born based on general principle (civil verbintenis)
can be requested its sued-guarantee through
courthouse (haftung). This is different with right
that arose from natural alliance (natuurlijk
verbintenis), where the accomplishment can be
done through lawsuit. In sociologic aspect,
bankruptcy imposition against a company will
result in disadvantage effect, either regarding with
company’s continuity or its employees, and will give
bad impression to the owner of a company.
In line with what have been explained before
that insurance agreement basically is a civil alliance
(civil verbintenis) which cause liability to arise
(schuld) and can be sued-guaranteed,
consequently the insured’s right who act as creditor
should be assured in the courthouse when the
debt is fall due and claimable. However, with the
existence of Section 2 article (5) of Insolvency Act
which basically closed access for bankruptcy
application proposed by the insured (creditor)
against insurance company (debtor), as if this
insurance agreement is not a civil alliance (civil
verbintenis), but tend to equal with natural
alliance (natuurlijk verbintenis) which its execution
can not be requested to the judge. Although there
is a chance to propose a legal action to District
Court based on default, but compensation claim
in insurance or expiry claim is more similar to fall
due and claimable debt, which is a preference right
of the insured/policy holder (Section 20 article (2)
of Act No. 2/1992).
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Regarding with absolute authority awarded
to Minister of Finance which stated in Section 2
article (5) of Insolvency Act based on public interest
protection, actually he acts for and behalf of himself
or for and behalf of another person’s interest (the
insured)? But if look carefully to the last sentence
of the section which stated: “Bankruptcy proposal
only can be proposed by Minister of Finance”, it
means that Minister of Finance is acted for and
behalf of himself. Perhaps it would be different if
the word “by” replaced with “through”, which
mean that Minister of Finance in proposing a
bankruptcy application is based on creditor’s (the
insured) request. In contrary, if the Minister of
Finance acts for and behalf of himself, will he put
himself as creditor or performing his authority as
control institution?
If bankruptcy application proposed by
Minister of Finance is based on its authority as
control institution, then this authority to declare
bankruptcy is an internal action, which taken to
avoid further loss caused by insurance company
which its license has been withdrawn. This action
can not be interpreted as right which close
creditor’s right from insurance company (as debtor),
because the first sentence of Section 20 article (1)
of Act No. 2/1992 stated that: “without reducing
the effectiveness of Bankruptcy Provision…”, it
means that it doesn’t forbid awarded authority to
creditor by Section 2 article (1) of Insolvency Act.
The enrolment of Minister of Finance should
optimize its internal authority as guider and
supervisor, according to Section 10 of Act No. 2/
1992, to settle Insurance Company’s liability that
have already fall due based on insurance law, and
if this effort is fail, Minister of Finance should not
override it, he must proceed the bankruptcy
proposal which proposed by the insured to
Commercial Court in order to obtain bankruptcy
status or the insurance company not being
bankrupt.
The same procedure would be performed in
the case of Minister of Finance believe that the
258

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 12, No. 2, Mei 2008: 253 – 262

insurance company is in the right position, or the
acclaimed liability is actually not fall due and
claimable yet. If the settlement not achieved, Minister
of Finance must precede the bankruptcy application
to the Commercial Court to make decision about the
legal status of insurance company. According to law,
the authority to decide weather a corporation or a
person is in bankruptcy state or not, as it stated in
Section 285 article (3) of Insolvency Act, is Commercial
Court, not Minister of Finance.
Sued-guaranteed of Insurance Company as
Legal Entity against Another Legal Liability.
We should understand that potential legal
liability of insurance company as corporation is not
merely arise from insurance agreement according
to Section 246 of Commercial Act jo. Section 1
article 1 of Act No. 2/1990 which publish status of
insurer or insured with all right and duty along
with it, but it also can arise from another alliance.
Legal liability that arise from another service
product derivation sold to society such as Surety
Bond, where the insurance company act as insurer
of various kind of construction work to the third
party, or another service product which its
application should be guaranteed with all asset
properties.
Legal entity in the form of limited partnership
often used by insurance practitioner for their
company’s interest, as liability insurer company
(borgtoch), for instance, for their mother company
to the bank or third party against part of their asset,
or disinvestment in capital market or money market
which result in debt liability, or because of ultra
vires action of Limited Partnership as legal entity
which result in debt liability that have to be
guaranteed with their all asset, and the
corporation’s asset can be seized either through
civil lawsuit or public seizure in bankruptcy process.
Those debt liabilities occurred beyond legal
consequence of insurance agreement, as it
reviewed previous.
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Sued-guaranteed of debt payment which arise
from civil event beyond the insurance law can be
used as bankruptcy application proposal to
Commercial Court if it already categorized as “fall
due” and “claimable” debt. This conceptual is in
debate between experts (Simanjuntak, 2003),
weather special right awarded to Minister of
Finance to propose a bankruptcy status of an
insurance company as it stated in Section 2 article
(5) of Insolvency Act is merely only an obligation
that rise from insurance agreement as it stated in
Section 246 Commercial Act jo. Section 1 article 1
of Act No. 2/1990, or including debt liability that
arise from another legal action that performed by
legal entity beyond their main function.

EXPLANATION
Authority based on Section 2 article (5)
should be carried out in responsible and
careful manner.
The impression of Section 2 article (5) of
Insolvency Act that implicitly give absolute
authority to Minister of Finance to declare
bankruptcy status of an insurance company, not
by judge of commercial court, it means that this
section is practically provide protection in the form
of legal immunity for insurance company against
bankruptcy application proposed by their creditor.
Based on bankruptcy application case against
Bank Danamon which proposed by Bank IFI
through Bank of Indonesia, Bank Indonesia didn’t
precede Bank IFI’s application to the Commercial
Court, as an evident that authority awarded by
Section 2 article (3) of Insolvency Act is not
interpreted to include legal aspect assessment
which is part of guidance and supervisory duty –
although concerning with bankruptcy thing –
within jurisdiction of Act No. 7/1992 which already
replaced with Act No. 8/1998. In responding that
refusal, Bank IFI as creditor – disregard Section 2

article (3) of Insolvency Act – try to propose
bankruptcy application against Bank Danamon (as
debtor) directly to Commercial Court, based on the
fact that Bank of Indonesia has refused to proceed
this bankruptcy application. The result is the same,
Commercial Court considered that the authority
to proposes bankruptcy application is only in Bank
of Indonesia’s hand, in the case that the debtor is
a bank.
The analogue of authority awarded by Section
2 article (5) of Insolvency Act to Minister of Finance
in proposing bankruptcy application against
insurance company, this action should be done by
Minister of Finance by using his internal authority
as guider and supervisor (according to Section 10
of Act No. 2/1992), to settle the liability by the
insurer against the insured or insurance company
(legal entity) as debtor of their creditor, based on
insurance law and another provision. If the effort
performed by Minister of Finance is also end in
failure, they should not override bankruptcy
application which proposed by the insured or
another creditor and proceed that application to
the Commercial Court to get bankruptcy decision.
In contrary, if Minister of Finance state that the
bankruptcy application against insurance company
(the insurer) is legally not fall due and collectible
yet, then the Minister of Finance should proceed
the application to Commercial Court to get further
examination and verdict.
Bankruptcy as the Proper Institution for Debt
Liability Settlement and Protect Parties’
Interest Proportionally.
Bankruptcy is a legal situation established by
Commercial Court where the debtor doesn’t pay
(not able or doesn’t want) at least one of his fallen
due and claimable debt. The legal consequence
of this condition is confiscation against all assets
owned by debtor, either his existing asset or his
future asset which in public attachment and
performed by one curator or more under
supervision of one supervisor judge who
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appointed in the same time as curator by
Commercial Court.
In other word, Bankruptcy status is not
automatically stated that the bankrupt debtor is
unable to pay his debts. It means, when debtor is
actually able to settle his debt, he can propose a
reconciliation proposal based on Section 144 of
Insolvency Act, if this reconciliation is overrode by
all creditors, or if the bankrupt debtor doesn’t
propose a reconciliation proposal, then based on
Section 178 of Insolvency Act this debtor is declared
as insolvent, or in a condition that unable to pay
his debts to all creditors.
Basically, if this bankrupt debtor still able to
pay his debts to all creditors, the chance to take a
reconciliation way is still wide open, although the
bankruptcy proposal has been proposed by all
creditors. This chance is awarded by act provision
since the bankruptcy proposal registered in
Commercial Court, the debtor can directly propose
a Debt Moratorium Application (PKPU) with
reconciliation plan enclosure. If the PKPU
application is not proposed, debt liability settlement
is still wide open, as long as the receivable
verification meeting is not over yet.
The mechanism of debt liability settlement
which regulated in bankruptcy institution actually
is a proper and fair step. Because the suedguaranteed in civil law based on Section 1131 and
1132 of BW which then regulated through
bankruptcy institution is basically have the same
purposes to protect both party’s interest
proportionally, first, bankruptcy is a guarantor
institution which ensure creditor that the debtor
will not deceit and responsible to all his debts;
second, bankruptcy is an institution that give
protection to debtor against mass execution to all
his assets performed by his creditors (Hartono,
1999). Thereby, the existence of bankruptcy
provision either as institution or as special legal
action is a conceptual sequence that obeys the
principle (mission in bona – vendito bonorum).
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It is clear that debt liability settlement through
bankruptcy institution is not a way that has to be
refused or opposed by debtor, either as public
corporation or private corporation, financial
institution or non financial institution. Because if
there is a discriminative treatment against certain
debtor group, it will produce irresponsible
businessman, they will abuse Minister of Finance
and Bank of Indonesia’s authority to save them
from transgression. In addition, uncertainty
resulted by such behavior will also produce vague
condition that have potential to promote
corruptive and collusive action between business
practitioners and bureaucrats.

CONCLUSION AND SUGGESTION
Conclusion
According to civil law, liability is not only based
on obligations that arises from contractual term,
but also arise from obligation to pay compensation,
in the case of insurance company has been proven
default in paying compensation when evenement
occur. This obligation is can be associated with fall
due and claimable debt, as it agreed and stated in
insurance policy.
Insurance agreement basically is a civil alliance
(civil verbintenis) which cause liability to arise
(schuld) and can be sued-guaranteed,
consequently the insured’s right who act as creditor
should be assured in the courthouse when the
debt is fall due and claimable. However, with the
existence of Section 2 article (5) of Insolvency Act
which basically closed access for bankruptcy
application proposed by the insured (creditor)
against insurance company (debtor), as if this
insurance agreement is not a civil alliance (civil
verbintenis).
Regarding with absolute authority awarded
to Minister of Finance which stated in Section 2
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article (5) of Insolvency Act, as legal officer that
can propose bankruptcy application against
insurance company, merely based on public interest
protection. This authority cannot be interpreted
that he acts for and behalf of himself or the insured
interest. But if look carefully to the last sentence
of the section which stated: “Bankruptcy proposal
only can be proposed by Minister of Finance”, it
means that Minister of Finance is acted for and
behalf of himself. In contrary, Minister of Finance
as public officer, he will put himself as creditor or
performing his authority as control institution. If
bankruptcy application proposed by Minister of
Finance is based on its authority as control
institution, then this authority to declare
bankruptcy is an internal action, which taken to
avoid further loss caused by insurance company
which its license has been withdrawn.
The action of Minister of Finance not to
proceed the bankruptcy application from the
insured (creditor), although there is a strong reason
behind it, can not be interpreted as right which
close creditor’s right from insurance company (as
debtor), because the first sentence of Section 20
article (1) of Act No. 2/1992 put the policy holder
as preference creditor.
Sued-guaranteed of debt payment which arise
from civil event beyond the insurance law can be
used as bankruptcy application proposal to
Commercial Court if it already categorized as “fall
due” and “claimable” debt. Special right awarded
to Minister of Finance to propose a bankruptcy
status of an insurance company as it stated in
Section 2 article (5) of Insolvency Act is merely only
an obligation that rise from insurance agreement
as it stated in Section 246 Commecial Act jo. Section
1 article 1 of Act No. 2/1990, or including debt
liability that arise from another legal action that
performed by legal entity beyond their main
function as the receiver of diverted risk from their
insured (customer) based on insurance company.

Suggestion
The enrolment of Minister of Finance should
optimize its internal authority as guider and
supervisor, according to Section 10 of Act No. 2/
1992, to settle Insurance Company’s liability that
have already fall due based on insurance law, and
if this effort is fail, Minister of Finance should not
override it, he must proceed the bankruptcy
proposal which proposed by the insured to
Commercial Court in order to obtain bankruptcy
status or the insurance company not being
bankrupt.
The same procedure would be performed in
the case of Minister of Finance believe that the
insurance company is in the right position, or the
acclaimed liability is actually not fall due and
claimable yet. If the settlement not achieved,
Minister of Finance must precede the bankruptcy
application to the Commercial Court to make
decision about the legal status of insurance
company. According to law, the authority to decide
weather a corporation or a person is in bankruptcy
state or not, as it stated in Section 285 article (3) of
Insolvency Act, is Commercial Court, not Minister
of Finance.
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Abstract: This paper examined the post-privatization both of financial and market performance
of State-owned company (BUMN). The findings indicated that there was no significant increase
in financial performance after privatization. All variables tested were statistically the same
between before and after privatization. However, market performance showed significant
result in cumulative abnormal in 6th month. It meant that, investing in BUMN could give a
significant return after investing at least six months.
Keywords : state-own company, financial performance, market performance

Dunia usaha dewasa ini dihadapkan pada
kompetisi yang semakin ketat. Tidak peduli
apakah produk yang dihasilkan oleh BUMN,
swasta maupun koperasi, apabila tidak dapat
memberikan alternatif pilihan yang paling baik,
maka ia akan tersingkir dari persaingan. Hal ini
tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi
perkembangan dunia usaha untuk terus
meningkatkan kinerjanya agar supaya dapat
bersaing.
BUMN merupakan perusahaan milik
pemerintah yang keberadaannya dalam sistem
ekonomi Indonesia masih diperlukan. BUMN
selain menjalankan fungsinya sebagai pemasok
dana bagi pemerintah melalui pajak dan dividen
juga dibebani untuk berfungsi sebagai agent of
development. Tanpa disadari peran tersebut
membuat banyak BUMN bekerja tidak efisien
sehingga berakibat pada kinerjanya. Akan tetapi
dengan makin ketatnya persaingan usaha maka
Korespondensi dengan Penulis:
Sri Lestari Kurniawati: Telp. +62 31 594 7151, Fax. +62 31 599
2985

profesionalisme dalam pengelolaan BUMN harus
ditingkatkan. Peningkatan kualitas pengelolaan
BUMN akan membantu perusahaan mencapai
efisiensi dan produktivitas sehingga dapat
bersaing dengan perusahaan lain.
Pengalaman di berbagai negara maju, BUMN
pada umumnya juga mempunyai kinerja yang
buruk, sekalipun ada beberapa pengecualian
seperti pada BUMN di Singapura. Sekalipun
berbadan hukum namun BUMN kerap menjadi
alat bagi kepentingan birokrat dan politisi yang
berakibat pada sulitnya BUMN untuk berkembang
menjadi perusahaan yang kompetitif.
Prinsip–
prinsip tentang good corporate governance
seringkali diabaikan.
Peraturan Pemerintah No.3/1983 dan PP.No.5/
1988 diterbitkan untuk mengembangkan BUMN
agar dapat bergerak lebih leluasa dan sehat seperti
badan usaha milik swasta. Inti dari peraturan
tersebut adalah diperlukannya restrukturisasi
BUMN. Restrukturisasi merupakan upaya
peningkatan efisiensi dan produktifitas melalui
perubahan organisasi dan juga pemilikan saham.

E-mail: endut_2006@yahoo.com

STUDI ATAS KINERJA BUMN SETELAH PRIVATISASI

Sri Lestari Kurniawati, Wiwik Lestari

263

PERBANKAN
Secara hukum kini hanya dikenal dua bentuk
BUMN yaitu Perum dan Persero. Bentuk itu
memungkinkan otonomi manajemen menjadi
lebih luas. Sedangkan secara organisatoris
dimungkinkan terjadinya pemecahan badan
usaha, pembentukkan perusahaan patungan atau
bahkan menjual saham melalui pasar modal.
Memang dengan masuknya sektor swasta berarti
mengambil alih sebagian saham BUMN. Fenomena
BUMN yang dioperasikan dengan semangat
swasta memberikan gambaran menarik. Terjadi
korelasi yang positif antara semangat swasta
dengan kinerja BUMN, artinya manajemen lebih
berani memunculkan ide, lebih antisipatif
terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat
membawa perubahan terhadap kinerja BUMN,
karena alasan–alasan tersebut maka dorongan
program privatisasi semakin besar. Apalagi pada
masa setelah krisis dimana defisit anggaran
membengkak, maka privatisasi dipandang sebagai
cara untuk menambah pemasukan dalam
mengurangi defisit anggaran seperti yang terjadi
di Indonesia.
Privatisasi merupakan suatu kebijakan untuk
memberikan peranan yang lebih luas terhadap
kekuatan pasar sebagai alokator sumber daya
ekonomi.
Privatisasi diharapkan dapat
meningkatkan daya saing dan efisiensi
perusahaan yang selanjutnya mendukung
pertumbuhan ekonomi. Privatisasi yang dimaksud
dalam penelitian ini lebih banyak mengarah pada
privatisasi dengan cara penjualan saham BUMN
ke pasar modal.
Ada beberapa alasan mengapa perusahaan
memutuskan untuk menerbitkan sahamnya di
pasar modal. Pertama, untuk melakukan
perluasan usaha, perusahaan tidak ingin
menambah hutang yang dipergunakan. Selain itu
yang kedua adalah untuk menggantikan
sebagian hutang dengan modal yang diperoleh
dari penerbitan saham. Alasan tersebut berlaku
pula untuk BUMN walaupun masih ada beberapa
alasan yang spesifik yang mendasari keputusan
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tersebut. Beberapa negara tidak terkecuali
Indonesia memilih untuk menjual sahamnya
hanya sebagian kepada pihak swasta.
Telah banyak penelitian tentang kinerja
BUMN setelah privatisasi.Tetapi dalam pandangan
ekonomi arus utama (mainstream economics),
privatisasi dipandang memainkan peranan
penting dalam reformasi ekonomi. Program ini
memungkinkan pemerintah mengalihkan campur
tangannya keluar dari bidang ekonomi di mana
sektor swasta mempunyai kemampuan yang lebih
besar, lebih efisiensi dan lebih produktif. Hal ini
memungkinkan bagi pemerintah untuk
mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada
kegiatan lainnya yang lebih penting bagi
masyarakat.
Juoro (2002) menyatakan bahwa, program
privatisasi di Indonesia baik sebelum krisis maupun
pada masa pemulihan ekonomi, mendatangkan
hasil yang positif dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui masuknya investasi dan
menggerakkan pasar modal dalam negeri. Hasil
positif tersebut bisa berupa peningkatan
kesehatan keuangan secara menyeluruh baik
likuiditas, leverage maupun profitabilitasnya. Di
samping kesehatan keuangan yang diharapkan
lebih meningkat, di sisi investor pun hendaknya
dengan adanya privatisasi bisa menjanjikan
pemerolehan return yang positif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah kinerja keuangan BUMN setelah privatisasi
lebih baik daripada sebelum privatisasi dan untuk
mengetahui BUMN yang telah melakukan
privatisasi dapat memberikan Abnormal Return
(AR).

BUMN
BUMN merupakan bentuk usaha negara yang
sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh
negara atau pemerintah. BUMN sebagai public

PERBANKAN
enterprise berisikan dua elemen esensial, yakni
unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis
(enterprise). Jadi BUMN tidaklah murni
pemerintah seratus persen dan tidak murni bisnis
seratus persen. Berapa besar persentase masing–
masing elemen itu di suatu BUMN tergantung
pada jenis atau tipe BUMN–nya. Ada tiga makna
yang terkandung dalam BUMN, yakni public
purpose, public ownership dan public controll. Dari
ketiga makna itu public purpose sajalah yang
menjadi inti dari konsep BUMN. Public purpose
ini mempunyai arti cukup luas. Oleh karena itu
BUMN mempunyai tujuan ganda yakni sosial,
politik dan ekonomi. (Anoraga, 2003)

PRIVATISASI
Privatisasi diartikan sebagai penjualan seluruh
atau sebagian kepemilikan negara pada suatu
BUMN ke tangan swasta, baik asing ataupun
domestik. Sedangkan pengertian privatisasi dalam
cetak biru atau masterplan BUMN yang
dikeluarkan oleh kementrian BUMN, adalah
sebagai penyerahan kontrol aktif dari sebuah
Persero (BUMN) kepada manajer. Menurut Bastian
(2002) ada beberapa metode privatisasi
diantaranya adalah penawaran umum,
penempatan langsung, management by out,
likuidasi, privatisasi lelang dan penjualan aset.
Dalam penelitian ini metode privatisasi yang
digunakan adalah BUMN yang melakukan
privatisasi lewat IPO dan terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
Tujuan privatisasi (Bastian, 2002) adalah : (a)
meningkatkan penghasilan pemerintah, dengan
mempengaruhi tingkat perpajakan dan
pengeluaran publik, dan (b) mendorong
keuangan swasta untuk ditempatkan dalam
investasi publik dalam skema infrastuktrur utama.
Di samping itu, terdapat tujuan jasa dan organisasi
antara lain meningkatkan efisiensi dan

produktifitas, mengurangi peran negara dalam
pembuatan keputusan, mendorong penetapan
harga komersial, organisasi yang berorientsi pada
keuntungan, dan sikap–sikap bisnis serta,
meningkatkan pilihan konsumen.
Adapun tujuan ekonomi privatisasi BUMN
antara lain memperluas skope kekuatan pasar dan
meningkatkan persaingan dalam perekonomian,
mengurangi ukuran sektor publik dan membuka
pasar baru untuk modal swasta. Privatisasi telah
menjadi model pembenahan manajemen BUMN
di berbagai negara dan privatisasi ini bahkan
sering kali dipandang sebagai alat yang efektif
dalam mendorong persaingan pasar dan terutama
untuk mencegah intervensi birokrasi pemerintah
maupun proteksi pemerintah. Ide utama dari
gagasan ini adalah seharusnya pemerintah tidak
melakukan kegiatan yang erat kaitannya dengan
bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang tidak boleh
dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berfungsi
untuk menyelenggarakan kegiatan politik dan
menjadi fasilitator berbagai kegiatan, termasuk
didalamnya kegiatan ekonomi dan tidak boleh
menjadi pemilik maupun pengelolanya.
Boycko, Shleifer dan Vishny (1996) dalam
Zaroni (2004) mengatakan bahwa, BUMN akan
lebih fokus pada pencapaian profit, jika
pemerintah mulai melepas kepemilikan BUMN dan
menyerahkannya pada swasta, sehingga manfaat
privatisasi untuk peningkatan efisiensi operasi
dapat diperoleh.

KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA
SAHAM
Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan
sebagai prestasi perusahaan dalam melaksanakan
kegiatan–kegiatan operasionalnya dalam suatu
periode tertentu. Bagi manajer keuangan dengan
menghitung rasio–rasio tertentu akan
memperoleh suatu informasi tentang kekuatan
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dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan,
sehingga dapat membuat suatu keputusan–
keputusan yang penting bagi perusahaan di masa
yang akan datang.
Analisis kekuatan dan kelemahan di bidang
keuangan akan sangat membantu dalam menilai
prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di
masa yang akan datang. Dengan melakukan
analisis tersebut akan memberikan indikasi apakah
perusahaan memiliki kas yang cukup rasional,
efisiensi manajemen, persediaan dan investasi yang
baik serta struktur modal yang sehat sehingga
tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang
saham dapat dicapai.
Untuk melakukan analisis ini dapat dilakukan
dengan cara membandingkan dengan prestasi
satu periode sebelumnya sehingga dapat
diketahui adanya kecenderungan selama periode
tertentu, dan dapat pula dilakukan dengan cara
membandingkan perusahaan sejenis dalam satu
industri sehingga dapat diketahui bagaimana
posisi perusahaan tersebut dalam industri itu.
Menurut Boycko, Shleifer dan Vishny (1996) dalam
Zaroni (2004) mengatakan bahwa profitabilitas
dan efisiensi mempunyai hubungan negatif yang
signifikan dengan kepemilikan pemerintah dalam
BUMN. Ini berarti bahwa profitabilitas dan efisiensi
akan meningkat jika kepemilikan pemerintah
dalam BUMN rendah. Sedangkan untuk leverage
mempunyai hubungan positif signifikan, yang
berarti bahwa semakin tinggi kepemilikan
pemerintah maka tingkat leverage semakin
rendah.
Penelitian tentang pengaruh kepemilikan
pemerintah dan kepemilikan asing terhadap
perubahan kinerja keuangan BUMN sesudah
diprivatisasi telah dilakukan oleh peneliti lain.
Salah satunya adalah yang dilakukan Zaroni (2004)
tentang pengaruh kepemilikan pemerintah,
kepemilikan asing dan pergantian CEO terhadap
kinerja keuangan BUMN sesudah diprivatisasi.
Dalam penelitian tersebut, peneliti memakai
kinerja keuangan sebagai variabel tergantung
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yang diukur dengan Real Sales, Return On Sales
(ROS), Return On Asset (ROA), Return On Equity
(ROE) dan Economic Value Added (EVA). Variabel
bebas yang digunakan adalah kepemilikan
pemerintah, kepemilikan asing dan pergantian
CEO. Peneliti mengambil sampel pada perusahaan
BUMN yang melakukan privatisasi melalui IPO
sampai pada tahun 2002, dengan menggunakan
periode tiga tahun sebelum dan sesudah
diprivatisasi. Hasilnya adalah bahwa kepemilikan
pemerintah dan kepemilikan asing memiliki
pengaruh yang negatif signifikan terhadap
perubahan kinerja keuangan BUMN sesudah
diprivatisasi. Sedangkan variabel CEO memiliki
pengaruh yang positif signifikan terhadap
perubahan kinerja keuangan BUMN.
Penelitian lain yang dijadikan landasan dalam
penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan
oleh Feng, Sun dan Tong (2004) tentang Do
government–linked companies underperform?
Penelitian ini mengangkat topik tentang
privatisasi pada perusahaan pemerintah di
Singapura (GLCs). Kinerja perusahaan yang
menjadi variabel dependen dilihat dari
profitabilitas yang diukur dengan Net Income dan
Return On Sales (ROS). Sampel penelitian yang
digunakan adalah 30 perusahaan pemerintah
Singapura (GLCs) yang listing melalui IPO. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa secara
keseluruhan kinerja GLCs lebih baik dibandingkan
non GLCs dilihat dari rasio profitabilitas, pasar dan
output. Sedangkan untuk leverage kinerja non
GLCs lebih baik. Selain itu ditemukan bahwa
privatisasi hanya mempunyai sedikit dampak
terhadap perubahan kinerja keuangan.
Penelitian lain yang juga berhubungan
dengan privatisasi BUMN adalah penelitian Husnan
(2002), yang menguji tentang penjualan saham
BUMN, apakah mengakibatkan distribusi
kemakmuran. Penelitian ini menguji kinerja
saham empat BUMN yang ditawarkan ke publik
melalui proses Initial Public Offering (IPO).
Hasilnya adalah memang saham BUMN mengalami
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underpriced. Artinya berpotensi memberikan
return kepada investor yang membeli saham saat
IPO dan menjualnya ke pasar sekunder begitu
saham listing di bursa. Dalam hal ini, analisis kinerja
saham masih mengarah jangka pendek
Pada penelitian ini, peneliti mencoba menilai
kinerja BUMN baik kinerja keuangan maupun
kinerja sahamnya. Penelitian ini merupakan
pengembangan analisis dari dua penelitian
terdahulu baik jangka waktu periode
penelitiannya maupun cakupan analisisnya.
Penggunaan periode yang lebih panjang
dimaksudkan agar dapat menganalisis lebih jauh
mengenai kinerja BUMN mengingat manfaat
privatisasi mestinya tidak hanya dilihat dalam
jangka pendek.

HIPOTESIS
H1 : Kinerja keuangan BUMN setelah privatisasi
lebih baik daripada sebelum privatisasi
H2 : BUMN yang telah melakukan privatisasi dapat
memberikan Abnormal Return (AR).

METODE

akan diukur antara lain adalah Likuiditas (Current
Ratio, Cash Ratio, Acid Test Ratio), Profitabilitas
(GPM, ROA, ROE dan NPM), Leverage (Debt ratio,
Debt to Equity Ratio dan Long Term Debt ratio).
Sedangkan kinerja saham diukur dengan
indikator : Abnormal Return (AR).
Data dan Penentuan Sampel
Data dalam penelitian ini adalah data
sekunder dengan populasi perusahaan BUMN
yang melakukan privatisasi. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini
purposive sampling. Artinya teknik penentuan
sampel dengan kriteria–kriteria tertentu. Anggota
sampel yang diambil harus memenuhi kriteria
sebagai berikut: (1) Perusahaan BUMN yang
melakukan privatisasi lewat IPO dan terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. (2) Tersedia laporan
keuangan lengkap dua tahun sebelum dan
sesudah diprivatisasi serta hingga tahun 2006.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel
perusahaan yang akan dijadikan penelitian ini
adalah : PT. Aneka Tambang, Tbk. (ANTM), PT.
Kimia Farma, Tbk. (KAEF), PT. Indofarma, Tbk.
(INAF), PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk.
(PTBA), Perusahaan Gas Negara (PGAS), Tambang
Timah (TINS), Telkom (TLKM), PT. Semen Gresik
(SMGR), PT. Adhi Karya (ADHI), PT. Bank BNI
(BBNI), PT. Bank BRI (BBRI) dan PT. Bank Mandiri
(BMRI).

Rancangan Penelitian

Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif,
karena tujuan dari penelitian ini adalah
melakukan verifikasi antara teori dengan data
empiris. Variabel–variabel yang diteliti sudah jelas,
kinerja BUMN ditinjau dari kinerja keuangan dan
kinerja sahamnya sehubungan dengan upaya
privatisasi yang dilakukan. Dalam hal ini, privatisasi
yang dilakukan adalah dengan menjual saham
ke publik dengan melakukan Initial Public
Offering (IPO). Adapun Kinerja keuangan yang

Kinerja Keuangan
Terdiri dari Rasio Likuiditas, yang
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangan yang berjangka
pendek tepat pada waktunya. Pengukuran dari
rasio dapat menggunakan Current Ratio, Cash
Ratio dan Acid Test Ratio. Current Ratio,
merupakan rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya
dengan menggunakan aktiva lancarnya.
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Current ratio =

Aktiva Lancar
x 100 %
Hutang Lancar

Cash Ratio, merupakan kemampuan untuk
membayar hutang yang segera harus dipenuhi
dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan
efek yang segera diuangkan.

Cash ratio =

Kas
x 100 %
Hutang Lancar

Acid test Ratio, merupakan kemampuan
untuk membayar hutang yang segera harus
dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid.
Acid Test Ratio =

Aktiva Lancar − Persediaan
x100%
Hutang Lancar

Rasio Profitabilitas, menunjukkan seberapa
besar kemampuan perusahaan memperoleh laba,
baik dalam hubungannya dengan penjualan,
asset maupun laba bagi modal sendiri. Pengukuran
dari rasio ini dapat menggunakan, Gross Profit
Margin (GPM), Return On Assets (ROA), Return On
Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). Gross
Profit Margin, merupakan rasio atau
pertimbangan antara laba kotor yang diperoleh
perusahaan pada tingkat penjualan. Peneliti
memilih rasio ini karena untuk mengetahui
seberapa efektif pengelolaan biaya–biaya
operasional perusahaan dalam kontribusinya
terhadap penjualan.

Return On Asset, merupakan rasio yang
mengukur kemampuan perusahaan dari modal
yang diinvestasikan untuk menghasilkan
keuntungan bersih.

laba setelah pajak
x 100%
Total Asset
Return On Equity, merupakan rasio untuk
mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk
menghasilkan keuntungan bagi pemegang
sahamnya.
Return On Asset =

Return On Equity =
268

Laba setelah pajak
Modal Sendiri

x 100%
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Net Profit Margin, merupakan keuntungan bersih
per rupiah penjualan.

Return On Equity =

Laba setelah pajak
Modal Sendiri

x 100%

Rasio Leverage, yaitu menunjukkan kapasitas
perusahaan untuk memenuhi kewajiban, baik itu
jangka pendek maupun jangka panjang. Debt
Ratio, rasio ini digunakan untuk mengukur
presentase total dana yang disediakan oleh
kreditur untuk membelanjai total aktiva.

Debt Ratio =

Total hutang
Total aktiva

x 100%

Debt to Equity Ratio, merupakan rasio untuk
mengukur kinerja perusahaan berdasarkan
hutang yang dimiliki perusahaan yang dihitung
dengan membagikan antara total hutang dengan
total equity perusahaan yang digunakan sebagai
sumber pendanaan usaha. Peneliti memilih rasio
ini sebagai pengukuran kinerja keuangan, karena
untuk mengetahui tingkat hutang perusahaan
dan merupakan bagian dari rasio leverage.

Total hutang
x 100%
Total modal sendiri
Long Term Debt Ratio, merupakan rasio yang
mengukur kinerja perusahaan berdasarkan pada
modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk
hutang jangka panjang.
Laba setelah pajak
Return On Equity =
x 100%
Modal Sendiri
Debt to Equity Ratio =

Kinerja Saham
Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa
maka perusahaan akan mudah untuk
memperoleh tambahan dana jika perusahaan
tersebut membutuhkan, karena para investor siap
untuk menginvestasikan dananya terlebih bagi
perusahaan yang kinerjanya bagus. Dalam
penelitian ini perusahaan BUMN melakukan
privatisasi melalui IPO, dengan harapan
perusahaan lebih terbuka pada publik sehingga
pihak swastapun dapat ikut mengelolanya

PER BANK AN
mengingat perusahaan BUM N merupakan aset
n eg ara yan g d ap at m emb an t u u n t u k
meningkatkan pendapat an negara.
Kinerja saham perusahaan dalam penelit ian
in i diukur dengan menggu nakan Ab normal
Ret urn, adalah perbedaan ant ara return saham
akt ual dengan ret urn saham yang diharapkan
pada hari tertent u. Dalam penghitungan return
sah am yan g d i h arap kan men g g u n ak an
p en d ek at an M arket M o d el . Per h it u n g an
A b n o rm al Ret u r n d ap at d i h it u n g d en g an
menggunakan rumus :
ARi,t = Ri,t – E(Ri,t )
Keterangan:
ARi,t

= Abnormal return saham ke-I pada periode
peristiwa ke-t

Ri,t

= return sesungguhnya yang terjadi unt uk
saham ke-I pada periode peristiw a ke-t

E(Ri,t ) = ret u rn ek sp ek t asi sah am ke-I u n t u k
periode peristiw a ke-t
Ret urn sesungguhnya merupakan ret urn yang
terjadi pada w aktu ke-t yang merupakan selisih
harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya.
Pen g u j i an Hi p o t esi s d an A n al i si s Dat a
Uji yang digunakan untuk menguji hipotesis
pert ama adalah non paramet ric M ann-Whitney
independent sample t test, hal ini dilakukan karena
sampel dalam penelitian yang kurang dari 30.
Uj i yan g d ig u n akan u n t u k melaku k an
pengujian t erhadap hipot esis kedua adalah uji t
sampel bebas (one sample t-test), tujuannya adalah
unt uk menget ahui apakah saham perusahaan
BUMN memberikan abnormal return setelah masuk
ke pasar modal.

HASIL
Hasil pengujian dari hipotesis yang pertama,
sepert i t ampak melalui Tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Uji Kinerja Keuangan Perusahaanperusahaan BUM N
Ket.

CR
Cash
rat io
ATR
GPM
ROE
ROA
NPM
DR
DER
Long
t erm

Z

-1.405
-.275

Asymp.
Sig (2t ailed)
.160
.784

Asymp.
Sig (1t ailed)
0.80
0.392

Pernyataan

Ho diterima
Ho diterima

-.167
-2.371
-.441
-1.461
-.019
-1.558
-1.619
-.543

.867
.018
.659
.144
.985
.119
.105
.587

0.4335
0. 009
0.3295
0.072
0.4925
0.0595
0.0525
0.2935

Ho diterima
Ho ditolak
Ho diterima
Ho diterima
Ho diterima
Ho diterima
Ho ditolak
Ho diterima

Sumber : data diolah

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhan kinerja keuangan BUM N sesudah
privat isasi t idak lebih baik dibanding sebelum
privat isasi, hal ini ditunjukkan oleh pernyat aan
menerima Ho, kecuali hanya unt uk rasio Gross
Profit Margin (GPM) dan Debt to Equity Ratio (DER)
yang t erdapat perbedaan ant ara sebelum dan
setelah privatisasi.
Peng u jian h ip o t esis ked u a d imaksu dkan
untuk melihat apakah kinerja saham BUMN lebih
b aik diband ing p asar. Kin erja t erseb ut akan
tercermin pada AR yang positif.
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Tabel 2. Ha si l Pe n g u j i a n Ki n e r j a Sa h a m
Perusahaan-perusahaan BUM N

bulan1
bulan2
bulan3
bulan4
bulan5
bulan6
bulan7
bulan8
bulan9
bulan10
bulan11
bulan12
bulan13
bulan14
bulan15
bulan16
bulan17
bulan18
bulan19
bulan20
bulan21
bulan22
bulan23
bulan24
bulan25

Df

tt ab

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11

1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,782
1,796
1,796
1,796

t- A R

Kesim p ul an

tCUM
AR

Kesim p ul an

-0.5851
-0.0696
1.3899
-0.1211
1.1753
1.6890
2.3787
-2.3248
-0.3739
0.7022
2.3136
-0.5439
0.8083
1.3480
1.0362
1.3612
0.6517
-1.9377
0.4883
-0.1017
0.5837
0.6729
1.2424
-0.3895
-0.2907

Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho d i t o lak
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho d i t o lak
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima

-0.5851
-0.4547
0.3344
0.3439
1.1200
1.5253
2.0985
1.5124
1.4514
1.6288
2.2087
2.0316
2.0969
2.8458
2.1117
2.0261
1.7744
1.5795
1.6191
1.6020
1.6464
1.6835
2.0116
1.6130
1.5329

Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho d i t er i m a
Ho dit olak
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho d i t o lak
Ho d i t o lak
Ho d i t o lak
Ho d i t o lak
Ho d i t o lak
Ho d i t o lak
Ho dit erima
Ho dit erima
H o diterima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho dit erima
Ho d i t o lak
Ho dit erima
Ho dit erima

Sumber : data diolah

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa saham
BUM N dapat memberikan pendapat an di at as
rat a-rat a pasar (Abnormal Ret urn posit if ) jika
saham diinvestasikan paling t idak selama 6 bulan
mulai saat masuk di pasar sekunder.

PEM BAHA SA N
Berdasarkan hasil penelit ian, unt uk kinerja
keu an g an p eru sah aan BUM N men u n ju kkan
bahwa dengan adanya privatisasi tampak bahwa
kinerja keuangan perusahaan (rasio profitabilit as
yang diukur dengan GPM) dan rasio leverage yang
diukur dengan DER mempunyai kinerja yang lebih
baik daripada sebelum privat isasi, hal it u dapat
ditunjukkan melalui pernyataan Ho dit olak. Ada
b eb erapa h al yan g h aru s d iamat i d ari h asil
pengujian kinerja perusahaan diantaranya adalah:
Rasio Likuiditas. Untuk rasio likuiditas yang diukur
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dengan current ratio, cash ratio dan acid test rat io
ini, menunjukkan adanya peningkat an set elah
privatisasi walaupun peningkatan it u t idak terlalu
besar. Hal ini disebabkan oleh karena set elah
privat isasi nilai rasio rat a-rat a di baw ah 1 at au
100% , art inya w alaupu n t erjadi peningkat an
pada masing-masing komponen rasio likuidit as
tetapi peningkatannya tidak terlalu berarti karena
di baw ah 100% , dimana beban hut ang jangka
pendek perusahaan yang besar sementara aktiva
lan car yan g d ip akai u n t u k men jam in
pengembalian jangka p endeknya kecil. Rasio
Profit abilitas. Rasio ini diukur dengan GPM , ROA,
ROE juga menunjukkan adanya peningkat an dan
sama halnya dengan rasio likuidit as yait u juga
t erjadi peningkat an tet api t idak t erlalu berart i.
Unt uk rasio GPM t ern yat a set elah privat isasi
kinerjanya lebih baik jika dibandingkan dengan
sebelum privat isasi, hal ini karena biaya-biaya
yan g m en j ad i b eb an p eru sah aan b el u m
diperhit ungkan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa secara rata-rata, perusahaan BUMN setelah
privat isasi cukup mampu unt uk menghasilkan
pend ap at an, akan t et api p ad a sisi yan g lain
ternyata perusahaan belum cukup mampu untuk
mengelola biaya-biaya yang harus dikeluarkan
o leh p eru sah aan, h al ini d ap at d it un ju kkan
bahwa set elah privat isasi kinerja perusahaan selain
GPM tidak lebih baik setelah privatisasi.
Kinerja keu an g an p erusah aan yan g lain
diukur dengan menggunakan pinjaman jangka
panjang at au rasio leverage set elah privat isasi
men un ju kkan ad an ya p en u ru nan w alau p u n
p en u ru n an n ya ju g a t id aklah b erar t i (t id ak
signif ikan). Akan t et api dalam hal ini sudah
merupakan pert anda yang baik bahw a dengan
adanya privatisasi yang dilakukan melalui IPO akan
mampu unt uk meningkatkan kinerja perusahaan
walaupun tidak dapat langsung memberikan hasil
yang cemerlang.
Tidak signifikannya rasio ini, seperti pada Debt
Rat io (DR) dan Long term Rat io hal ini disebabkan
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dana yang diperoleh perusahaan setelah
perusahaan melakukan IPO digunakan untuk
menambah jumlah pinjamannya atau hutang,
sehingga jika dana pinjaman itu tidak dikelola
dengan baik yang tentunya akan berdampak
pada kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak
sama dengan hasil penelitiannya Zaroni (2004),
dimana hasil penelitian Zaroni (2004) menyatakan
bahwa kepemilikan pemerintah dan kepemilikan
asing mempunyai pengaruh negatif signifikan
terhadap kinerja keuangan perusahaan,
sedangkan untuk CEO mempunyai pengaruh
positif signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan setelah privatisasi.
Hasil penelitian inipun juga tidak sama
dengan hasil penelitian Feng (2004) yang
menyatakan bahwa kinerja perusahaan
pemerintah lebih baik dari perusahaan non
pemerintah yang diukur dari rasio profitabilitas,
rasio pasar dan rasio output. Berbeda dengan hasil
pengujian kinerja keuangan, untuk hasil
pengujian kinerja saham menunjukkan hasil yang
baik khususnya bagi investor, bahwa dengan
dilakukannya privatisasi maka memberikan
harapan yang lebih besar kepada investor
dibandingkan dengan sebelum dilakukannya
privatisasi, hal itu ditunjukkan melalui nilai
Abnormal Return yang positif atau tinggi. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Husnan (2002), bahwa BUMN yang ditawarkan
melalui IPO hasilnya saham BUMN akan
mengalami underpriced, artinya berpotensi
memberikan return kepada investor setelah
perusahaan melakukan privatisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah kinerja keuangan BUMN setelah privatisasi

lebih baik daripada sebelum privatisasi dan untuk
mengetahui BUMN yang telah melakukan
privatisasi dapat memberikan Abnormal Return
(AR). Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja
keuangan BUMN yang diukur dengan rasio
likuiditas (current ratio, cash ratio, acid test ratio),
profitabilitas (GPM, ROE, ROA, NPM) dan leverage
(DR, DER, long term ratio) sesudah privatisasi tidak
lebih baik dibanding sebelum privatisasi, hasil itu
ditunjukkan dari nilai probabilitas yang lebih
besar dari signifikansi 5%, kecuali untuk rasio GPM
dan rasio DER yang menunjukkan nilai
probabilitasnya lebih kecil dari nilai
signifikansinya, yang berarti kinerja keuangan
yang diukur dengan GPM dan DER lebih baik
setelah dilakukannya privatisasi.
Sedangkan kinerja saham BUMN dapat
memberikan pendapatan di atas rata-rata pasar
(Abnormal Return positif) jika saham diinvestasikan
paling tidak selama 7 bulan mulai saat masuk di
pasar sekunder. Demikian juga jika dilihat dari
Cumulative AR, dapat memberikan rata-rata
harapan pendapatan kepada investornya.
Saran
Beberapa hal yang menjadi keterbatasan
dalam penelitian ini dan yang perlu diperhatikan
oleh peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:
(1) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
terbatas hanya menggunakan variabel kinerja
keuangan yang diukur dengan rasio likuiditas,
profitabilitas dan leverage. (2) Sampel yang
digunakan hanya 12 perusahaan BUMN yang
terdiri dari 9 perusahaan BUMN non keuangan
dan 3 perusahaan BUMN perbankan. Beberapa
saran yang bisa dijadikan masukan bagi para
investor yang menanamkan modalnya dalam
perusahaan BUMN hendaknya tidak hanya
melihat pada kinerja keuangan saja. Tetapi juga
mempertimbangkan dari proporsi kepemilikan
pemerintah dalam perusahaan BUMN. Bagi
perusahaan BUMN, kebijakan privatisasi
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hendaknya dilakukan melalui IPO, karena akan
lebih terbuka sehingga BUMN dapat lebih baik
dalam meningkatkan kinerjanya, baik kinerja
perusahaan maupun kinerja saham.
Bagi
peneliti
selanjutnya,
perlu
dipertimbangkan beberapa hal diantaranya
adalah: (a) dapat menambah variabel lain yang
diduga mempunyai pengaruh terhadap
perusahaan BUMN yang diprivatisasi seperti
misalnya proporsi kepemilikan pemerintah,
proporsi kepemilikan asing, penggantian CEO,
Economic Value Added dan Real Sales dan (b)
juga perlu ditambah jumlah sampel perusahaan
agar supaya dapat diperoleh hasil pengujian yang
lebih baik.
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PERILAKU KEPEMIMPINAN BERORIENTASI
HUBUNGAN SEBAGAI ANTESEDEN, SELFEFFICACY DAN ORGANIZATIONAL
CITIZENSHIP BEHAVIOR
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Abstract: This study was aimed at analyzing the influence of the worker perception about the
leadership behavior which had relationship-oriented from the leader or the supervisor towards
the work through self-efficacy and organizational citizenship behavior. To gain the objectives,
explanatory research was conducted in correlational research. The samples were made of 125
respondents from the workers of PT. Bank Central Asia Tbk. District VII Malang who had the
positions from supervisors (SPV) till chief managers (CM) with simple sampling technique. The
data were taken from questionnaire and interview as the instruments of the research. Then,
they were analyzed by using Structural Equation Modelling (SEM) as the statistical technique
with rate a = 0,05. The results of the research showed: 1) the tendency of the leaders of PT BCA
Tbk. District VII Malang in applying leadership behaviour with relationship-oriented was high,
and so were the self-efficacy, and extra-role (OCB) workship (either the employee or the
employer). 2) The influence of leadership behaviour with relationship-oriented towards extra
role (OCB) workship was not significant. The correlations among those variables changed after
they were interfered by self-efficacy variable as the moderator variable. 3) The result of this
research showed that self-efficacy variable mediated the influence of leadership behaviour
with relationship-oriented towards extra-role workship (OCB).
Keywords: leadership behaviour, self-efficacy, and organizational citizenship behaviour.

Ulrich (1998) mengatakan bahwa kunci sukses
sebuah perubahan adalah pada sumber daya
manusia yaitu sebagai inisiator dan agen
perubahan terus menerus, pembentuk proses
serta budaya yang secara bersama meningkatkan
kemampuan perubahan organisasi. Manusia
adalah perencana, pelaku dan penentu
operasional organisasi. Karena alat secanggih
apapun yang dimiliki suatu organisasi tidak akan
mempunyai manfaat jika peran aktif sumber daya
Korespondensi dengan penulis:
Piter Sahertian: Telp. +62 341 831 288
E-mal: pieter@ukanjuruhan.ac.id

manusia tidak diikutsertakan. Agar sumber daya
manusia dalam organisasi atau perusahaan ini
dapat bekerja dengan efisien dan efektif, maka
kepemimpinan memegang peranan yang penting
untuk mempengaruhi dan menggerakkan
bawahan guna mencapai tujuan organisasi secara
efektif dan efisien. Keberhasilan atau kegagalan
yang dialami sebagian besar organisasi ditentukan
oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki orangorang yang diserahi tugas memimpin organisasi
itu (Siagian, 1989). Schwandt dan Marquardt (2000)
mengatakan bahwa “tidak ada peran lain dalam
organisasi yang telah menarik begitu banyak
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perhatian seperti peran pemimpin”. Peran
pemimpin sangat diperlukan dalam menetapkan
tujuan, mengalokasikan sumber daya yang
langka, memfokuskan perhatian pada tujuan
perusahaan, mengkoordinasikan perubahanperubahan yang terjadi, membina kontak antar
pribadi dengan pengikutnya, dan menetapkan
arah yang benar atau yang paling baik bila
kegagalan terjadi (Gibson et al, 1996).
Pemimpin yang adaptif akan bekerjasama
dengan pengikut mereka untuk menciptakan solusi
yang kreatif bagi berbagai masalah yang kompleks
dan sekaligus mengembangkan diri mereka sendiri
agar
bisa
menangani
tanggungjawab
kepemimpinan yang lebih luas jangkauannya
(Bennis, 2001). Selama beberapa dekade terakhir
ini, penelitian mengenai kepemimpinan telah
menjadi bagian yang penting dalam literatur
manajemen dan perilaku organisasi. Beberapa
penelitian awal terhadap perilaku kepemimpinan
telah membedakan kepemimpinan menjadi dua
ketegori yaitu; perilaku kepemimpinan yang
berorientasi
hubungan
dan
perilaku
kepemimpinan yang berorientasi tugas. Dalam
suatu penelitian Cartwright dan Zander (dalam
Kleiner, 1987) dikembangkan pendekatan
fungsional pada kepemimpinan. Mereka melihat
perilaku kepemimpinan sebagai hasil dari performa
dua fungsi, yaitu fungsi tugas (atau pencapaian
sasaran) dan fungsi hubungan (atau pemeliharaan).
Perilaku kepemimpinan yang berorientasi
hubungan difokuskan pada kualitas dari hubungan
dengan pengikut, sementara perilaku
kepemimpinan yang berorientasi tugas adalah
tertuju pada tugas-tugas yang harus diselesaikan
pengikut (Bass, 1990a).
Bass (1990a) telah membuat sebuah kajian
terhadap istilah-istilah yang digunakan beberapa
peneliti. Sebagai contoh, deskripsi mengenai
perilaku kepemimpinan yang berorientasi
hubungan mencakup antara lain keperdulian
(Hemphill, 1950), penekanan pada kebutuhan
pegawai (Fleishman, 1957), pemusatan perhatian
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terhadap orang (Blake dan Mouton, 1964),
perilaku suportif (Bowers dan Seashore, 1966),
orientasi pada interaksi (Bass, 1967), pemusatan
perhatian pada orang (Anderson, 1974),
pengambilan keputusan secara partisipatoris
(Ouchi, 1981), perilaku demokratis dan
membangun rasa saling percaya (Misumi, 1985).
Demikian pula deskripsi Bass (1990a) mengenai
perilaku kepemimpinan yang berorientasi tugas
antara lain mencakup fokus pada produksi (Katz,
MacCoby dan Morse, 1950), perilaku initiating
structure (Hemphill, 1950), pendefinisian kegiatan
kelompok dan penekanan pada produksi
(Fleishman, 1951, 1957), pencapaian tujuan
(Cartwright dan Zander, 1960), keperdulian
terhadap produksi (Blake dan Mouton, 1964),
penekanan pada tujuan (Bowers dan Seashore,
1966), perilaku otokratis (Reddin, 1977), orientasi
pada pencapaian (Indvik, 1986). Deskripsi terbaru
mengenai kedua jenis perilaku kepemimpinan ini
dikembangkan oleh Bass dan Avolio (1995).
Mereka mendeskripsikan konsep perilaku
kepemimpinan yang berorientasi hubungan
dengan indikator yang meliputi atribusi ideal,
perilaku ideal, kepedulian terhadap individu,
rangsangan intelektual dan motivasi inspirasional.
Sedangkan deskripsi yang dibuat Bass dan Avolio
(1995) untuk konsep perilaku kepemimpinan yang
berorientasi tugas adalah mencakup indikator
ganjaran kontingen (ganjaran bersyarat),
manajemen aktif dengan perkecualian dan
manajemen pasif dengan perkecualian.
Beberapa
temuan
penelitian
yang
membuktikan tentang efektifitas perilaku
kepemimpinan berorientasi hubungan adalah dari
Fleishman dan Harris (1962; dalam Brown, 2003) yang
mengatakan bahwa perilaku kepemimpinan
consideration akan menghasilkan perpindahan
pegawai yang lebih rendah. Yammarino, Spangler
dan Bass (1993) menemukan bahwa karisma,
stimulasi terhadap individu dan stimulasi intelektual
adalah prediktor positif dari kinerja dalam pekerjaan.
Butler, Cantrell dan Flick (1999) melaporkan bahwa
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perilaku kepemimpinan berupa dukungan terhadap
individu dan stimulasi intelektual menghasilkan
tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Brown
(2003) mengidentifikasi beberapa penelitian yang
menunjukkan adanya hubungan antara perilaku
kepemimpinan berorientasi hubungan dengan
kinerja seperti; (Katz, MacCoby, and Morse, 1950;
House, Filley, and Kerr, 1971). Beberapa bukti yang
paling kuat yang mendukung pendapat bahwa
perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan
memberikan dampak yang lebih kuat berasal dari
penelitian-penelitian yang dilakukan di Universitas
Michigan. Selama 20 tahun (1950 sampai 1970), para
peneliti menemukan bahwa perilaku kepemimpinan
demokratis menghasilkan kepuasan kerja dan
produktivitas yang lebih besar daripada perilaku
kepemimpinan otokratis (Bass, 1990a). Demikian
pula beberapa hasil penelitian yang dilaporkan Bass
(1990a) (seperti Pandey 1976; Robert, Miles dan
Blankenship, 1968; dan Phillipsen, 1965),
menemukan bahwa kelompok-kelompok yang
dipimpin oleh pemimpin yang berorientasi pada
hubungan akan menghasilkan lebih banyak ide dan
memiliki produktivitas kerja yang tinggi daripada
kelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang
berorientasi pada tugas. MacKenzie and Podsakoff
(2001) menemukan bahwa kepemimpinan
transformasional (orientasi hubungan) berkorelasi
positif dengan kinerja. Hater dan Bass (1988, dalam
Artanti, 2002) menemukan bahwa kepemimpinan
transformasional memberikan kontribusi lebih tinggi
dalam memprediksi outcomes bawahan
dibandingkan kepemimpinan transaksional.
Koh, Steers dan Terborg (1995) melaporkan
bahwa kepemimpinan transformasional (orientasi
hubungan) memiliki efek lebih besar dibandingkan
kepemimpinan transaksional (orientasi tugas)
dalam memprediksi komitmen organisasional dan
OCB dan kepuasan kerja. Bass dan Avolio (1990)
menyatakan bahwa pemimpin berkarakteristik
transformasional (orientasi hubungan) akan dapat
mempertinggi persepsi para pengikut mengenai
self-efficacy atau kepercayaan diri maupun potensi

perkembangannya. Dengan demikian self-efficacy
akan mempengaruhi hubungan antara perilaku
pemimpin berorientasi hubungan dengan kinerja
yang diharapkan dari bawahan. Demikian juga
Spreitzer (1995) mengemukakan bahwa selfefficacy merupakan salah satu dimensi dari
psychological empowerment yang disebut juga
dengan competence. Competence atau self-efficacy
adalah keyakinan individu atas kemampuannya
untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas melalui
keahlian yang dimilikinya (Gist, 1987 dalam
Spreitzer, 1995). Self-efficacy telah terbukti
mempengaruhi kinerja karyawan seperti
ditunjukkan oleh Fuller, Morrison, Jones, Bridger,
dan Brown (1999) dalam penelitiannya yang
menghasilkan temuan bahwa pemberdayaan
psikologis (psychological empowerment) mampu
memoderasi hubungan tiga dari empat dimensi
kepemimpinan transformasional dengan kepuasan
kerja. Hasil penelitian Artanti (2002) menjelaskan
bahwa kepemimpinan transformasional dan
transaksional akan lebih berpengaruh terhadap
kinerja individu (OCB) ketika mereka bekerja
dengan
karyawan
yang
mempunyai
pemberdayaan psikologis yang tinggi. Demikian
juga halnya dengan substitusi kepemimpinan
yang memperkuat pengaruh kedua perilaku
kepemimpinan tersebut terhadap OCB.
Berbagai hasil studi tentang kepemimpinan
yang telah dikemukakan pada bagian
sebelumnya, belum secara eksplisit menyebutkan
apakah ukuran kinerja yang digunakan adalah
kinerja extra-role (OCB), kecuali Koh, Steers,
Terborg (1995) yang menggunakan kinerja extrarole dan Podsakoff, MacKenzie, dan Bommer
(1996) yang menggunakan ukuran kinerja
keduanya (extra-role maupun in-role). Menurut
Podsakoff, MacKenzie, dan Bommer (1996)
sebagian besar penelitian tentang perilaku
kepemimpinan
berorientasi
hubungan
difokuskan pada efek perilaku ini terhadap kinerja
in-role dan bukan pada kinerja extra-role. Smith,
Organ, dan Near (1983), mengemukakan bahwa
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Organizational Citizenship Behavior (OCB)
merupakan perilaku pekerja yang melebihi tugas
formalnya dan memberikan kontribusi pada
keefektifan organisasi. Dengan demikian OCB
adalah kinerja yang tidak hanya pada apa yang
menjadi tugasnya (in-role) tetapi melebihi
tanggungjawabnya. Selain itu, belum pernah
ditemukan penelitian yang menggunakan selfefficacy sebagai variabel pemoderasi antara perilaku
pemimpin dan kinerja bawahan (karyawan).
Beberapa temuan sebelumnya menunjukkan
self-efficacy berpengaruh terhadap berbagai
outcomes pengikut, seperti motivasi kerja (Eden
dan Kinnar, 1991), kepuasan kerja (Fuller, Morrison,
Jones, Bridger, dan Brown, 1999; Judge dan Bono,
2001); dan kinerja (Phillips dan Gully, 1997; Nease,
Mudgett dan Quinones, 1999; Judge dan Bono,
2001). Karena itu, untuk membangun sebuah
model sebagai hasil sintesis dari berbagai hasil
penelitian dan teori yang ada, dan untuk
kepentingan uji secara empiris, peneliti
menggunakan karyawan PT. BCA Wilayah VII
Malang. BCA merupakan salah satu industri jasa
perbankan nasional yang memiliki keunggulan
dalam berbagai sektor seperti: 1) Tim manajemen
yang sangat profesional, 2) Sumber daya manusia
yang terlatih baik; 3) Rangkaian produk jasa yang
inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual;
4) Pemanfaatan teknologi paling mutakhir secara
tepat; 5) Mempertahankan tingkat pengamanan
perbankan yang paling tinggi; 6) Jaringan yang
luas; 7) Pilihan saluran penghantaran (delivery
channel) yang luas untuk mencapai tingkat
kenyamanan pelanggan yang maksimal.
Pengembangan karir di BCA merupakan salah satu
prioritas dalam manajemen sumber daya manusia
yang bertujuan untuk membangun kompetensi
individu dan organisasi. Mengusung motto SMART
(Swift-Tangkas, Meticulous-Cermat, AttractiveMenarik, Respectful-Hormat, dan Thrilled-Ceria),
BCA dan karyawannya memiliki komitmen untuk
menghadirkan produk dan pelayanan yang
terbaik guna menjadi bank utama di pasarnya.
276

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 12, No. 2, Mei 2008: 273 – 282

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku
kepemimpinan berorientasi hubungan dari atasan
langsung atau supervisor terhadap kinerja peran ekstra
melalui self-efficacy. Penelitian ini mencoba
mengembangkan beberapa parameter untuk
menentukan efektifitas perilaku kepemimpinan
dengan menggunakan self-efficacy sebagai variabel
moderator dalam memediasi hubungan antara
perilaku kepemimpinan dengan kinerja. Dengan
demikian model yang dikembangkan dalam penelitian
ini merupakan sintesa dari berbagai penelitian
sebelumnya dan diharapkan memberikan kontribusi
terhadap literatur kepemimpinan. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat langsung
kepada para pemimpin (supervisor atau atasan
langsung) pada berbagai organisasi khususnya PT. Bank
Central Asia Tbk. Wilayah VII sebagai bahan evaluasi
dan umpan balik untuk mengidentifikasi kelemahan
dalam menerapkan perilaku kepemimpinan mereka.

HIPOTESIS
H1:

Perilaku hubungan kepemimpinan
berpengaruh signifikan terhadap OCB
(Organizational Citizenship Behavior)

H2:

Self efficacy berpengaruh signifikan
terhadap OCB (Organizational Citizenship
Behavior)

H3:

Perilaku kepemimpinan berorientasi
hubungan berpengaruh signifikan terhadap
self efficacy.

METODE

Rancangan Penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai
explanatory research. Desain penelitian adalah
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kausal/korelasional yaitu berguna untuk
menganalisis bagaimana suatu variabel
mempengaruhi variabel lainnya. Pendekatan
penelitian ini merupakan penelitian survei dimana
data yang dianalisis adalah data sampel yang
diambil dari populasi.
Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Central Asia
Tbk. Wilayah VII Malang. Populasi penelitian adalah
karyawan yang menjabat pimpinan PT. Bank Central
Asia Tbk. Kantor Wilayah VII Malang yang
berpangkat Supervisor (SPV) sampai dengan Chief
Manajer (CM) yang berjumlah 547 karyawan dan
berumur antara 20 sampai dengan 55 tahun. Ukuran
sampel menggunakan perbandingan 5-10 observasi
untuk setiap indikator dalam seluruh variabel laten.
Sesuai dengan model struktural awal yang
dihipotesiskan, maka jumlah indikator yang
dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 18
indikator. Dengan demikian jumlah sampel
seharusnya adalah 90-180. Dari 130 kuesioner
yang disebar kembali 128 dan kuesioner yang tidak
lengkap 3, sehingga jumlah sampel yang dianalisis
berjumlah 125 responden. Teknik sampling yang
digunakan adalah disproportionate stratified
random sampling.
Variabel Penelitian
Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan,
variabel yang dikaji adalah: perilaku
kepemimpinan berorientasi hubungan, selfefficacy, dan organizational citizenship behaviour.
Instrumen Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan instrumen
perilaku kepemimpinan yang berorientasi
hubungan adalah Multifactor Leadership
Questionnaire (MLQ Form 5X) yang dikembangkan
oleh Bass dan Avolio (1995) yang mencakup 8
indikator dengan 32 butir. Untuk variabel selfefficacy menggunakan instrumen yang

dikembangkan Phillips dan Gully (1997) yang
mencakup 3 indikator dengan 10 butir, dan
variabel organizational citizenship behavior (OCB)
menggunakan instrumen yang dikembangkan
Williams dan Anderson (1991) yang mencakup 4
indikator dengan 14 butir.
Kuesioner
menggunakan skala likert dengan 5 poin. Setelah
diuji validitas dan reliabilitasnya, instrumen sudah
dikategorikan baik dan dapat digunakan
mengambil data.
Metode Analisis Data
Pada penelitian ini, analisis data dilakukan
secara deskriptif dan analisis statistik dengan
menggunakan model persamaan struktural (SEM).

HASIL
Karakteristik Responden
Responden sebagian besar (39,5%) pada usia
(35-39 tahun), 27,4% berusia (40-44 tahun)
dengan umur median 39 tahun. Persentase
perbedaan antara responden karyawan laki-laki
dan responden karyawan perempuan relatif kecil.
Pendidikan responden sebagian besar (76,8%)
berpendidikan Strata 1, sedangkan berpendidikan
sampai Strata 2 sebanyak 4,8%. Responden
memiliki masa kerja 11-20 tahun sebanyak 77,6%,
sedangkan hanya 0,8% saja responden memiliki
masa kerja > 31 tahun dan rata-rata masa kerja
responden 16,87 tahun. Sebagian besar
responden mempunyai jabatan Pro-Manajer
(38,4%) dan hanya sebagian kecil saja sebagai
senior manajer (0,8%).
Uji Model Dan Hubungan Kausal Beberapa
Faktor yang Mempengaruhi OCB
Hasil analisis model struktural tahap akhir yang
menghasilkan model sudah baik. Semua ukuran
kesesuaian model Chi Square, RMSEA, GFI, AGFI,
CFI juga sudah baik (fit).
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Tabel 1. Ko m p u t asi Kr i t er i a Go o d n ess o f Fi t
In d i ces Hu b u n g an Kau sal Beb er ap a
Fakt or yang M em pengaruhi OCB (M odel
Tahap Akhir)
Kr i t eri a

Ni l ai cu t o f f

Hasi l

Ket er an g an

k o m p u t asi
X2

Diharapkan

50,91

Baik

nilainya kecil
Probabilit asX2

 0,05

0,73378

Baik

RM SEA

 0,08

0,000

Baik

GFI

 0,90

0,94

Baik

AGFI

 0,90

0,91

Baik

CFI

 0,90

1,00

Baik

Selanjut nya unt uk menget ahui hubungan
kau sal ant ar ko nst ruk dapat dilihat den gan
men g amat i n ilai koef isien jalu r d an t in g kat
kemaknaan masing-masing jalur. Hasil analisis
sepert i t ercantum pada Tabel 2.
Tabel 2. Koef isien Jalu r Beberap a Fak t or yang
M em pengaruhi OCB

Sebagaimana pada Tabel 3 pengaruh secara
langsung dan secara t ot al self -eff icacy t erhadap
OCB diperoleh koef isien jalur sebesar 0,52 dan
bermakna (p<0,05). Didapatkan kooefisien jalur
positif menunjukkan bahwa semakin tinggi self ef f icacy, ki n erj a k aryaw an ju g a semak in
meningkat .
Pen garuh secara t idak langsung perilaku
kepemimpinan berorientasi hubungan terhadap
OCB melalui self-efficacy diperoleh koefisien jalur
sebesar 0,19 dan secara tot al hasilnya bermakna
(p <0,05). Pen g aru h secara t o t al d idap at kan
koef isien jalu r po sit if men un jukkan b ahw a
semakin baik/ef ekt if perilaku pemimpin yang
berorient asi hubungan, kinerja karyaw an juga
semakin meningkat.
Pen garu h t ot al an t ar ko n st ru k t erhadap
in d ik at o r men u n ju kk an b ah w a f akt o r
kepemimpinan berorient asi hubungan secara
langsung berpeng aruh t erhadap self -ef f icacy
terbesar pada indikator penghargaan akan hasil
dan secara t idak langsung t erhadap OCB pada
indikator helping behavior (p<0,05).

PEM BAHA SA N
OH= orientasi pada hubungan; SE = self efficacy; OCB=
kinerja ekstra peran.
Keterangan : * Bermakna pada tingkat a = 0,05
Tabel 3. Pengaruh Lang su ng, Ti dak Lang su ng
dan Tot al An t ar Fakt or
Hu b u n g an
A n t ar
Fak t o r

Lan g su n g

Tid ak
Lan g su n g

To t al

OH -SE
SE -OCB

0,36
0,52

-

0,36
0,52

OH -SEOCB

-

0,19

0,19

Keterangan : * = bermakna, p < tingkat kemaknaan
pada a = 0,05
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Hasil u ji men u nju kkan b ah w a p eng aru h
perilaku kepemimpinan berorient asi hubungan
terhadap OCB tidak signif ikan. Temuan ini tidak
mendukung hipot esis 1 yang menyatakan bahwa
perilaku kepemimpinan berorient asi hubungan
berpengaruh posit if signif ikan secara langsung
terhadap OCB. Hasil penelit ian ini berbeda dengan
hasil studi Bass, Avolio, Jung, dan Berson, (2003)
yang menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan
t ransf o rmasion al (o rien t asi hu bu n gan) yan g
dit erapkan o leh pemimpin pelet o n memiliki
h u b u n g an p o sit i f d en g an k in erja p el et o n .
Demikian ju g a p en d ap at Bass (1997; d alam
Sekiguchi, 2000) yang menyat akan bahw a t eori
kep em imp i n an
b ero ri en t asi
h u b u n g an
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merupakan teori yang paling sesuai untuk
menjelaskan OCB.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sekalipun para pimpinan di lingkungan PT. BCA
Tbk. Wilayah VII Malang telah menerapkan
perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan
pengaruhnya tidak signifikan terhadap OCB
karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika
seorang pekerja/bawahan yang telah disibukkan
dengan
pekerjaan
yang
menjadi
tanggungjawabnya, maka interaksi dengan
pimpinan menjadi sangat terbatas. Pola kerja
karyawan BCA dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya yang didasarkan pada
panduan manual prosedur semakin mengurangi
interaksi mereka dengan para pimpinannya.
Sebagai institusi yang bergerak dalam jasa
perbankan, orientasi pada pelayanan nasabah
merupakan hal yang utama. Para karyawan
diberikan kebebasan dan tanggungjawab untuk
menyelesaikan pekerjaannya, sehingga mereka
dapat berperan ekstra melebihi tuntutan tugasnya.
Mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan
kemampuan diri dalam bekerja, sehingga
seringkali para bawahan kurang mempedulikan
bagaimana perilaku pemimpin dalam
mempengaruhi kinerja mereka. Hal ini diperkuat
dengan data empirik yaitu ketika variabel selfefficacy dimasukkan dalam interaksi antara
perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan
dengan OCB menghasilkan nilai koofisien jalur
sebesar 0,19 pada (p<0,05). Dari hasil analisis ini
dapat diartikan bahwa perilaku kepemimpinan
berorientasi hubungan akan berpengaruh secara
signifikan terhadap OCB bila para bawahan
memiliki keyakinan atas kemampuan dirinya dalam
menyelesaikan pekerjaannya.
Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa
perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan
berpengaruh signifikan terhadap self-efficacy.
Temuan ini sama dengan hasil penelitian Pillai dan
Williams (2004); Dirk dan Ferri (2002; Jung dan Sosik
(2002, dalam Pillai dan Williams, 2004). Berbagai

hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa
kepemimpinan transformasional (orientasi
hubungan) memiliki hubungan dengan selfefficacy. Felfe dan Schyns (2002) juga menemukan
bahwa ketika karyawan dihadapkan dengan
suasana kerja yang semakin baik, maka perilaku
kepemimpinan berorientasi hubungan memiliki
pengaruh yang lebih besar terhadap self-efficacy.
Schyns (2001) menemukan bahwa terdapat
hubungan positif antara kepemimpinan
transformasional (orientasi hubungan) dengan selfefficacy. Temuan ini dapat ditafsirkan bahwa selfefficacy adalah prasyarat bagi terjadinya persepsi
terhadap kepemimpinan transformasional (orientasi
hubungan), atau pemimpin transformasional bisa
meningkatkan self-efficacy para pegawainya. Hal
ini menunjukkan bahwa ketika para pemimpin
menerapkan perilaku kepemimpinan yang
berorientasi hubungan, akan berdampak pada
peningkatan rasa percaya diri akan kemampuan
bawahan. Bass dan Avolio (1990) menyatakan
bahwa pemimpin berkarakteristik orientasi
hubungan akan mempertinggi persepsi para
bawahan mengenai self-efficacy atau kepercayaan
diri maupun potensi/kemampuan untuk
berkembang. Dalam menganalisis pengaruh
perilaku kepemimpinan terhadap peningkatan
kinerja dengan memasukkan self-efficacy sebagai
variabel moderator, Shea (1999) menemukan
bahwa pemimpin yang menerapkan perilaku
structuring tidak berpengaruh terhadap selfefficacy/kemampuan diri individu.
Hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa
self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap
organizational citizenship behavior (OCB).
Temuan ini sesuai dengan hasil studi yang
dilakukan Wood dan Bandura (1989) yang
menyatakan bahwa individu yang memiliki selfefficacy tinggi mampu memobilisasi motivasi,
sumber daya kognitif, dan segala usaha yang
diperlukan untuk penyelesaian tugas dan tujuan
yang ditetapkan. Hal ini sesuai juga dengan hasil
penelitian Stajkovic dan Luthans (1998) yang
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dikutip Riyadiningsih (2001) mengemukakan
bahwa, self-efficacy menentukan perilaku dan
tingkat usaha individu dalam menyelesaikan tugas
dan tujuan dalam konteks tertentu. Hal itu
merupakan hasil atau outcomes dari self-efficacy
(Bandura, 1982). Busch, Fallan, dan Pettersen
(1998) menemukan, ketika seorang dosen
memiliki kemampuan diri yang tinggi dalam
memberikan kuliah akan meningkatkan kualitas
dari kuliah yang diberikan.

suasana yang kompetitif, teori perilaku
kepemimpinan yang telah dikembangkan masih
perlu dielaborasi melalui berbagai kajian
mendatang sehingga diharapkan akan
menghasilkan suatu konstruksi teori dalam
memperkuat grand teori kepemimpinan
khususnya teori perilaku kepemimpinan.
Perlu pula dilakukan penelitian lebih lanjut
untuk mengkaji berbagai berbagai variabel situasi
yang mempengaruhi kinerja khususnya kinerja
peran ekstra (OCB).

KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku
kepemimpinan berorientasi hubungan dari
atasan langsung atau supervisor terhadap kinerja
peran ekstra melalui self-efficacy. Secara umum,
kecenderungan para pemimpin di lingkungan PT.
BCA Wilayah VII Malang dalam menerapkan
perilaku kepemimpinan berorientasi hubungan
sudah baik. Demikian pula keyakinan akan
kemampuan diri (self-efficacy), dan extra-role
(OCB) karyawan (pemimpin maupun bawahan)
juga sudah baik.
Perilaku kepemimpinan berorientasi
hubungan pengaruhnya terhadap kinerja peran
ekstra (OCB) tidak signifikan. Hubungan antar
variabel tersebut mengalami perubahan setelah
dimasukkan variabel self-efficacy sebagai variabel
moderator. Temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa variabel self-efficacy memediasi pengaruh
perilaku pemimpin berorientasi hubungan
terhadap kinerja extra-role/OCB. Sedangkan selfefficacy berpengaruh signifikan terhadap OCB
bawahan.
Saran
Dengan berkembangnya budaya organisasi
dan orientasi bisnis yang semakin variatif dalam
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Abstract: During the decade of December 2000 to June 2002, banking industry in Indonesia
especially private general banks had not been able to manage their resource in order to obtain
more profit from their business. The Indonesian Bank had involved in establishing provision of
execution concerning with financial report, which would be reported to the Indonesian Bank
and then it would be published. In such situation, it was important to examine factors which
might cause the profit to be weakened. This journal consisted of result or research concerning
with the influence of “CAMEL” variables toward profit of the private national banks. Out of
fourteen “CAMEL” variables, there were seven “CAMEL” variables that had an influence on
profit of the private national banks. ROA variable had more dominant influence than other six
variables and it proved that during the decade the banking world had been dying and ineffective
in its effort to obtain more profit because of Non performing Loan.
Keyword : bank, profit on business, CAMEL, return on assets

Lembaga keuangan memainkan peranan yang
sangat penting dalam proses transfer dana yang
diperlukan oleh unit-unit produksi dalam sektor
ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat
untuk ekspansi. Lembaga keuangan adalah
bagian dari sebuah sistem keuangan, menurut
Rose (1997) dalam Siamat (1999) bahwa sistem
keuangan adalah kumpulan pasar, institusi,
peraturan-peraturan dan tehnik-tehnik dimana
surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat
Korespondensi dengan Penulis:
Harianto Respati: Telp.+62 341 568 395 Ext. 548
E-mail: jurkubank@yahoo.com

bunga ditentukan, dan jasa-jasa keuangan
dihasilkan dan ditawarkan keseluruh bagian
dunia sistem keuangan merupakan salah satu
kreasi yang paling penting dalam peradaban
masyarakat modern. Tugas utamanya adalah
mengalihkan dana (loanable funds) dari
penabung kepada peminjam untuk kemudian
digunakan membeli barang dan jasa-jasa di
samping untuk investasi, sehingga ekonomi dapat
tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan,
oleh karena itu sistem keuangan memiliki peran
yang sangat prinsip dalam perekonomian dan
kehidupan.
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Sebagai
sektor yang penting dan
berpengaruh dalam dunia usaha, banyak orang
dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank
untuk menyimpan atau meminjam dana. Bank
memainkan peran penting dalam memelihara
kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter
melalui kedekatan hubungannya dengan badanbadan pengatur dan instansi pemerintah. Untuk
memelihara kepercayaan masyarakat tersebut
maka pemerintah mengeluarkan berbagai
peraturan di bidang perbankan antara lain adalah
tentang tingkat kesehatan bank, perhatian luas
yang berkaitan dengan likuiditas dan solvabilitas
bank, serta tingkat risiko relatif yang melekat pada
tipe usaha yang dijalankan bank. Penggunaan
laporan keuangan bank membutuhkan informasi
yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat
dibandingkan dalam mengevaluasi posisi
keuangan dan kinerja bank serta berguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna
laporan keuangan juga membutuhkan informasi
baik dan lebih tentang karakteristik khusus operasi
bank, termasuk juga otoritas pengatur yang
membutuhkan informasi yang tidak tersedia
untuk publik. Meskipun bank merupakan obyek
pengawasan dan pengawas bank mempunyai
kewenangan pengaturan untuk tidak
menyediakan informasi tertentu bagi masyarakat,
tetapi dibutuhkan pengungkapan yang
menyeluruh dan memadai agar laporan
keuangan bank sesuai dengan kebutuhan
pengguna, dalam batasan yang layak untuk
dipenuhi oleh manajemen.
Perkembangan dan persaingan dalam era
informasi dan globalisasi memaksa industri
berusaha dalam meningkatkan daya saingnya,
dimana faktor keuangan memegang peranan
yang penting. Kinerja suatu perusahaan sering
diukur dari kemampuannya dalam menghasilkan
laba, dan penilaian berdasarkan orientasi laba
(profit oriented) ini tentu merupakan sesuatu hal
yang wajar. Informasi berkaitan dengan posisi
keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran
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kas perusahaan dan segala informasi yang terkait
dengan laporan keuangan diperoleh dari Laporan
keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini
merupakan cermin dari hasil keputusan
manajemen. Melakukan analisis laporan
keuangan adalah mengadakan penilaian atas
keadaan keuangan, mencari hubungan sebab
akibat dari suatu kebijaksanaan manajemen serta
pengambilan keputusan serta tindakan
(Abiwodo, 2000). Salah satu teknik analisis yang
dipergunakan adalah menggunakan analisis
rasio. Melalui analisis rasio keuangan akan
diperoleh penjelasan atau gambaran kondisi
keuangan maupun operasional suatu perusahaan,
khususnya apabila angka rasio tersebut
dibandingkan dengan rasio periode sebelumnya
serta dibandingkan dengan perusahaan sejenis.
Menurut Husnan dan Enny (1996) dalam
(Abiwodo, 2000) membandingkan rasio
perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis
merupakan cara yang lebih baik.
Mengingat Bank merupakan bidang usaha
yang terkait dengan kepentingan masyarakat
baik sebagai pemegang saham, penabung,
deposan maupun peminjam dana, maka bank
diwajibkan untuk mempublikasikan laporan
keuangannya. Bank Indonesia sebagai bank
sentral mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia
No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001
tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
dalam rangka menciptakan disiplin pasar (market
discipline) sebagai suatu upaya peningkatan
mengenai transparansi kondisi keuangan dan
kinerja bank untuk memudahkan penilaian
diantara sesama peserta pasar melalui publikasi
laporan keuangan kepada masyarakat luas.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank
Indonesia No. 3/22/2001 tanggal 13 Desember 2001
tersebut, maka ditetapkan ketentuan pelaksanaan
mengenai Laporan Keuangan Publikasi Triwulan
dan Bulanan Bank dalam bentuk Surat Edaran
Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14
Desember 2001, dimana disebutkan bahwa bank
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diwajibkan untuk menyampaikan keterangan
dan penjelasan yang berkaitan dengan usaha
bank dalam rangka pemantauan usaha bank oleh
publik dan Bank Indonesia, selanjutnya bentuk
penyampaian dan pengumuman atau publikasi
atas keterangan dan informasi adalah dalam
bentuk laporan keuangan tahunan dan laporan
berkala lainnya dengan waktu penyampaian serta
pengumuman secara tahunan, semesteran,
triwulan maupun bulanan.

plus, yaitu kepatuhan terhadap peratutanperaturan, khususnya peraturan di bidang
perbankan (Widjanarto, 1993). Hal ini sesuai
dengan pernyataan Puspita (2003) bahwa untuk
mengetahui kondisi finansial perusahaan
diperlukan suatu alat yang mampu memberikan
informasi
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan, salah satu medianya adalah
laporan keuangan dengan menggunakan analisa
rasio dan common size.

Penilaian tentang tingkat kesehatan bank
tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga
di pelbagai negara lain. Tentu saja, meskipun
prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Sentral
atau lembaga pengawas dan pembina perbankan
(Otoritas Moneter) pada pokoknya adalah sama,
cara-cara dan teknik penilaian yang dipergunakan
dapat berbeda di tiap negara. Misalnya penilaian
tingkat kesehatan bank di negara Amerika Serikat
yang dilakukan dengan cara menilai berbagai
indikator keuangan bank yang terdiri dari: Capital
adequacy, Assets quality, Management of risk,
Earning ability dan Liquidity sufficiency. Sistem
penilaian tingkat kesehatan bank tersebut
terkenal dengan sebutan CAMEL rating system
(Widjanarto, 1993).

Mengingat kinerja industri perbankan
umumnya dinilai berdasarkan sistem CAMEL, maka
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
adalah menelaah apakah variabel-variabel rasio
keuangan yang tertuang dalam sistem CAMEL
dapat mempengaruhi laba pada industri
perbankan. Dalam penelitian ini, kinerja
perbankan diproksikan dengan rasio-rasio
keuangan sistem CAMEL dan beberapa rasio
keuangan yang ditentukan oleh Bank Indonesia
dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank, akan
tetapi disesuaikan dengan data yang tersedia,
karena untuk menilai kinerja perbankan dengan
sistem CAMEL tidak bisa diterapkan sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
dibuat oleh Bank Indonesia, dengan
pertimbangan penilaian kinerja perbankan
dengan sistem CAMEL tidak dapat dilakukan
hanya berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi
Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
Informasi-informasi penting yang menjadi dasar
pengukuran dengan menggunakan sistem
CAMEL sesuai ketentuan Bank Indonesia seperti
halnya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR),
Kualitas Aktiva Produktif (KAP), tingkat
penggolongan kolektibilitas kredit (lancar, dalam
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan
macet), Capital Adequacy Ratio (CAR),
pelanggaran terhadap BMPK (Batas Maksimum
Pemberian Kredit), Giro Wajib Minimum (GWM),
net open position (NOP) untuk Posisi Devisa Netto
(PDN), datanya sulit didapat dalam laporan
Publikasi Keuangan Bank, dan hanya bank yang

Dalam menentukan tingkat kesehatan bank,
pada mulanya Bank Indonesia menilai atas dasar
tiga kelompok faktor penilaian, yaitu (a) Keadaan
keuangan bank, yang meliputi likuiditas,
rentabilitas, dan solvabilitas. (b) Kualitas aktiva
produktif, yaitu kekayaan bank berupa
penanaman dalam berbagai aktiva yang
diharapkan dapat memberi penghasilan bank
(laba). (c) Tata kerja serta kepatuhan dan terhadap
peraturan-peraturan terutama yang berkaitan
dengan bidang perbankan. Dengan demikian,
cara penilaian tingkat kesehatan bank di
Indonesia adalah sistem CAMEL plus. Karena, di
samping menilai keadaan keuangan bank yang
meliputi unsur-unsur CAMEL, juga dinilai keadaan
atau unsur-unsur yang tidak termasuk dalam
keadaan keuangan bank yang merupakan faktor
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bersangkutan serta Bank Indonesia yang dapat
mengetahuinya.
Dari pola pemikiran tersebut, mendorong
peneliti untuk mengetahui tentang pengaruh
variabel-variabel CAMEL terhadap laba usaha
pada Bank Umum Swasta Nasional yang go public
di Bursa Efek Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai
yakni ingin mengetahui pengaruh secara simultan
dan hubungan serta ingin mengetahui variabel
mana yang berpengaruh dominan dari beberapa
variabel sistem CAMEL meliputi CAR, ATM, ETA,
NPL, PPAP, LEA, RORA, NPM, NIM, ROA, ROE,
BOPO, LDR, CBSTD terhadap laba usaha pada
Bank Umum Swasta Nasional. Hasil penelian akan
bermanfaat bagi pembaca untuk menambah ilmu
pengetahuan dan peneliti yang tertarik dengan
variabel CAMEL.

Bank yakni , Bank Central Asia, Bank Bali, Bank
Internasional Indonesia, Bank Buana Indonesia,
Bank CIC, Bank Danamon, Bank LIPPO, Bank
Mega, Bank Niaga, Bank Panin, Bank PIKKO, Bank
Universal dan Bank NISP.
Jenis dan Sumber Data.
Peneliti mengambil data sekunder yakni
laporan keuangan publikasi oleh bank-bank di
Indonesia. Laporan keuangan periode triwulanan
diperlukan untuk dianalisis, mulai triwulan akhir
2000 (Oktober–Desember) hingga dengan
triwulan kedua tahun 2002 (April–Juni), jadi data
sekunder laporan keuangan bank yang diperoleh
sebanyak tujuh periode triwulanan.
Model Analisis
Menggunakan analisis regresi linier berganda,
sebagai berikut :

METODE

Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + ……+ bX14 + U
Keterangan :

Jenis Penelitian

Y

Jenis penelitian ini adalah eksperimental yakni
melakukan pengujian hubungan sebab akibat
antar variabel yang diamati. Peneliti mengambil
sebanyak 14 variabel yang ada pada sistem CAMEL
diuji untuk mengetahui hubungan dan
pengaruhnya terhadap laba usaha pada Bankbank Umum Swasta di Indonesia.

X1 = CAR (Modal (-) Aktiva Tetap terhadap Kredit
(+) Surat Berharga)

Sampel penelitian

X5 = PPAP (PPAP yang telah dibentuk terhadap
PPAP yang wajib dibentuk)

Sebanyak 13 Bank yang beroperasi di
Indonesia dengan status Bank Umum Swasta
Nasional yang go public. Penentuan sampel
menggunakan metode purposive sampling
dengan kriteria: Pertama, bank dengan kriteria
bank devisa. Kedua, bank harus berstatus go
public dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
Ketiga, bank telah menerbitkan laporan
keuangan secara triwulanan mulai 31 Desember
2000 hingga bulan Juni 2002. Maka diperoleh 13
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= Laba bank-bank umum swasta nasional

X2 = ATM (Aktiva Tetap (-) Inventaris terhadap
Modal )
X3 = ETA (Modal terhadap Total Aktiva)
X4 = NPL (Kredit Bermasalah terhadap Total
Kredit)

X6 = LEA (Total Kredit terhadap Total Aktiva)
X7 = RORA (Laba Sebelum Pajak terhadap Aktiva
Produktif )
X8 = NPM (Pendapatan Bersih terhadap
Pendapatan Operasi)
X9 = NIM (Pendapatan Bunga Bersih terhadap
Aktiva Produktif )
X10 = ROA (Laba Sebelum Pajak terhadap Total
Aktiva)

PERBANKAN
X11 = ROE (Laba Setelah Pajak terhadap Modal)
X12 = BOPO (Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional)
X13 = LDR (Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga)
X14 = CBSTD (Kas + Bank + Surat Berharga
terhadap Total Dana Pihak Ketiga)
a

= Konstanta (intercept)

b1-b14 = Koefisien regresi
U

= Variabel pengganggu

Model regresi hasil penelitian akan diuji
kelayakannnya dengan cara Uji F, Uji asumsi klasik
untuk mengetahui kebebas-biasan model regresi
(uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan
autokorelasi). Untuk mengetahui temuan
penelitian, peneliti menguji dengan regresi
metode stepwise dan uji t (uji parsial).
Variabel Bebas
CAR (Capital Adequacy Ratio-X1) adalah rasio
yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh
aktiva bank yang mengandung risiko (kredit,
penyertaan, surat berharga, tagihan kepada bank
lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank,
di samping memperoleh dari sumber-sumber di
luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman
(utang) dan lain-lain. Dengan kata lain, capital
adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk
mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank
untuk menunjang aktiva yang mengandung atau
menghasilkan risiko (Dendawijaya, 2001). CAR
dihitung dari Modal (–) Aktiva tetap terhadap
Kredit (+) Surat Berharga.
ATM (X2) dihitung dari Aktiva Tetap (-)
Inventaris terhadap Modal. Rasio ini dipergunakan
untuk
mengukur
sampai
sejauhmana
pembelanjaan ekuitas sebuah bank dipergunakan
untuk keperluan investasi jangka panjang dalam
bentuk aktiva tetap bank, karena kegiatan utama
bank adalah menarik dana dari masyarakat dan
menyalurkan kembali kepada masyarakat atau

dengan kata lain bahwa dalam fungsinya sebagai
lembaga perantara surplus unit kedalam defisit unit,
maka sebaiknya investasi dalam bentuk aktiva tetap
dibiayai oleh modal sendiri (PBI No.3/22/2001)
tanggal 14 Desember 2001.
ETA (Equity to Total Assets-X3) dihitung dari
Modal terhadap Aktiva. Rasio ini untuk
menunjukkan kemampuan permodalan bank
guna menutup kerugian atas total aktivanya dan
rasio ini berguna untuk memberikan sinyal atas
indikasi bahwa setiap aktiva mengandung risiko
kerugian dan setiap kerugian akan mengakibatkan
pengurangan terhadap modal.
NPL (Non Performing Loan-X4) dihitung dari
Kredit Bermasalah terhadap Total Kredit. Rasio ini
dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan
bank, apabila rasio ini tinggi maka bank dalam
kondisi tidak sehat karena adanya kredit yang
bermasalah. Kelangsungan hidup bank sangat
tergantung pada kesiapan bank tersebut dalam
menghadapi kerugian sebagai akibat adanya
kredit macet.
PPAP (Pembentukkan Penyisihan Aktiva
Produktif-X5) yaitu Pembentukkan Penyisihan
Aktiva Produkif, merupakan perbandingan antara
PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang
wajib dibentuk oleh bank, kegunaan dari rasio ini
adalah sebagai cadangan untuk menutup kerugian
bank terhadap risiko dari aktiva produktif (kredit,
penyertaan, surat berharga, tagihan kepada bank
lain) yang ditanam oleh bank.
LEA (Loan to Earning Assets-X6) dihitung dari
Total Kredit terhadap Total Aktiva Produktif.
Semakin besar penyaluran dana dalam sisi aktivanya
pada suatu bank, akan membawa konsekuensi
semakin besarnya risiko yang harus ditanggung
oleh bank bersangkutan karena jumlah dana yang
diperlukan untuk membiayai aktivanya akan
semakin besar. Weston and Brigham dalam
(Abiwodo, 2000).
RORA (Return on Risk Assets-X7) dihitung dari
Laba Sebelum Pajak terhadap Aktiva Produktif
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(kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan
kepada bank lain). Rasio ini dipergunakan untuk
mengukur sampai sejauhmana penurunan yang
terjadi dalam aktiva produktif bank yang masih
bisa ditutup oleh laba sebelum pajak.
NPM (Net Profit Margin-X8) dihitung dari
Pendapatan Bersih terhadap Pendapatan Operasi.
Rasio ini menggambarkan tingkat keuntungan
(laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan
pendapatan yang diterima dari kegiatan
operasinya.
NIM (Net Interest Margin-X9) dihitung dari
Pendapatan Bunga Bersih terhadap Aktiva
Produktif. Rasio ini menentukan besarnya
pendapatan bersih (net income) dari bank.
Besarnya net margin bervariasi tergantung kepada
besarnya volume aktiva produktif yang disalurkan
oleh bank dan besar kecilnya volume aktiva
produktif akan berpengaruh pada margin (selisih)
antara cost of fund dan tingkat bunga aktiva
produktif (lending rate) (Dendawijaya, 2001).
ROA (Return on Assets-X10) dihitung dari Laba
Sebelum Pajak terhadap Total Aset. Rasio ini
digunakan untuk mengetahui kemampuan bank
dalam menghasilkan keuntungan secara relatif
dibandingkan dengan nilai total aktivanya.
ROE (Return on Equity-X11) dihitung dari Laba
Setelah Pajak terhadap Modal. Rasio ini dipakai
untuk mengukur kemampuan bank dalam
memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan
pembayaran deviden.
BOPO (Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional-X12). Rasio ini
dipergunakan untuk mengukur effisiensi, dan
kemampuan bank dalam melakukan kegiatan
operasinya, mengingat bahwa kegiatan utama
bank pada dasarnya adalah bertindak sebagai
perantara dalam menghimpun dana masyarakat
dan menyalurkan dana dalam masyarakat, maka
biaya dan pendapatan operasional bank
didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan
bunga. (Dendawijaya, 2001)
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LDR (Loan to Deposit Ratio-X13) diketahui dari
Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (deposito, giro
dan tabungan). Rasio ini dipergunakan untuk
mengukur tingkat likuiditas bank yang
menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi
permintaan kredit dengan menggunakan total
dana pihak ketiga. (Dendawijaya, 2001).
CBSTD (X14) dihitung dari Kas (+) Bank (+)
Surat Berharga terhadap Total Dana Pihak Ketiga.
merupakan rasio yang dipergunakan untuk
mengukur kemampuan alat-alat likuid yang
tersedia di bank untuk memenuhi kebutuhan
likuiditasnya sebagai akibat adanya penarikan
dana pihak ketiga. Dalam menjalankan usahanya
bank, selalu menjaga kondisi likuiditasnya agar
tidak tinggi, karena dengan tingginya rasio ini
menandakan bahwa bank tersebut lebih banyak
menerima simpanan masyarakat daripada
menyalurkan dalam bentuk fasilitas kredit. Sri
Susilo, dkk dalam (Abiwodo, 2000).
Variabel Tergantung
Laba (Y) secara sederhana didefinisikan
sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan
setelah dikurangi biaya-biaya yang relevan
(Douglas, 1994 dalam Abiwodo, 2000). Laba
dalam konteks ini adalah laba yang terdapat pada
laporan keuangan perusahaan atau yang disebut
sebagai laporan laba rugi, sedangkan yang
diperunakan dalam penelitian ini adalah laba
usaha (laba sebelum pajak dan extra ordinary).

HASIL
CAMEL dan Laba Usaha Bank Umum Swasta
Nasional
Laba usaha pada Bank-Bank Umum Swasta go
public di Indonesia dan hasil perhitungan rasio
CAMEL disajikan dalam bentuk angka-angka
seperti disajikan pada Tabel 1.

PER BANK AN
Tabel 1. St at ist ik Deskript if Variabel Penelit ian
Vari abel Penel i t i an
Variabel Dependen (Y)

N

M i n i m um

M ak si m u m

Rat a-r at a

Dev i asi
St andar

91* * )

3.329.578 * )

3.159.725* )

111.721,5* )

641.900,298

Variabel X1 – CAR

91

-19.60

54.43

5.4656

10.812

Variabel X2 – ATM

91

-766.87

98.59

-7.6814

111.609

Variabel X3 – ETA

91

-9.84

49.74

6.4426

7.102

Variabel X4 – NPL

91

0.51

73.88

22.2252

19.577

Variabel X5 – PPAP

91

58.29

270.08

127.5474

41.047

Variabel X6 – LEA

91

8.32

76.65

32.6248

17.362

Variabel X7 – RORA

91

-24.94

60.03

3.8379

12.172

Variabel X8 – NPM

91

-212.20

17.46

-4.8860

32.946

Variabel X9 – NIM

91

-6.20

12.71

1.4880

2.502

Variabel X10 – ROA

91

-23.96

12.71

-0.1655

3.602

Variabel X11 – ROE

91

-288.19

24.48

-4.9388

40.321

Variabel X12 – BOPO

91

-93.47

232.86

97.5631

36.023

Variabel X13 – LDR

91

9.75

119.66

43.3930

23.274

Variabel X14 – CBSTD

91

12.59

181.57

69.8362

34.600

Variabel Independen :

Sumber : Data sekunder diolah, 2007
* ) dalam jutaan rupiah
* * ) dihitung dari 13 bank yang diamati dikalikan dengan 7 periode triwulanan

Pen gar u h CA M EL t er had ap Laba Usah a Ban k
Um u m Sw ast a Nasi o n al
Hasil p erh it u n g an reg resi m et o d e en t er
d ari 14 variab el b eb as CA M EL t er h ad ap lab a
u sah a Ban k Um u m Sw ast a Nasio n al d en g an
SPPS ver 13.00 d ir in g kas p ad a Tab el 2.
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Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Bergan da Vari abel Penelit i an M et o de Ent er yan g Dit abu lasi
Var i ab el Bebas

Koef isi en

Ti ng kat

Sim p ul an

Pen g ar u h

Sig n i f i k ansi

Pen g uj i an

VIF

Konst ant a
Variabel X1 – CAR

-3.550

0.341

Tidak mempengaruhi

0.362

0.453

Tidak mempengaruhi

5.948

Variabel X2 – ATM

-0.308

0.155

Tidak mempenga

3.843

Variabel X3 – ETA

2.033

0.002

M empengaruhi

6.045

Variabel X4 – NPL

0.185

0.566

Tidak mempengaruhi

1.319

Variabel X5 – PPAP

0.711

0.614

Tidak mempengaruhi

1.388

Variabel X6 – LEA

ruhi

2.688

0.214

Tidak mempengaruhi

12.502

Variabel X7 – RORA

-0.12 8

0.581

Tidak mempengaruhi

1.645

Variabel X8 – NPM

1.579

0.010

M empengaruhi

9.388

Variabel X9 – NIM

0.871

0.077

M empengaruhi

2.175

Variabel X10 – ROA

-2.884

0.000

M empengaruhi

2.385

Variabel X11 – ROE

2.690

0.000

M empengaruhi

5.843

Variabel X12 – BOPO

1.266

0.002

M empengaruhi

1.342

-3.538

0.088

M empengaruhi

12.245

0.074

0.927

Tidak mempengaruhi

Variabel X13 – LDR
Variabel X14 – CBSTD

1.613

F hit ung = 48.394
Sig F hit ung = 0.000
Sumber : Data sekunder diolah, 2007

Derajat kesalahan ditet apkan pada tingkat a
= 0,1 at au 10% . Nilai probabilit as Sig F hit ung
sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat a = 0,1 artinya
model regresi linier berganda yang dihasilkan
sudah memenuhi syarat model namun dit injau
dari uji asumsi klasik, variabel X6 dan X13 terjadi
Koef isi en
Pen g ar u h

Var i ab el Bebas
Konstant a
Variabel X11
Variabel X3
Variabel X10
Variabel X8
Variabel X12
Variabel X9

– ROE
– ETA
– ROA
– NPM
– BOPO
– NIM

Va riabel X13 - LDR
F hit ung = 99,139
Prob Sig F hit ung = 0

Tabel 3. Hasi l Analisis Regresi Li nier Ber gan da
Variabel Peneli t ian M et ode St ep w i se
yang Dit abulasi.

Ti ng kat
Sig n i f i k an si

Sim p ul an
Pen g uj i an

VIF

Sig n i f i k asi Ko rel asi
Spearm an ’s Rh o
(uj i h et erosk ed ast i sit as)

-1.125

0.362

2.535

0.000

M empengaruhi

4.482

0.284

1.850

0.000

M empengaruhi

1.568

0.117

-2.962

0.000

M empengaruhi

2.053

0.514

1.736

0.000

M empengaruhi

5.909

0.674

1.148

0.000

M empengaruhi

1.149

0.925

1.140

0.000

M empengaruhi

1.736

0.343

-2.284

0.042

M empengaruhi

1.168

0.117

.000

Adj R Square = 0,884
Durbin Wat son = 2. 016

Sumber : Data sekunder diolah, 2007
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metode stepwise. Hasil nampak pada Tabel 3.
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Metode Regresi Stepwise memberikan model
yang lebih baik, ditinjau dari uji asumsi klasik
bahwa model regresi bebas dari autokorelasi
karena nilai VIF (Variance Inflatory Factor) yang
dihasilkan untuk masing-masing variabel bebas
kurang dari 10. Hasil pengujian bebas
heteroskedastisitas dengan cara mengkorelasikan
data pada masing-masing variabel bebas terhadap
nilai unstandardize residualnya diperoleh hasil
bahwa nilai korelasi Spearman’s Rho masingmasing variabel bebas tidak memberikan makna
hubungan yang baik terhadap variabel bebasnya,
ditunjukkan dengan nilai Probabilitas Spearman’s
Rho lebih besar dari tingkat a yakni 10% (0,10).
Nilai Durbin Watson sebesar 2,016 masih diantara
Du (1,751) dan 4-Du (2,249) sehingga variasi data
serial tidak saling berkorelasi (bebas autokorelasi).
Kontribusi/sumbangan ke tujuh variabel bebas
terhadap laba usaha Bank-bank Umum Swasta
Nasional sebesar 88,4%. Secara statistik angka ini
cukup baik dalam memberikan kontribusi, hanya
11,6 % dari variabel bebas lain yang
mempengaruhi laba usaha bank oleh peneliti
tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Variabel
ROE (X11), ETA (X3), ROA (X10), NPM (X8), BOPO
(X12), NIM (X9) dan LDR (X13) berpengaruh
signifikan terhadap laba usaha Bank-bank Umum
Swasta Nasional (Y). ROA (X10) memiliki pengaruh
dominan bila dibandingkan dengan variabel
bebas lainnya. Ada tujuh variabel bebas lain yang
tidak dianalisis karena tidak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap laba usaha
pada bank-bank umum swasta nasional. Pada
penelitian ini, penulis tidak membahas terhadap
variabel-variabel bebas yang tidak memberikan
pengaruh signifikan.

PEMBAHASAN
ROE mempunyai pengaruh signifikan yang
searah terhadap laba usaha Bank Umum Swasta
Nasional. Rasio ROE ini dipergunakan untuk

mengukur kemampuan manajemen bank dalam
mengelola capital yang tersedia untuk
mendapatkan net income. Manajemen bank yang
mampu menaikkan rasio ini dapat dipakai sebagai
petunjuk bahwa manajemen mampu mengelola
modalnya untuk menaikkan income bank-nya.
Kenaikan rasio ini biasanya diikuti dengan
kenaikan saham bank tersebut di pasar. Makna
ROE berpengaruh signifikan terhadap laba usaha
pada bank-bank nasional swasta menunjukkan
bahwa perilaku bank-bank swasta memacu rasio
ROE guna memperoleh harga/nilai saham yang
optimal di pasar modal.
ETA mempunyai pengaruh signifikan yang
searah terhadap laba usaha pada bank-bank
umum swasta nasional. Hasil penelitian ini sesuai
dengan teori yang dikemukakan oleh Weston dan
Brighman (1977) yang menyatakan bahwa
penilaian aspek permodalan suatu bank lebih
dimaksudkan untuk mengetahui sampai seberapa
besar modal bank tersebut menunjang
kebutuhannya. Setiap kenaikan total aktiva harus
dibiayai dengan kenaikan beberapa komponen
modal. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin
tinggi nilai ETA, maka akan semakin baik
anggaran bank dalam membelanjakan
investasinya sehingga kemampuan bank dalam
meningkatkan labanya menjadi semakin optimal.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku
Bank-bank Umum Swasta Nasional berusaha
untuk meningkatkan permodalan mereka guna
keputusan investasi. Iklim pasca krisis ekonomi di
Indonesia memberikan dampak persepsi untuk
melakukan motif berjaga-jaga tentunya bertujuan
untuk menjaga kelangsungan hidup bank.
ROA mempunyai pengaruh signifikan yang
tidak searah terhadap laba usaha pada Bankbank Umum Swasta Nasional. Artinya semakin baik
ROA pada industri perbankan khususnya pada
Bank-bank Umum Swasta Nasional maka akan
berdampak berkurangnya tingkat laba usaha
bank-bank tersebut. Hal ini bertentangan dengan
apa yang dikemukakan oleh Weston dan
TINJAUAN TENTANG VARIABEL-VARIABEL CAMEL TERHADAP
LABA USAHA PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL
Harianto Respati, Prayudo Eri Yandono

291

PERBANKAN
Copeland (1995) bahwa semakin tinggi tingkat
laba maka akan semakin tinggi pula ROA-nya,
karena hasil pengembalian terhadap jumlah harta
serta dapat dipergunakan untuk mengukur
efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan
seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan.
Hasil penelitian selama periode pengamatan sejak
triwulan Desember 2000 sampai triwulan Juni 2002,
ternyata ROA bank-bank sampel adalah minus
sehingga secara empiris kondisi industri perbankan
selama periode penelitian ternyata tidak mampu
memberdayakan sumber daya yang ada, hal ini
bisa terjadi karena perputaran asetnya khususnya
aset-aset yang produktif tidak dapat menghasilkan
tingkat keuntungan sehingga industri perbankan
mengalami kerugian. Apabila dikaitkan dengan
kondisi perbankan saat itu terbukti bahwa industri
perbankan tidak ampuh dalam mencetak laba
karena masih dihinggapi oleh penyakit Non
Performing Loan (NPL) yang tinggi. Kredit macet
merupakan hal yang sulit dihindari dalam kondisi
saat ini, akan tetapi sikap industri perbankan
dalam bertindak menyalurkan kredit secara ekstra
hati-hati berakibat juga tidak terdongkraknya
pemenuhan laba, sebab tidak ada kredit baru yang
disalurkan sehingga pendapatan bank hanya
berasal dari kredit yang sudah tidak lancar, dan
apabila membukukan laba-pun berasal dari
bunga obligasi rekap. Masih besarnya NPL
merupakan bukti bahwa penyakit bank-bank
pasca rekap tidak pernah berubah yaitu NPL dan
disfungsi intermediasi, perlunya keberanian untuk
mengucurkan kredit baru sehingga secara
persentase mampu memperkecil NPL yang
berimplikasi pada pembukuan laba pada industri
perbankan, terkait pula dengan pencapaian laba
adalah besaran nilai pencapaian ROA perbankan
yang bernilai positif.
NPM mempunyai pengaruh signifikan yang
searah terhadap laba usaha Bank Umum Swasta
Nasional. Net Profit Margin menggambarkan
tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh
dibandingkan dengan pendapatan yang
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diperoleh dari hasil kegiatan operasionalnya,
sedangkan pendapatan operasional bank
terutama berasal dari kegiatan yang dalam
prakteknya memiliki berbagai risiko seperti risiko
kredit macet, bunga (negative spread), transaksi
valuta asing, dan lain-lain. Secara teoritis dikatakan
bahwa semakin tinggi nilai NPM, maka akan
semakin baik pengelolaan operasional bank
tersebut dalam menyalurkan investasi yang
berisiko, sehingga kemampuan bank dalam
meningkatkan labanya menjadi semakin optimal.
Penelitian ini memakai variabel terikat yang
berbeda
dengan
penelitian-penelitian
sebelumnya namun ternyata dari hasil penelitian
ternyata konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Payamta dan Machfoedz (1999)
dalam mengevaluasi kinerja perusahaan
perbankan sebelum dan sesudah menjadi
perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia.
BOPO (Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional). Mempunyai pengaruh
signifikan yang searah terhadap laba usaha Bank
Umum Swasta Nasional. Rasio BOPO digunakan
untuk mengukur tingkat efisiensi dan
kemampuan bank dalam melakukan kegiatan
operasinya. Mengingat kegiatan utama bank
pada prinsipnya adalah bertindak sebagai
perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan
dana dari dan kepada masyarakat, oleh karenanya
biaya dan pendapatan operasional bank
didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.
Secara teoritis, biaya bunga ditentukan
berdasarkan perhitungan Cost of Loanable Funds,
sedangkan penghasilan bunga sebagian
diperoleh dari Interest Income pemberian kredit
kepada pihak ketiga (masyarakat), sehingga
semakin tinggi BOPO mengindikasikan bahwa
biaya operasional juga semakin tinggi, semakin
tinggi biaya operasionalnya maka akan semakin
rendah tingkat laba usaha yang dihasilkan. Oleh
Sunardi (2003) menyebutkan bahwa tingkat suku
bunga pinjaman mencerminkan efisisensi bank
dalam mengelola aktiva produktifnya dan terlebih
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merupakan Cost of Money bank secara
keseluruhan.
Hasil penelitian ini ternyata konsisten
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Zainudin dan Jogiyanto (1999) serta Payamta dan
Machfoedz (1999) meskipun mempergunakan
variabel terikat yang berbeda ternyata diperoleh
hasil bahwa BOPO mempunyai pengaruh yang
signifikan dan positip terhadap laba usaha
(operasional) industri perbankan.
NIM mempunyai pengaruh signifikan yang
searah terhadap laba usaha Bank Umum Swasta
Nasional. Dari rasio-rasio NIM yang dihasilkan dari
industri perbankan swasta nasional menunjukkan
adanya kemampuan manajemen bank dalam
mengendalikan besarnya biaya bunga dan
kemampuan manajemen bank dalam mengelola
aktiva produktif dalam yang menghasilkan bunga
(earning assets) secara rata-rata yang dilakukan
oleh manajemen bank mempunyai pengaruh
terhadap laba usaha bank.
LDR mempunyai pengaruh signifikan yang
tidak searah terhadap laba usaha pada Bankbank Umum Swasta Nasional. Artinya semakin baik
rasio LDR pada industri perbankan khususnya pada
Bank-bank Umum Swasta Nasional maka akan
berdampak berkurangnya tingkat laba usaha
bank-bank tersebut. Rasio ini menunjukkan fungsi
bank sebagai lembaga intermediasi yang
menghubungkan pihak surplus unit dengan
deficit unit, tugas utama bank adalah menerima
dana simpanan masyarakat dan menyalurkan
kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
Berdasarkan hasil bukti empiris ternyata
perbankan masih belum mampu menjalankan
fungsi intermediasinya, terbukti dari korelasi
negatif LDR terhadap laba usaha tersebut
mengidentifikasi bahwa perbankan belum
maksimal menyalurkan fasilitas kredit dan
menanamkan DPK pada investasi selain kredit
(surat berharga, penyertaan, penempatan pada
bank lain). Karena pendapatan utama bank
berasal dari kredit, dengan rendahnya penyaluran

kredit, maka potensi bank akan membayar biaya
dana dari masyarakat (DPK) dan hal ini sebagai
salah satu faktor yang menambah kerugian usaha
bank.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh variabel-variabel CAMEL yang meliputi
CAR, ATM, ETA, NPL, PPAP, LEA, RORA, NPM, NIM,
ROA, ROE, BOPO, LDR, CBSTD terhadap laba usaha
pada Bank Umum Swasta Nasional serta untuk
mengetahui variabel mana yang berpengaruh
secara dominan. Pada periode Laporan keuangan
perbankan mulai triwulan akhir 2000 (Oktober–
Desember) hingga dengan triwulan kedua tahun
2002 (April –Juni), hasil analisis menunjukkan
bahwa empat belas variabel CAMEL meliputi CAR,
ATM, ETA, NPL, PPAP, LEA, RORA, NPM, NIM, ROA,
ROE, BOPO, LDR dan CBSTD mempunyai
hubungan dan pengaruh simultan terhadap laba
usaha pada Bank Umum Swasta Nasional.
Hasil metode regresi stepwise menghasilkan
tujuh variabel pada CAMEL meliputi ROE, ETA,
ROA, NPM, BOPO, NIM dan LDR berpengaruh
signifikan terhadap laba usaha pada Bank Umum
Swasta Nasional, dan ditunjukan pula dengan uji
t bahwa CAR, ATM, NPL, PPAP, LEA, RORA dan
CBSTD tidak berpengaruh signifikan terhadap
Laba Usaha pada bank umum swasta nasional
(Tbk). Hasil temuan penelitian ini memberikan
informasi bahwa pada periode dimana dilakukan
penelitian menunjukkan bahwa ROA mempunyai
pengaruh signifikan yang tidak searah terhadap
laba usaha pada Bank-bank Umum Swasta
Nasional. Peristiwa ini tidak sebagaimana yang
dikemukakan pada teori-teori umumnya. Hal-hal
yang menjadi penyebab adalah kebanyakkan
rasio ROA pada industri Bank Umum Swasta
Nasional adalah minus sehingga secara empiris
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kondisi industri perbankan selama periode
penelitian ternyata tidak mampu memberdayakan
sumber daya yang ada. Hal ini bisa terjadi
diakibatkan oleh perputaran asetnya khususnya
aset-aset yang produktif tidak dapat menghasilkan
tingkat keuntungan sehingga industri perbankan
mengalami kerugian. Industri perbankan
khususnya pada Bank-bank Umum Swasta
Nasional tidak ampuh dalam mencetak laba
karena masih dihinggapi oleh penyakit Non
Performing Loan (NPL) yang tinggi. Kredit macet
merupakan hal yang sulit dihindari. Pernyataan
ini didukung adanya data bahwa dari 13 Bank
yang dijadikan sampel penelitian terdapat empat
Bank Umum Swasta Nasional (Tbk) dalam status
take over (diambil alih oleh pemerintah) yakni
Bank Bali, BCA, Bank Niaga dan Bank Danamon.
Dan terdapat pula tiga Bank Bank Umum Swasta
Nasional dalam status bank peserta program
rekapitalisasi seperti Bank Internasional Indonesia,
Bank Lippo dan Bank Universal.
Saran
Perbankan dalam membuat kebijakan
pemberian kredit, seharusnya memperhatikan
faktor fundamental dalam laporan keuangan
calon penerima kredit dan potensi perusahaan
kedepan dalam mengembalikan pokok dan
bunganya. Sebaiknya perlu dihindari adanya
intervensi yang tidak seharusnya dalam
pembuatan keputusan kredit.
Risiko dalam pembuatan keputusan kredit
akan berdampak pada perolehan laba usaha
bank, efisiensi bank harus dapat digunakan
menjadi indikasi keberhasilan dalam memperoleh
laba bank, oleh karena itu, efisiensi bank harus
menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan
kebijakan bank.
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Abstract: This research aimed to test a structural model describing the causal relationship of
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kompetisi bisnis sangat ditentukan oleh konsumen.
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Karena kepuasan konsumen merupakan inti
pencapaian profitabilitas jangka panjang
(Parasuraman, et al., 1985).
Perusahaan yang bergerak di bidang jasa
sangat tergantung pada kualitas jasa yang
diberikan (Zeithamal dan Bitner, 1996). Kualitas
jasa adalah salah satu faktor penting yang dapat
memuaskan konsumen. Kualitas dapat digunakan
perusahaan untuk mengembangkan loyalitas
konsumen. Kualitas jasa itu sendiri diukur dengan
lima dimensi (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry,
1988) yaitu: keandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), keyakinan (assurance), bukti
langsung (tangible) dan empati (empathy).
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Kualitas memberikan suatu dorongan kepada
pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat
dengan perusahaan. Hal ini memberikan
keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan
dapat memahami dengan seksama harapan dan
kebutuhan pelanggan
sehingga dapat
meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada
gilirannya kepuasan pelanggan dapat
menciptakan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu
bagi perusahaan yang tetap ingin survive harus
memberikan kualitas yang terbaik dan selalu
melakukan perbaikan kualitas dalam memenuhi
keinginan konsumen.
Pada diri konsumen yang loyal terdapat
komitmen yang kuat pada produk atau jasa
tertentu sehingga mereka tidak akan mudah
berpindah dari produk atau jasa tersebut. Upaya
memperkuat hal ini, perusahaan perlu
memperhatikan kualitas produk atau jasa dan
kegiatan yang mengkomunikasikan kualitas

PERBANKAN
tersebut. Dengan pertimbangan harga yang wajar,
komitmen konsumen pada produk atau jasa yang
didasarkan pada kualitas menjadi semakin kuat
(Dharmesta, 1999). Menurut Moorman, et al.
(1992), komitmen dalam konsep jangka panjang
memegang peranan yang sangat penting karena
pengaruh jangka panjang pelanggan banyak
didasarkan pada komitmen antara perusahaan
dengan pelanggan.
Menurut Dharmesta (1999), dalam
lingkungan persaingan global yang semakin ketat,
ditandai dengan masuknya produk atau jasa
inovatif ke pasar sehingga pasar menjadi jenuh.
Oleh karenanya, tugas mengelola loyalitas
pelanggan menjadi tantangan manajerial yang
tidak ringan. Begitu juga dengan bisnis perbankan
yang merupakan bisnis jasa yang berazazkan
kepercayaan nasabah, tentunya rentan dengan
berpindahnya nasabah ke bank lain yang
menawarkan produk lebih menarik dan jasa yang
lebih baik.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
hubungan kausal antara kualitas, loyalitas
konsumen, dan komitmen pelanggan pada jasa
perbankan. Penelitian ini didasarkan hasil survei
yang dilakukan oleh Frontier tentang pemilihan
Top Brand untuk jasa perbankan (Marketing,
2007). Hasil survey menemukan bahwa bank BCA,
Mandiri, dan BNI berhasil menyandang predikat
Top Brand untuk produk tabungan (Marketing,
2007). Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa
BCA, berhasil meraih indeks Top Brand terbesar
dibandingkan bank lainnya. Prestasi tersebut
diraih Tahapan BCA selama 5 tahun berturut-turut,
dengan brand index berkisar antara 25-29%.
Sementara pesaingnya, Taplus BNI, berhasil meraih
indeks maksimal 19,2% pada tahun 2004; sedang
Tabungan Mandiri meraih 15,9% pada tahun 2007
(Marketing, 2007). Parameter yang digunakan
dalam survey tersebut: (1) top of mind yang
mencerminkan market awareness; (2) last used
yang mencerminkan market share, dan (3) future
intention yang mencerminkan loyalitas. Fenomena

tersebut memunculkan pertanyaan, apakah
predikat menjadi top brand yang disandang oleh
bank tersebut dapat mencermikan kualitas
layanan, loyalitas dan komitmen yang tinggi dari
nasabahnya.

KUALITAS JASA
Parasuraman et al. (1985) mendefinisikan
kualitas jasa sebagai seberapa jauh perbedaan
antara kenyataan dengan harapan para
pelanggan atas layanan yang mereka terima.
Sementara Gronroos (1984) menyatakan kualitas
jasa sebagai hasil persepsi dari perbandingan
antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual
layanan. Berdasarkan pengertian di atas terdapat
dua unsur utama dalam kualitas jasa yaitu expected
service dan perceived service. Apabila jasa yang
diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka
kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan.
Jika jasa yang diterima melampaui harapan
pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan
sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika kualitas
yang diterima lebih rendah bila dibandingkan
dengan apa yang diharapkan, maka kualitas
dipersepsikan buruk atau tidak memuaskan.
Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa
tergantung pada kemampuan penyediaan jasa
dalam memenuhi harapan pemakainya secara
konsisten.
Gronroos (1984), mengemukakan bahwa total
kualitas suatu jasa dibagi menjadi tiga komponen
utama yaitu: (1) Technical Quality, yaitu komponen
yang berkaitan dengan kualitas keluaran (output)
jasa yang diterima pelanggan. Technical Quality
dapat dibagi menjadi: Search quality, yaitu
kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum
membeli; Experience quality, yaitu kualitas yang
hanya bisa dievaluasi pelanggan setelah membeli
atau mengkonsumsi jasa, dan Credence quality,
yaitu kualitas yang sukar dievaluasi pelanggan
meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa. (2)
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Functional Quality, yaitu komponen yang
berkaitan dengan kualitas cara penyampaian
suatu jasa. (3) Corporate Image, yaitu profil,
reputasi, citra umum, daya tarik khusus suatu
perusahaan.
Menurut Parasurman et al. (1998) ada lima
dimensi pokok dari kualitas jasa yaitu: (1) Bukti
langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
(2) Keandalan (reliability), yakni kemampuan
memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan
segera, akurat dan memuaskan. (3) Daya tanggap
(responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk
membantu para pelanggan dan memberikan
pelayanan dengan tanggap. (4) Jaminan
(assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan,
kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki
para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keraguraguan. (5) Empati (Empathy), meliputi kemudahan
dalam melakukan pengaruh, komunikasi yang
baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan
para pelanggan.

LOYALITAS
Boulding et al. (1993) menyatakan bahwa
loyalitas terjadi pada konsumen disebabkan oleh
adanya pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan
dengan produk tersebut yang terakumulasi secara
terus-menerus. Loyalitas pelanggan didefinisikan
sebagai konsep yang menekankan pada runtutan
pembelian seperti yang dikemukakan oleh Dick
dan Basu (1994). Mowen dan Minor (1998) dalam
Dharmesta (2002) loyalitas diartikan sebagai
kondisi dimana konsumen mempunyai sikap
positif terhadap sebuah produk dan bermaksud
meneruskan pembeliannya di masa mendatang.
Fullerton dan Taylor (2000) membedakan
loyalitas atas tiga kategori, yaitu: (1) Loyalitas
advokasi (advocacy intentions) yaitu keinginan dari
konsumen untuk menawarkan, merekomendasikan
suatu produk atau jasa kepada orang lain. (2)
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Loyalitas pembelian ulang (repurchase intentions)
yaitu keinginan yang kuat dari konsumen untuk
membeli kembali produk atau jasa tertentu. (3)
Loyalitas membayar lebih (paymore) yaitu
kesediaan konsumen untuk membayar lebih
produk atau jasa tertentu atas produk saingan.
Menurut Swasta (1997), loyalitas merupakan
kondisi psikologis yang dapat dipelajari dengan
pendekatan attitudinal sebagai komitmen
psikologis dan behavioural yang tercermin dalam
perilaku beli aktual. Ada empat tahap loyalitas: 1)
Loyalitas keyakinan (kognitif), yaitu informasi
produk yang dipegang oleh konsumen (yaitu:
keyakinan konsumen) harus menunjukkan pada
produk fokal yang dianggap superior dalam
persaingan. (2) Loyalitas sikap (afektif),artinya
tingkat kesukaan konsumen harus lebih tinggi
dibandingkan produk saingan, sehingga ada
preferensi afektif yang jelas pada produk fokal.
Loyalitas tahap ini jauh lebih sulit dirubah, tidak
seperti tahap pertama, karena loyalitasnya sudah
masuk ke dalam benak konsumen sebagai afek dan
bukannya sebagai kognisi yang mudah berubah.
(3) Loyalitas niat (kognitif), artinya konsumen harus
mempunyai niat untuk membeli produk fokal,
bukannya produk lain, ketika keputusan beli
dilakukan. (4) Loyalitas tindakan, artinya konsumen
yang terintegrasi pada tahap ini dapat
dihipotesiskan sebagai konsumen yang rendah
tingkat kerentanannya untuk berpindah produk.
Konsumen kebal terhadap upaya pemasaran baik
dari produk saingan, komunikasi dan strategi
pemasaran produk lain tidak banyak mendapatkan
perhatian. Hal ini disebabkan konsumen tidak
melakukan pencarian informasi dan evaluasi.

KOMITMEN
Menurut Dewyer et al. (1987) komitmen
dirumuskan sebagai suatu bentuk perjanjian yang
tersurat maupun tersirat untuk melanjutkan hubungan
antar dua pihak atau lebih (implicit and or explicit
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pledge of relational continuity between exchange
partners). Komitmen dalam konsep long term
relationship, memegang peranan sangat penting
karena pengaruh jangka panjang paling banyak
didasarkan kepada komitmen kedua belah pihak.
Moorman, et al. (1992) mendefinisikan Komitmen
sebagai suatu upaya untuk mempertahankan dan
menjaga pengaruh jangka panjang antara kedua
belah pihak agar pengaruh ini lebih bernilai (an
enduring desire to maintain a valued relationship).
Pengertian “value relationship” dikaitkan dengan
suatu keyakinan bahwa tidak akan terjadi suatu
komitmen, apabila salah satu pihak atau kedua-duanya
merasa bahwa pengaruh itu tidak saling
menguntungkan. Dengan kata lain komitmen berarti
didalamnya terdapat suatu pengaruh yang berharga
yang perlu dipertahankan terus dimana masingmasing pihak besedia bekerja sama untuk
mempertahankan pengaruh ini. Berry dan Parasuman
(1991) menekankan pentingnya komitmen dalam
membangun suatu hubungan antara perusahaan
dengan para pengguan jasa (relationships are built
on the foundation of mutual commitment).

(dependence). Dengan kata lain, pelanggan
dapat melakukan komitmen dengan perusahaan
jika mereka merasa pada akhir pengaruh tersebut
memang diperlukan adanya pengorbanan
ekonomi maupun sosial.
Komitmen normatif bertahan ketika pelanggan
merasa sebagai bagian dari tanggung jawab
perusahaan. Unsur komitmen ini dapat dijelaskan
dari konsep timbal-balik (reciprocity), pembagian
nilai (shared value), dan legitimasi. Unsur-unsur
komitmen normatif tersebut merupakan konstruk
menyeluruh yang menjadi penyebab tumbuhnya
rasa berbagi tanggung jawab sebagai pendorong.
Advokacy

Repurchase

Paymore

Tangibles
Loyalitas
Reliability

Responsive
ness

Kualitas
Jasa
Komitmen

Assurance

Empathy

Menurut Allen dan Meyer (1990) komitmen
terdiri dari tiga unsur yaitu komitmen afeksi,
berkelanjutan (kontinum) dan normatif. Menurut
Doney dan Cannon (1997), komitmen afeksi
merujuk pada pembagian nilai (share values),
kepercayaan (beliefs), kemurahan hati
(benevolence),
dan
pengaruh
baik
(relationalisme). Penggunaan komitmen afeksi
mampu bertahan ketika mengidentifikasi
seseorang dengan perasaan senangnya dan
keikutsertaanya dalam suatu organisasi (Meyer dan
Allen, 1990). Dengan demikian, konsumen sebaiknya
dipandang dari segi komitmen afeksi oleh penyedia
jasa
ketika
mereka
mengekspresikan
perasaannnya kepada penyedia jasa.
Bendapundi dan Berry (1997), Gundlach,
Achrol dan Mentzer (1995) dan Heide dan John
(1992) berpendapat bahwa komitmen kontinum
berakar dari biaya peralihan (switching cost),
pengorbanan (sacrifice), dan ketergantungan

Afeksi

Kontinum

Normatif

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis
Hubungan Kausal antara Kualitas Jasa, Loyalitas
dan Komitmen Nasabah

HIPOTESIS
H1: Ada pengaruh positif kualitas jasa terhadap
loyalitas advokacy.
H2: Ada pengaruh positif kualitas jasa terhadap
loyalitas repurchase (bersedia membeli
kembali).
H3: Ada pengaruh positif kualitas jasa terhadap
loyalitas paymore (bersedia membayar lebih
mahal).
H4: Ada pengaruh positif kualitas jasa terhadap
komitmen afeksi.
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H5: Ada pengaruh positif kualit as jasa t erhadap
komitmen kontinum.
H6:Ada pengaruh posit if kualit as jasa t erhadap
komitmen normatif.
H7: A da peng aru h p osit if loyalit as advokacy
terhadap komitmen afeksi.
H8 :A d a p en g aru h p o sit if lo yalit as ad vo kacy
terhadap komitmen kont inum.
H9:Ada pengaruh yang positif loyalitas advokacy
terhadap komitmen normatif.
H10:Ada pengaruh yang positif loyalitas repurchase
terhadap komitmen afeksi.
H11:Ada pengaruh posit if loyalit as repurchase
terhadap komitmen kont inum.
H12:Ada pengaruh posit if loyalit as repurchase
t erhadap
H13:Ada pengaruh yang positif loyalitas paymore
t erhadap
H14: A da p en garu h po sit if lo yalit as p aymore
terhadap komitmen kont inum.
H15:A d a p en g aru h p o sit if lo yalit as p aym o re
terhadap komitmen normatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode
su rvei d en g an m en yeb ar ku esi o n er yan g
d isampaikan lang su ng kep ad a respo nd en d i
set iap b ank yang dijad ikan samp el. Dari 150
kuesioner yang disebar, semuanya kembali dan
layak untuk dianalisis.
Op er asi o n al i sasi Var i ab el
Unt uk menjamin reliabilit as dan validit as
pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini,
maka domain masing-masing konstruk ditetapkan
dengan mencari berbagai jenis pust aka. St udi
pustaka yang ekstensif ini juga membantu dalam
menghasilkan sampel item-item untuk kuesioner.
Ko n st ru k yan g d iilu st rasikan pad a Tabel 1
dioperasionalisasikan dengan menyesuaikan itemit em yan g t elah d it emu kan oleh p en elit i
sebelumnya.
Tabel 1. Operasionalisasi Konst ruk dan Indikat or
KONSTRUK
I. Kualit as Jasa

INDIKATOR
1. Tangibles

SUM BER
Parasuraman (1994),
Zeit h am l dan Bit ner (1996)

2. Reliabilit y

H16:Loyalit as memiliki pengaruh posit if sebagai
variabel mediat or t erhadap kualitas jasa dan
komit men.

Parasuraman (1994),
Zeit h am l dan Bit ner (1996)

3. Respon siveness

Parasuraman (1994),
Zeit h am l dan Bit ner (1996)

4. Assurance

Parasuraman (1994),
Zeit h am l dan Bit ner (1996)

5. Emphat y

M ETODE

Zeit h am l dan Bit ner (1996)
II. Loya lit as
Konsumen

1. Lo yalit as

Fullert on d an Taylor (2000)

Advokasi
2. Lo yalit as

Tek n i k Pen g am b i l an Sam p el d an M et o d e
Pen g u m p u l an Dat a
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini dilakukan dengan purposive sampling dan
convenience sampling. Responden yang dipilih
sebagai sampel adalah 150 nasabah tabungan (50
nasabah untuk masing-masing Bank) dari 3 Bank
yang t elah meraih Top of Brand pada t ahun 2007
(M arket ing, 2007), yait u BCA, BNI, dan Bank
Mandiri .

Parasuraman (1994),

Fullert on d an Taylor (2000)

Repurchase
III. Komit men

3. Lo yalit as Paym ore

Fullert on d an Taylor (2000)

1. Komit men Af eksi

Allen & M eyer (1990),

Konsumen

Doney & Can on (1997),
Fullert on d an Taylor (2000)
2. Komit men
Kont inum

H eid e

&

Gu nlach,

M ent zer (1995),
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(1992),
d an

Fullerton

dan Taylor (2000)
3. Komit men

Bago zi (1995), Fournier &

Normat if

Yao (1998), Hand ehm an &
Arnold (1999), Fullerton dan
Taylor (2000)
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Tek n i k A n al i si s Dat a
Model yang digunakan untuk menganalisis data
dalam penelitian ini adalah Structural Equat ion
Modelling (SEM). Model pengukuran variabel kualitas
jasa, loyalitas konsumen, dan komitmen konsumen
menggunakan confirmatory factor analysis. Penaksiran
pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikatnya menggunakan koefisien jalur. Jumlah
butir instrumen original berjumlah 22 butir. Berdasarkan
uji validit as hasil f act or loading masing-masing
pertanyaan yang membentuk setiap konstruk adalah
>0,5, sehingga dikatakan baik. Demikian juga uji
reliabilitas menghasilkan cronbach alpha setiap butir
pertanyaan dan konstruk pengukuran telah memenuhi,
yakni >0,7. Juga dilakukan construct reliability dan
extracted variance menghasilkan angka di atas0,07 dan
0,50. Asumsi yang lain juga terpenuhi, yakni datanya
normal, tidak terjadi gejala multikolinier dan tidak terjadi
outlier.

HASIL
Hasi l Pen g u j i an SEM

Evaluasi hasil pengujian model tersebut dapat
dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Evaluasi Krit eria Goodness of Fit Indices
Kr i t er i a

105,396

225,329

Ev alu asi
M o d el
Baik

Probabilit y
RM SEA

1,000
0,000

> 0,05
< 0,08

Baik
Baik

CM IN

Hasil

Ni lai Kr it is * )

GFI

0,924

> 0,90

Baik

AGFI
TLI

0,900
1,191

> 0,90
> 0,90

Baik
Baik

CFI

1,000

> 0,90

Baik

Sumber : Data primer yang sudah diolah

Dari Tabel 2 d ap at d ikemu kakan b ahw a
evaluasi terhadap model semuanya baik, sehingga
model dapat diterima at au sesuai dengan dat a.
Uj i Hi p o t esi s
Untuk menguji hipotesis berpengaruh posit if
at au t id ak harus memenuh i ket ent u an yait u
hipotesis dapat dikat akan berpengaruh positif bila
hasil perhit ungan posit if , sebaliknya jika hasil
p erh i t u n g an n eg at i f maka h ip o t esis t id ak
berpengaruh posit if . Lebih jelasnya ringkasan

Gam bar 2. Hasil SEM Hubu ngan Kual it as Jasa, Loy alit as dan Kom it m en Nasabah
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pengujian hipot esis dapat dilihat pada Tabel 3
berikut:
Tab el 3. Rin gkasan Penguji an Hi pot esis
Hi p o t esis
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16

Est i m asi
0,635
0,613
0,647
0,800
0,720
0,349
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,574

Hasi l p en g u j i an
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan
Signif ikan

Sumber : Data primer yang sudah diolah

Dari Tabel 3 dapat dijelaskan bahw a hasil
pengujian Hipot esis 1 memperlihat kan angka
p o sit if yait u 0,635, yan g men yat akan ad a
pengaruh posit if kualitas jasa t erhadap loyalitas
advokacy. Hipot esis 2 yan g menyat akan ada
pengaruh positif kualitas jasa terhadap loyalit as
rep u rch ase (b ersed ia memb eli kemb ali ),
memperlihat kan angka positif yaitu 0,613. Kualitas
jasa b erp en g aru h p o sit if t erh ad ap lo yalit as
repurchase. Hipot esis 3 yang menyat akan ada
pengaruh posit if kualitas jasa t erhadap loyalitas
p aymo re
(b ersed ia
mem b ayar
l eb ih ),
memperlihatkan angka positif yaitu 0,647. Kualitas
jasa memiliki pengaruh positif terhadap loyalit as
paymore. Hasil pengujian t erhadap Hipot esis 4
yang menyat akan ada pengaruh posit if kualitas
jasa terhadap komitmen af eksi, memperlihatkan
angka posit if yaitu 0,800. Kualit as jasa memiliki
pengaruh yang posit if terhadap komitmen af eksi.
Hipotesis 5 yang menyatakan ada pengaruh positif
kualit as jasa t erh adap ko mit men ko nt in um,
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menunjukkan hasil yang positif (memperlihatkan
an g ka p o sit i f yait u 0,720). Ku al it as jasa
b erp en g ar u h p o sit if t erh ad ap ko m it m en
ko n t in u m. Pen g u j ian Hip o t esis 6 yan g
menyat akan ada pengaruh posit if kualit as jasa
terhadap komitmen normatif , menunjukkan hasil
yang positif (memperlihatkan angka positif yaitu
0,349). Kualit as jasa memiliki pengaruh posit if
t erhadap komit men normat if . Hipot esis 7 yang
men yat ak an ad a p en g aru h p o si t if l o yali t as
ad vo kacy
t erh ad ap
ko m it men
af eksi,
menunjukkan hasil yang positif (memperlihatkan
ang ka p o sit if yait u 0,000). Hipo t esis 8 yan g
men yat akan ad a pen garu h p osit if lo yalit as
ad vo kacy t erh ad ap ko mit m en ko n t in u m,
menunjukkan hasil yang positif (memperlihatkan
ang ka p o sit if yait u 0,000). Hipo t esis 9 yan g
men yat ak an ad a p en g aru h p o si t if l o yali t as
ad vo kacy t erh ad ap ko mit m en n o r mat i f ,
menunjukkan hasil yang positif (memperlihatkan
angka posit if yait u 0,000). Loyalit as advokacy
memiliki pengaruh posit if t erhadap komit men
normatif.
Hipotesis 10 yang menyatakan ada pengaruh
posit if loyalitas repurchase t erhadap komit men
af eksi , m en u n ju k kan h asil yan g p o sit if
(memp erlih at kan an gka p osit if yait u 0,000).
Loyalit as repurchase memiliki pengaruh yang
posit if t erhadap komit men af eksi. Hipot esis 11
yang menyat akan ada pengaruh positif loyalit as
rep u rch ase t erh ad ap ko mit m en ko n t in u m,
menunjukkan hasil yang positif (memperlihatkan
angka posit if yait u 0,000). Loyalit as repurchase
b erp en g ar u h p o sit if t erh ad ap ko m it m en
kontinum, art inya pelanggan selalu menabung di
bank BCA, BNI, at au M andiri dan t idak akan
beralih ke bank lain, karena pelanggan telah loyal
t erhadap ket iga bank t erbukt i dengan adanya
pelanggan melaku kan men abung kembali di
bank tersebut. Hipotesis 12 yang menyatakan ada
pengaruh posit if loyalit as repurchase t erhadap
komit men normat if , menunjukkan hasil yang
positif (memperlihatkan angka positif yait u 0,000).

PER BANK AN
Loyalit as repurchase memiliki pengaruh posit if
terhadap komitmen normatif.
Hipotesis 13 yang menyatakan ada pengaruh
positif loyalitas paymore terhadap komitmen afeksi,
menunjukkan hasil yang positif (memperlihatkan
angka positif yaitu 0,000). Loyalitaspaymore memiliki
pengaruh yang positif terhadap komitmen afeksi,
artinya pelanggan merasa percaya masing-masing
bank (BCA, BNI, atau Mandiri) mampu menangani
permasalahan jasa perbankan, khususnya produk
t abungan dan dengan senang hat i mendorong
orang lain unt uk menabung disalah sat u bank
t ersebut, karena pelanggan t elah loyal t erlebih
dahulu dibukt ikan dengan adanya pembayaran
lebih at as kepuasan t erhadap pelayanan yang
diberikan dan adanya niat untuk menggunakan jasa
perbankan di salah satu bank tersebut. Hipotesis 14
yang menyat akan ada pengaruh positif loyalit as
paymore t erhad ap ko mit men ko nt inu m,
menunjukkan hasil yang positif (memperlihatkan
angka posit if yait u 0,000). Hipot esis 15 yang
menyatakan ada pengaruh positif loyalitas paymore
terhadap komitmen normatif, menunjukkan hasil
yang positif (memperlihatkan angka positif yaitu
0,000). Loyalitas paymore memiliki pengaruh positif
terhadap komitmen normat if. Hipotesis 16 yang
menyatakan loyalitas memiliki pernagaruh positif
sebagai variabel mediator antara kualitas jasa dan
komit men. Unt uk menguji hipot esis pengaruh
loyalitas sebagai variabel mediator terhadap kualitas
jasa dan komitmen pelanggan, disajikan koefisien

jalur yang menunjukkan hubungan kausal antara
variabel tersebut. Pengaruh tersebut ditunjukkan
pada Tabel 4.
Tabel 4. Koef isien Jalur (Sandardize Regressions)
Ant ar Variabel
Jal u r

Ko ef i si en

c.r

Ket eran g an

Jal u r
L

KJ

0,743

3,679

Signif ik an

K

L

0.772

3,519

Signif ik an

K

KJ

0,297

1,590

Tidak
Signif ik an

Sumber : Data primer yang sudah diolah

Keterangan :
KJ = Kualitas Jasa
L = Loyalit as
K = Komitmen
Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa kualit as
jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
loyalitas (c.r=3,679). Loyalitas memiliki pengaruh
yang signif ikan t erhadap komit men (c.r=3,519).
Ku alit as jasa t id ak memiliki p en g aru h yan g
signif ikan terhadap komitmen (c.r=1,590), hal ini
berart i bahw a kualitas jasa harus melalui loyalit as
untuk menuju komitmen.
Selanjut nya, unt uk melihat ef ek langsung,
ef ek tidak langsung dan ef ek tot al dari masingmasin g variab el, d ap at d il ih at r ekap ef ek
langsung, ef ek t idak langsung, dan ef ek t ot al
antar variabel yang dit eliti pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekap Ef ek Lan gsu ng, Ef ek Tid ak Lang sun g, dan Ef ek Tot al Ant ar Var iab el
Var iab el
Ter ik at

Ku al it as Jasa

Lo y ali t as

Ko m it m en

Loyalit as

EL
0,743

ETL
0,000

ET
0,743

EL
0,000

ETL
0,000

ET
0,000

EL
0,000

ETL
0,000

ET
0,000

Komitmen

0,297

0,574

0,871

0,772

0,000

0,772

0,000

0,000

0,000

Sumber : Data primer yang sudah diolah

Keterangan :
EL

= Efek Langsung

ETL = Efek Tidak Langsung
ET

= Efek Tot al
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Dari Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa efek
langsung kualitas jasa terhadap loyalitas sebesar
0,743 , kualitas jasa terhadap komitmen sebesar
0,297. Efek tidak langsung kualitas jasa terhadap
komitmen dengan loyalitas sebagai variabel
mediator adalah sebesar 0,574. Efek total kualitas
jasa terhadap loyalitas adalah sebesar 0,743 sama
besarnya dengan efek langsung karena tidak ada
pengaruh lain yang dapat mempengaruhi
loyalitas. Efek langsung dan efek total loyalitas
terhadap komitmen adalah sebesar 0,772.

PEMBAHASAN
Kualitas jasa berpengaruh positif terhadap
loyalitas advokacy, hal ini menunjukkan bahwa
pelanggan akan memiliki keinginan untuk
merekomendasikan dan menyampaikan
kelebihan baik produk (tabungan) atau
pelayanan jasa perbankan kepada orang lain
karena mereka merasa puas atas kualitas jasa yang
diberikan baik dari bukti langsung (seperti: fasilitas
fisik dilihat pada tata letak dan gedung yang
tampak menarik, kecanggihan peralatan yang
dimiliki), keandalan dalam pelayanan, daya
tanggap karyawan dalam melayani pelanggan,
karyawan mampu mengetahui apa yang
dibutuhkan oleh pelanggan dan mampu
memberikan perhatian secara personal.
Kualitas jasa juga berpengaruh secara positif
terhadap loyalitas repurchase hal ini menunjukkan
bahwa pelanggan akan kembali atau tetap
menabung di Bank BCA, BNI, atau Mandiri karena
pelanggan merasa puas atas kualitas jasa yang
diberikan baik dari bukti langsung (seperti: fasilitas
fisik dilihat pada tata letak dan gedung yang
tampak menarik, kecanggihan peralatan yang
dimiliki), keandalan dalam pelayanan, daya
tanggap karyawan dalam melayani pelanggan,
karyawan mampu mengetahui apa yang
dibutuhkan oleh pelanggan dan mampu
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memberikan perhatian secara personal. Kualitas
jasa juga berpengaruh positif terhadap loyalitas
paymore (bersedia membayar lebih), pelanggan
akan bersedia membayar lebih atas pelayanan
yang diberikan oleh bank
dan berniat
melanjutkan kunjungan kembali BCA, BNI, atau
Mandiri karena pelanggan merasa puas atas
kualitas jasa yang diberikan yang meliputi bukti
langsung (seperti: fasilitas fisik dilihat pada tata
letak dan gedung yang tampak menarik,
kecanggihan peralatan yang dimiliki), keandalan
dalam pelayanan, daya tanggap karyawan dalam
melayani pelanggan, karyawan mampu
mengetahui apa yang dibutuhkan oleh
pelanggan dan mampu memberikan perhatian
secara personal.
Kualitas jasa berpengaruh positif terhadap
komitmen afeksi, hal ini menunjukkan bahwa
pelanggan (nasabah tabungan) mampu
menangani permasalahan berkaitan dengan
tabungan yang mereka alami, dan dengan senang
hati mereka mendorong orang lain untuk
menabung di bank dimana mereka telah menjadi
nasabahnya, karena pelanggan merasa puas atas
kualitas jasa yang diberikan yang dapat dilihat dari
bukti langsung (seperti: fasilitas fisik dilihat pada
tata letak dan gedung yang tampak menarik,
kecanggihan peralatan yang dimiliki), keandalan
dalam pelayanan, daya tanggap karyawan dalam
melayani pelanggan, karyawan mampu
mengetahui apa yang dibutuhkan oleh
pelanggan dan mampu memberikan perhatian
secara personal. Hasil temuan penelitian ini sejalan
dengan pendapat Meyer dan Allen (1990) di mana
pengunaan komitmen afeksi mampu bertahan
ketika mengidentifikasi seseorang dengan
perasaan senangnya dan keikutsertaanya dalam
suatu organisasi.
Kualitas jasa berpengaruh positif terhadap
komitmen kontinum, artinya pelanggan selalu
menabung di bank BCA, BNI, atau Mandiri dan
tidak akan beralih ke bank lain karena mereka
merasa puas atas kualitas jasa yang diberikan yang
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meliputi bukti langsung (seperti: fasilitas fisik dilihat
pada tata letak dan gedung yang tampak menarik,
kecanggihan peralatan yang dimiliki), keandalan
dalam pelayanan, daya tanggap karyawan dalam
melayani pelanggan, karyawan mampu
mengetahui apa yang dibutuhkan oleh
pelanggan dan mampu memberikan perhatian
secara personal. Kualitas jasa memiliki pengaruh
positif terhadap komitmen normatif, artinya
pelanggan merasa peduli terhadap kelangsungan
dan kelanggengan jasa perbankan di masa yang
akan datang dan merasa bangga menjadi
nasabah dari ketiga bank tersebut, karena
pelanggan merasa puas atas kualitas jasa yang
diberikan yang meliputi bukti langsung (seperti:
fasilitas fisik dilihat pada tata letak dan gedung
yang tampak menarik, kecanggihan peralatan
yang dimiliki), keandalan dalam pelayanan, daya
tanggap karyawan dalam melayani pelanggan,
karyawan mampu mengetahui apa yang
dibutuhkan oleh pelanggan dan mampu
memberikan perhatian secara personal. Hal ini
sesuai dengan temuan Bendapundi dan Berry
(1997), Gundlach, Achrol dan Mentzer (1995) dan
Heide dan John (1992) dimana pelanggan dapat
melakukan komitmen dengan perusahaan jika
mereka merasa pada akhir pengaruh tersebut
memang diperlukan adanya pengorbanan
ekonomi maupun sosial.
Loyalitas advokacy berpengaruh positif
terhadap komitmen kontinum, hal ini berarti
bahwa pelanggan selalu menabung di BCA, BNI,
atau Mandiri dan tidak akan beralih ke bank lain
karena pelanggan telah loyal (seperti: akan
merekomendasikan dan menyampaikan
kelebihan produk tabungan atau jasa
perbankan). Loyalitas advokacy memiliki pengaruh
positif terhadap komitmen normatif, artinya
pelanggan peduli akan kelangsungan dan
kelanggengan usaha, serta bangga memiliki ATM
dari masing-masing bank dimana mereka menjadi
nasabahnya, karena pelanggan telah loyal, dalam
hal ini adanya perekomendasian dan

penyampaian kelebihan produk (tabungan) atau
jasa perbankan di masing-masing bank tersebut.
Loyalitas repurchase memiliki pengaruh yang
positif terhadap komitmen afeksi, hal ini berarti
bahwa pelanggan merasa percaya ketiga bank
mampu menangani permasalahan perbankan
(tabungan) dengan senang hati mendorong
orang lain untuk menabung di ketiga bank
tersebut, karena pelanggan telah loyal terlebih
dahulu (terbukti dengan adanya pembelian ulang
jasa dan tetap akan menabung di BCA, BNI, dan
Mandiri. Sedangkan pengaruh Loyalitas
repurchase terhadap komitmen kontinum,
menunjukkan bahwa pelanggan selalu
menabung di bank BCA, BNI, atau Mandiri dan
tidak akan beralih ke bank lain, karena pelanggan
telah loyal terhadap ketiga bank terbukti dengan
adanya pelanggan melakukan menabung
kembali di bank tersebut. Pengaruh loyalitas
repurchase terhadap komitmen normatif
menunjukkan pelanggan peduli terhadap
eksistensi ketiga bank dan bangga memiliki ATM
karena pelanggan telah loyal terbukti dengan
adanya pelanggan melakukan pembelian ulang
jasa dan di masa yang akan datang akan tetap
memilih BCA, BNI, atau Mandiri jika ingin
melakukan transaksi perbankan lainnya.
Pengaruh loyalitas paymore terhadap komitmen
afeksi menunjukkan pelanggan merasa percaya masingmasing bank (BCA, BNI, atau Mandiri) mampu
menangani permasalahan jasa perbankan, khususnya
produk tabungan dan dengan senang hati mendorong
orang lain untuk menabung di salah satu bank tersebut,
karena pelanggan telah loyal terlebih dahulu
dibuktikan dengan adanya pembayaran lebih atas
kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan dan
adanya niat untuk menggunakan jasa perbankan di
salah satu bank tersebut. Sedangkan loyalitas paymore
terhadap komitmen kontinum berati pelanggan selalu
menabung dan tidak akan beralih ke bank lain, karena
pelanggan telah loyal terhadap salah satu bank (BCA,
BNI, atau Mandiri) terbukti dengan adanya pelanggan
yang bersedia membayar lebih karena kepuasan yang
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dirasakan atas pelayanan yang diberikan oleh masingmasing bank dan adanya niat untuk melanjutkan
kembali menggunakan jasa perbankan lainnya di bank
tersebut. Loyalitas paymore terhadap komitmen normatif
bermakna bahwa pelanggan peduli terhadap eksistensi
ketiga bank tersebut merasa bangga memiliki kartu ATM
karena pelanggan telah loyal terbukti dengan adanya
kesediaan pelanggan untuk membayar lebih atas
kepuasan terhadap pelayanan yang diterima dan
berniat akan tetap melakukan jasa perbankan
(menabung) di masing-masing bank di masa yang akan
datang.
Pengaruh kualitas jasa terhadap komitmen
lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung
kualitas jasa terhadap komitmen dengan loyalitas
sebagai variabel mediator. Komitmen secara tidak
langsung lebih dipengaruhi oleh kualitas jasa
dengan mediator loyalitas. Hal ini berarti bahwa
pelanggan harus loyal terlebih dahulu untuk
dapat memiliki komitmen. Jadi loyalitas terbukti
memiliki pengaruh positif sebagai mediator antara
kualitas jasa dengan komitmen konsumen, yang
mana memberikan hasil yang cukup memuaskan
dilihat dari measures of absolute fit, incremental
fit measures dan parsimonius fit measures, dengan
kata lain komitmen nasabah tabungan terbentuk
setelah pelanggan loyal terlebih dahulu.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
hubungan kausal antara kualitas, loyalitas
konsumen dan komitmen pelanggan pada jasa
perbankan.
Dari hasil uji model struktural menggambarkan
hubungan kausal antara kualitas jasa, loyalitas dan
komitmen nasabah. Dengan melihat koefisien jalur
antar variabel dapat disimpulkan bahwa kualitas
jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
loyalitas. Loyalitas memiliki pengaruh yang
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signifikan terhadap komitmen. Sedangkan kualitas
jasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap komitmen, hal ini berarti bahwa kualitas
jasa harus melalui loyalitas untuk menuju komitmen.
Dengan kata lain, agar terjadi komitmen nasabah
terhadap jasa perbankan, harus terbentuk dulu
loyalitas atas kualitas jasa yang diberikan oleh bank.
Hasil efek langsung, efek tidak langsung dan
efek total dari masing-masing variabel, dapat
disimpulkan bahwa pengaruh kualitas jasa
terhadap komitmen lebih kecil daripada pengaruh
tidak langsung kualitas jasa terhadap komitmen
dengan loyalitas sebagai variabel mediator. Ternyata
komitmen secara tidak langsung lebih dipengaruhi
oleh kualitas jasa dengan mediator loyalitas. Hal
ini berarti bahwa pelanggan harus loyal terlebih
dahulu untuk dapat memiliki komitmen. Jadi
loyalitas terbukti memiliki pengaruh positif sebagai
mediator antara kualitas jasa dengan komitmen
konsumen dengan kata lain komitmen nasabah
tabungan terbentuk setelah pelanggan loyal
terlebih dahulu. Hasil penelitian ini juga
membuktikan bahwa ada hubungan kausal antara
kualitas jasa, loyalitas dan komitmen pada ketiga
bank (BCA, BNI, dan Mandiri) yang mendapat
predikat 3 besar Top Brand, karena variabel loyalitas
merupakan salah satu parameter dalam survei top
brand tersebut.
Saran
Penelitian ini memberikan kesempatan bagi
peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian
pada perusahaan atau industri jasa lainnya, seperti
restauran, asuransi, perhotelan. Sedangkan untuk
perbankan peneliti berikutnya dapat menutup
keterbatasan penelitian ini, dimana penelitian ini
tidak membedakan status bank tersebut, misalnya
berdasar kepemilikannya (BUMN, Swasta, BUMD),
atau berdasar kegiatan operasinya (bank umum,
bank devisa) sehingga dapat dilihat perbedaan
tingkat loyalitasnya. Selain itu variabel lain seperti
citra, sikap, kepuasan, dan switching behavior
dapat ditambahkan untuk dianalisis.
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Abstract: This study was intended to reveal the effect of organizational Culture and
organizational leader’s commitment toward employee job satisfaction and the effect toward
employee performance. The study was carried out by taking the population of employee in all
Syariah banks in Malang City, with the number of population was 1881 employee and 200
samples were taken with random sampling. Questionnaire was used to obtain data, and to
analysis the data, SEM analysis and AMOS program were applied. The result of study indicated
that: (1) there was an effect of organizational culture toward syariah bank employee job
satisfaction (2) there was an effect of organizational culture toward syariah bank employee
performance (3) there was an effect of leader’s commitment toward employee job satisfaction
(4) there was an effect of leader’s commitment toward syariah bank employee performance (5)
there was an effect of job satisfaction toward syariah bank employee performance (6) there
was an effect of organizational culture toward syariah bank employee performance through
job satisfaction (7) there was an effect of leader’s commitment toward employee performance
through instructor’s job satisfaction. Empirically this study was proved significant, therefore
the management of Syariah Bank in Malang City was expected to develop organizational
culture and leader’s commitment should have paid attention to Islamic values beside applying
contemporary management approach from western culture, in the effort to build employee
syariah bank job satisfaction and hopefully it would have an effect in the increase of employee
performance improvement.
Keywords: organizational culture, leader’s organizational commitment, job satisfaction and
Syariah Bank Employee performance

Studi tentang pengaruh budaya organisasi dan
komitmen organisasional pemimpin terhadap
kinerja karyawan selalu menarik untuk diteliti.
Robbins (2000) mengemukakan sikap atau
perilaku anggota organisasi pada umumnya
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sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut
dalam suatu organisasi dan dipengaruhi pula oleh
perilaku pemimpinnya. Budaya organisasi menurut
Nimran (1999) bersumber dari pengalaman, sejarah
masa lalu, keyakinan, nilai-nilai dan norma,
namun demikian peran pemimpin juga sangat
strategis dalam membangun kinerja organisasi apa
lagi pada negara yang sedang berkembang.
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Bahkan budaya organisasi seringkali juga
bersumber dari budaya suatu bangsa dan agama.
Weber (2001) menyatakan bangsa Jerman yang
maju dan moderen dalam dunia industri dan
ekonomi lebih banyak didorong oleh budaya
Calling (panggilan) yang bersumber pada etika
Protestan yang dipelopori oleh kepemimpinan
Marten Lhuter yang selanjutnya mengilhami
pengusaha-pengusaha untuk membangun suatu
sistem ekonomi yang moderen dan maju. Inti dari
ajaran Protestan adalah bahwa bekerja bukan
semata-mata sebuah aktivitas ekonomi melainkan
lebih dari itu ia merupakan kebutuhan dan tujuan
rohani manusia. Dengan demikian kemalasan
adalah suatu ancaman yang berbahaya bagi
rohani manusia. Selanjutnya Robert N. Bellah
dalam Madjid (1999) mengemukakan bahwa
Jepang yang maju dan moderen dalam bidang
ekonomi dan industri juga dipengaruhi oleh
budaya nasional (budaya Samurai) yang
kemudian diadopsi oleh organisasi-organisasi
bisnis untuk menjadi budaya organisasi bisnis di
Jepang. Bellah, menyatakan adanya hubungan
dinamis antara agama Tokugawa dan
kebangkitan ekonomi Jepang modern.
Studi tentang pengaruh budaya dan etos Islam
serta komitmen pemimpin terhadap kemajuan
ekonomi pernah dilakukan Bobock (dalam
Madjid, 1987) yang diilhami oleh studi Weber.
Studi ini dilakukan di Afrika Timur khususnya pada
kaum imigran Muslim dari Indo Pakistan. Bocock,
mempelajari peranan Muslim imigran yang
bermazhab Syi’ah Ismailiah, khususnya Indo
Pakistan yang memainkan peranan yang penting
dalam pembangunan ekonomi, memelopori
perdagangan dan industri kerajinan dan
mendominasi dunia keuangan. Hasil studinya
menyimpulkan bahwa semangat keagamaan
sangat berperan penting dalam mendorong
budaya kerja mereka. Faktor lain yang sangat
menentukan pula adalah peranan dari
kepemimpinan dan kepribadian Aga Khan III, Sir
Sultan Muhammad Syah. Studi lain tentang

pengaruh ajaran Islam dan kepeloporan
pedagang (kepemimpinan) Islam terhadap
perkembangan ekonomi dan industri juga
dilakukan oleh Clifford Geertz di Indonesia dalam
Abdullah (1979) yang menyimpulkan bahwa
kemajuan ekonomi yang dicapai kaum muslim
modernis (anggota Muhammadiyah) di kota
penelitiannya di Kotagede Yogjakarta dan
Pekalongan menyimpulkan ada persamaan etika
Islam dan Protestan yang menjiwai semangat
saudagar Islam yang berhasil sebagai pengusaha.
Studi mutakhir tentang pengaruh budaya
terhadap kinerja dapat dilihat dari penelitian
Daniel Denison dari University of Michigan Business
School menemukan dengan jelas ada hubungan
antara budaya organisasi (yang ditentukan oleh
Denison berupa mision, involvement, consistency,
dan adaptability) dengan kinerja bisnis (yang
dilihat dari profitability, ROA, penjualan, pangsa
pasar, pengembangan produk, kualitas dan
kepuasan kerja). Dalam penelitiannya selama I5
tahun pada lebih dari 1000 perusahaan pada
sektor industri dan sektor umum menunjukkan
adanya konsistensi yang sama (Juechter, et.al.,
1998). Sementara itu Deal dan Kennedy (1982) dan
Peter dan Waterman (1982) dalam Sobirin (1997)
yang menfokuskan penelitiannya pada
perusahaan-perusahaan Amerika menekankan
pada pentingnya shared beliefs dan values untuk
mencapai efektivitas organisasi. Mereka
mengklaim bahwa sukses tidaknya sebuah
organisasi terletak pada kuat tidaknya budaya
organisasi tersebut. Alasannya: kinerja para
individu dan kinerja organisasi serta bagaimana
sense of belonging karyawan terhadap
perusahaan tidak dapat dipahami dengan baik
kecuali dengan memahami budayanya.
Sedangkan studi yang dilakukan oleh Mercer
dengan objek penelitian 305 Chief Executive
Officer (CEO) dari berbagai industri di USA
menunjukkan para CEO tersebut tidak
memperdebatkan peranan yang dimainkan
mereka dalam membentuk budaya organisasi
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(Dessler, 1992). Di antara mereka (97%) setuju
bahwa nilai organisasi yang kuat, kepercayaan,
sikap organisasi, sikap karyawan serta bagaimana
manajer bekerja, penting bagi keberhasilan
organisasi. Selanjutnya 94 % setuju bahwa nilainilai kultur perusahaan dipengaruhi oleh top
manajemen.
Selanjutnya studi mutakhir tentang pengaruh
komitmen organisasional pimpinan terhadap
kepuasan kerja dan pengaruhnya terhadap kinerja
dapat dilihat pada studi yang dilakukan oleh Vidhan
K. Goyal, Chul W. Park, (2002) yang menyatakan
bahwa dalam sebuah organisasi jika kepemimpinan
dapat menjalankan fungsinya secara baik seperti
memperlakukan anggotanya secara adil, memenuhi
segala hak dan kewajiban anggota maka akan
meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan
yang selanjutnya akan mempengaruhi kinerjanya
yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat keluar
masuk karyawan dalam suatu perusahaan. Studi lain
juga dilakukan oleh Detelin S. Elenkov, (2002) pada
organisasi bisnis di Rusia menyimpulkan bahwa
kepemimpinan yang transformasional sangat
mempengaruhi secara langsung dan positip kinerja
anggota yang selanjutnya mempengaruhi kinerja
organisasi. Kepemimpinan transformasional
dicerminkan oleh adanya dukungan dari bawahan
terhadap perubahan organisasi kearah yang lebih
baik, adanya kohesivitas organisasi.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah
studi-studi yang dilakukan tersebut juga berlaku
di Indonesia? Dalam penelitian ini penulis
mencoba mengadakan penelitian tentang
pengaruh budaya organisasi dan komitmen
organisasional pimpinan terhadap kepuasan kerja
dan kinerja karyawan bank-bank syariah di kota
Malang. Penelitian ini bertujuan untuk
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mengetahui pengaruh budaya organisasi
terhadap kepuasan kerja karyawan, mengetahui
pengaruh komitmen pimpinan terhadap
kepuasan kerja karyawan, mengetahui pengaruh
kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja,
mengetahui pengaruh budaya organisasi
terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan
kerja, serta mengetahui pengaruh komitmen
organisasional pimpinan terhadap kinerja
karyawan secara tidak langsung melalui kepuasan
kerja karyawan

METODE
Penelitian ini menggunakan paradigma
kuantitatif. Populasinya adalah seluruh karyawan
bank syariah di kota Malang (Bank Muamalat,
Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah, BTN Syariah ,
BRI Syariah dan BNI Syariah) yang sudah bekerja
di atas 3 tahun berjumlah 881 orang (Sumber:
hasil observasi peneliti bulan Desember 2007).
Dengan rumus Fred N. Kerlinger (1998) diambil
sampel 200. Metode pengumpulan data utama
adalah kuesioner. Sedangkan analisis data
menggunakan analisis SEM dengan program
AMOS. Uji Validitas dan reabilitas menggunakan
program SPSS versi 12.

HASIL
Uji Model Konseptual Penelitian
Hasil uji model konseptual penelitian seperti
disajikan pada Gambar 1.
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Gam bar 1. Hasil M odel St rukt ural Aw al Sesuai Konsept ual Penelit ian

Berd asarkan komp ut asi A M OS 4.0 u nt uk
mo d el SEM in i , d ih asilk an in d eks-in d eks
kesesuaian model (goodness of fit) yang disajikan
pada Tabel 1. Selanjutnya nilai-nilai indeks ini akan
dibandingkan dengan nilai krit is (cut -of f value)
dari masing-masing indeks.
Tabel 1. Ev a l u a si Kr i t e r i a I n d e k s-I n d e k s
Kesesuaian M odel St rukt ural Aw al
Kr i t eri a
Chi -square (2)
Probabilitas
Derajat Bebas

Hasi l

Ni lai
Kr it is

Ev alu asi
M o d el

758,644

541,551 Kurang Baik

0,000

 0,05 Kurang baik

555

-

Tabel 1. menunjukkan ringkasan hasil yang
d i p ero leh d al am an al isi s d an n ilai yan g
direkomendasikan unt uk mengukur kelayakan
model. Hasil-hasil yang ada model st rukt ural
evaluasi pertama menunjukkan bahw a 2 kriteria
yang digunakan mempunyai nilai baik dan 6
kriteria mempunyai nilai yang kurang baik, oleh
karena it u model ini belum sepenuhnya dapat
diterima dengan demikian perlu modifikasi, dan
hasil akhirnya ditunjukkan pada Gambar 2.

-

CM IN/DF

1.367

 2,00 Baik

GFI

0.829

 0,90 Kur ang Baik

AGFI

0.806

 0,90 Kurang Baik

CFI

0.921

 0,95 Kurang Baik

TLI

0.915

 0,95 Kurang Baik

RM SEA

0.043

£ 0,08 Baik

Sumber : Data primer diolah, 2008.
Gam bar 2. Hasi l M odel St rukt ural Akhir
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Tabel 2 menunjukkan ringkasan hasil yang
diperoleh dalam model struktural akhir dan nilai
yan g d ireko men d asikan u n t u k men g u k u r
kelayakan model. Hasil-hasil yang ada model
struktural akhir telah menunjukkan bahwa seluruh
krit eria yang digunakan mempunyai nilai yang
b aik, oleh karena it u mod el ini t elah d apat
dit erima.
Ta b e l 2 . Ev a l u a si K r i t e r i a I n d e k s-I n d e k s
Kesesu aian M odel St rukt ural Akhir
Kr it eri a
Chi -square
( 2)
Probabilit as
Derajat
Bebas

Hasi l

Ev alu asi
M o d el

Ni lai Kr i t i s

380,675

508,893 Baik

0,996

 0,05 Baik

458

-

-

CM IN/DF

0,831

 2,00 Baik

GFI

0,902

 0,90 Baik

AGFI

0,881

 0,90 Baik

CFI

1,000

 0,95 Baik

TLI

1,035

 0,95 Baik

RM SEA

0,000

 0,08 Baik

Sumber : Data primer diolah (2008)

PEM BAHA SA N
Berd asark an mo d el t emu an p en elit i an
seb ag aiman a d isajikan p ad a Gamb ar 1 d an
Gambar 2 maka hubungan ant ar variabel laten
(k o n srt u k ) d alam p en el it i an in i d ap at
dikemukakan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
In d ep en d en

Dep en d en

Budaya
Organisasi
Budaya
Organisasi
Kepuasan
Kerja
Komit men
Organisasional
Pimpinan
Komit men
Organisasional
Pimpinan

Kepuasan
Kerja
Kinerja
karyaw an
Kinerja
karyaw an
Kepuasan
Kerja
Kinerja
karyaw an

Ef ek
t i d ak
l an g su n g
0,184

Ef ek
l an g su n g

Ef ek
t o t al
0,181

0,562

0,107

0,659

0,585

-

0,592

0,323

-

0,328

0,136

0,194

0,330

Sumber: Data primer diolah, 2008.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 3,
dapat disimpulkan bahw a secara keseluruhan
pengaruh ant ar variabel lat en baik langsung
maupun t idak langsung menunjukkan t erdapat
pengaruh yang signifikan.
Bu d a y a Or g a n i sa si Be r p e n g a r u h Po si t i f
t er h ad ap Kep u asan Ker j a Kar y aw an
Pemah aman t en t an g ad an ya p en g ar u h
budaya organisasi secara posit ip dan signifikan
t erh ad ap kin erja kar yaw an ad al ah , b ah w a
semakin baik budaya organisasi yang dibangun
di bank syariah maka semakin meningkat pula
t i n g kat k ep u asan kerja kar yaw an . Dal am
penelit ian in i dimensi konst ru k budaya yang
terbukti merefleksikan konstruk budaya organisasi
adalah t erdiri dari komunikasi, pelat ihan dan
p en g emb an g an , i mb al an ,
p en g am b il an
keput usan, pengambilan risiko, perencanaan,
kerjasama, mot ivasi bekerja, keikhlasan, disiplin
dan menghargai w akt u, semangat egalit arian,
ket ert iban melaksanakan ibadah dan prakt ek
manajemen. Sedangkan dimensi konst ruk yang
t erbukt i membent uk konst ruk kepuasan kerja
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adalah terdiri dari kebijakan/administrasi
organisasi, supervisi, kondisi kerja, hubungan
antar personal, gaji, keamanan kerja, prestasi kerja,
tanggungjawab, kesempatan untuk tumbuh/
berkembang, pengakuan pekerjaan itu sendiri.
Oleh karena secara empiris telah terbukti bahwa
budaya organisasi dengan berbagai dimensi
konstruk berpengaruh terhadap kepuasan kerja
karyawan maka pimpinan perguruan tinggi
seharusnya mampu menciptakan kondisi yang
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya
dimensi-dimensi konstruk budaya tersebut.
Ternyata pada lembaga pendidikan berbasis nilai
Islam pembangunan budaya organisasi tidak
cukup hanya mendasarkan diri pada teori Barat
saja tetapi, budaya organisasi juga harus
bersumber dari nilai-nilai atau keyakinan
keagamaan penganut mayoritas anggota
organisasi.
Hasil penelitian ini sesungguhnya sejalan
dengan temuan penelitian yang dilakukkan oleh
Hamidah (2001) pada penelitian pada karyawan
lembaga keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil
(BMT) di Blitar. Kesimpulan hasil penelitiannya
menyatakan bahwa budaya organisasi yang
berbasis nilai Islami sangat berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan BMT. Dimensi konstruk
budaya yang secara empiris merefleksikan konstruk
budaya organisasi adalah orientasi hasil dan
pengembangan sumberdaya manusia, sedangkan
dimensi konstruk kepuasan kerja yang
merefleksikan kepuasan kerja karyawan adalah
faktor pekerjaan dan hubungan rekan kerja.
Secara teoritis temuan ini juga sejalan dengan
temuan penelitian Ritchie (2000) yang
menyatakan bahwa budaya organisasi yang
diaplikasikan berupa penyebaran nilai-nilai
organisasional merupakan hal yang paling
strategis untuk mengembangkan kepercayaan
karyawan pada organisasi.

Budaya Organisasi Berpengaruh terhadap
Kinerja
Konsekuensi logis dari temuan ini adalah
semua elemen yang terlibat dalam organisasi bank
syariah harus mempunyai tanggungjawab yang
sama untuk membangun budaya organisasi yang
sehat. Semakin sehatnya budaya organisasi akan
meningkatkan kinerja karyawan. Banyak temuan
penelitian yang dilakukan di tempat lain seperti
yang dilakukan di Indonesia yang dilakukan oleh,
Sani (2001), Amirudin (2002), Khoirul (2002), di
luar negeri dilakukan oleh Hodge dan Anthony
(1994), Juechter, et al. (1998). Sementara itu Deal
dan Kennedy (1982) serta Peter dan Waterman
(1982) dalam Sobirin (1997), yang menyatakan
bahwa semakin baik budaya organisasi sebuah
organisasi maka semakin baik pula kinerja anggota
organisasi, sebab anggota organisasi bergabung
dan mau bekerja dalam suatu organisasi
sesungguhnya tidak hanya ingin mendapatkan
kebutuhan finansial semata, akan tetapi ia ingin
nyaman dengan situasi kerja yang menurut istilah
Robbins (2001) adalah identik dengan budaya
organisasi.
Komitmen Organisasional Pimpinan
Berpengaruh Positif Signifikan terhadap
Kepuasan Kerja
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan
yang dilakukan oleh Yui Tim Wong (2002), Abubakr
M.T. Suliman (2002), Darwish A. Yousef (2000), Lisa
M. Moynihan, Wendy R. Boswell, John W.
Boudreau. (2000), Abubakr Suliman, Paul Hes
(2000), Ugur Yavas & Muzaffer Bodur (1999). Banyak
penelitian sebelumnya hanya mengungkapkan
pengaruh komitmen karyawan terhadap kepuasan
kerja atau kinerja di organisasinya. Penelitian ini
justru mengambil variabel yang berbeda yaitu
komitmen organisasional pimpinan, dengan
asumsi teori yang dikemukakan oleh Madjid
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(2001) bahwa pada negara yang sedang
berkembang seperti Indonesia peran pemimpin
sebagai tauladan dalam organisasi masih sangat
dominan.
Komitmen Organisasional Pimpinan
Berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan
Hasil temuan penelitian ini dapat ditafsirkan
bahwa semakin baik komitmen pimpinan maka
akan dapat memicu peningkatan kinerja
karyawan. Temuan ini mendukung temuan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mark
A. Siders, Gerard George and Rovi Dharwadkar
(2001). The Relationship of Internal and External
Commitment Foci to Objective Job Performance
Measures. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa
terdapat hubungan positif antara komitmen
internal (organisasi dan supervisor) dan komitmen
external (pelanggan) dengan tujuan kinerja
organisasi. Kesimpulan tersebut sejalan dengan
hasil penelitian: Steffen et al. (1996); Young et al.
(1998); Mathiew dan Jones (1991); Schappe (1998).
Kepuasan Kerja Berpengaruh Positif
terhadap Kinerja Karyawan
Hasil penelitian ini dapat ditafsirkan sebagai
semakin puas seorang karyawan bekerja di bank
syariah maka semakin baik pula kinerjanya. Hasil
temuan penelitian ini mendukung penelitian
yang dilakukan Rao (1996) bahwa ada beberapa
hal yang mampu membuat karyawan mau lebih
berprestasi dalam bekerja, sebagai dampak dari
kepuasan kerja yang ia peroleh yaitu: (1)
karyawan akan bekerja keras apabila merasa
dibutuhkan oleh organisasi (2) Karyawan akan
bekerja lebih baik apabila mereka merasa jelas
mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan
apabila sesekali mereka berwenang mengubah
harapan-harapan itu (3) karyawan akan bekerja
lebih baik apabila mereka merasa bahwa
organisasi menyediakan peluang bagi prestasi
kerja mereka untuk dihargai dan diberi ganjaran
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(4) karyawan akan bekerja apabila mereka
mengetahui bahwa organisasi memberi peluang
untuk berkembang dan sejauh mungkin
mempergunakan kemampuan mereka, dan (5)
karyawan akan bekerja lebih baik apabila mereka
dipercaya dan diperlakukan dengan hormat. Atau
dengan kata lain karyawan ingin bekerja karena
mereka merasa puas akan pekerjaannya dan
selanjutnya akan berdampak terhadap kinerja
mereka.
Studi empiris yang berkaitan dengan kepuasan
kerja dilakukan juga oleh Work American National
pada The Wyatt Company (Robbins, 1996).
Penelitian ini mengidentifikasikan 12 dimensi
kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap
kinerja karyawan yaitu: organisasi kerja, kondisi
kerja, komunikasi, kinerja pekerjaan dan tinjauan
ulang kinerja, rekan sekerja, penyeliaan,
manajemen perusahaan, upah, tunjangan,
pengembangan karier dan pelatihan, isi dan
kepuasan pekerjaan, serta citra perusahaan dan
perubahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan
bahwa kepuasan kerja bawahan sangat
mempengaruhi kinerjanya, ketika mereka tidak
puas maka kinerja mereka makin menurun,
bahkan bisa mengakibatkan mereka stress atau
frustasi.
Budaya Organisasi Berpengaruh Positif
Signifikan terhadap Kinerja Karyawan
melalui Kepuasan Kerja .
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan
penelitian yang dilakukan oleh Church, dan Zikic
(2004) yakni kesesuaian budaya organisasi akan
dapat mengurangi terjadinya konflik, baik yang
terkait dengan pekerjaan maupun yang terkait
dengan hubungan antara individu, minimalisasi
konflik dalam organisasi merupakan wujud dari
meningkatnya kepuasan kerja karyawan, dengan
mereka puas maka berdampak pada peningkatan
kinerja mereka. Selanjutnya temuan Tepeci (2001)
mengungkapkan bahwa budaya organisasi
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berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja
yang diwujudkan dalam bentuk tingkat
keinginan untuk tetap bertahan pada organisasi,
dan kemauan untuk memberikan yang terbaik
bagi organisasi sehingga mampu meningkatkan
kinerja organisasi secara keseluruhan. Begitu juga
temuan dari Rashid, Sambasivan, dan Johari (2003)
bahwa budaya organisasi terkait erat dengan
kepuasan pekerja dan berpengaruh signifikan
terhadap pencapaian kinerja. Untuk kepentingan
ke depan, kesesuaian dan keterbukaan budaya
organisasi memainkan peranan penting bagi
keberhasilan organisasi melakukan proses-proses
perubahan, pembelajaran organisasi, maupun
pembelajaran sosial (Rashid, Sambasivan, dan
Rahman, 2003; Ladd dan Heminger, 2002; Ali,
Pascoe, dan Warne, 2002; Parker dan Bradley,
2000).
Menurut Ouchi (dalam Ogbor, 2001), budaya
organisasi merupakan sarana yang diperlukan
untuk menciptakan suatu hubungan kerja yang
harmonis dimana nilai-nilai maupun kepercayaan
umum
(common
beliefs)
mengurangi
kemungkinan perilaku oportunistik. Budaya
organisasi merupakan hal penting karena pada
saat terjadi ambiguitas, maka nilai-nilai maupun
common beliefs akan menjadi mekanisme
pengatur. Dari sisi perspektif integratif, nilai-nilai
yang berlaku dan dipegang bersama akan
menjadi pengikat kohesiftas warga organisasi.
Peters dan Waterman (dalam Ogbor, 2001)
menyarankan bahwa budaya organisasi
diperlukan untuk menjaga dalam hal terjadinya
ambiguitas maupun paradoks. Ogbor (2001)
berpendapat bahwa budaya organisasi yang
memberikan rasa kenyamanan kerja dan
kepercayaan yang tinggi akan mendorong
peningkatan perilaku kerja melalui tingginya
kohesifitas antar individu dan komitmen dari
warga organisasi untuk melakukan segala
sesuatunya yang terbaik bagi kepentingan
organisasi.

Komitmen Organisasional Pimpinan
Berpengaruh Positif Signifikan terhadap
Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja
Karyawan
Temuan Penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Whyte (dalam
Newstroom, 1989) yang menyatakan, ditinjau dari
sudut pimpinan, komitmen pimpinan yang tinggi
akan berdampak pada peningkatan kepuasan
kerja karyawan yang selanjutnya berdampak pada
kinerja. Ia membuat semacam jargon: ”Loyal-lah
pada perusahaan, maka perusahaan akan loyal
pada Anda”. Dengan adanya loyalitas timbal balik
akan menghasilkan kepuasan kerja yang pada
gilirannya menumbuhkembangkan perilaku yang
positip yang mengarah kepada peningkatan
kinerja karyawan. Biggart dan Hamilton (1984)
menambahkan bahwa pada umumnya organisasi
akan memberikan imbalan kepada karyawan atas
pengorbanan yang telah diberikan pada
organisasi. Sebaliknya, ditinjau dari segi
perusahaan, jika pimpinan yang memiliki
komitmen yang tinggi pada organisasi akan
memberikan sumbangan terhadap organisasi
dalam hal stabilitas tenaga kerja (Steers, 1977).
Komitmen pimpinan, baik yang tinggi maupun
yang rendah, akan berdampak pada: (1)
pimpinan itu sendiri, misalnya terhadap
perkembangan karier dia di organisasi/perusahaan
(2) organisasi. Pimpinan yang berkomitmen tinggi
pada organisasi akan menimbulkan: kinerja
organisasi tinggi, tingkat absensi karyawan
berkurang, loyalitas karyawan meningkat dan lainlain. Menurut Hackett dan Guinon (1995)
pimpinan yang memiliki komitmen organisasional
yang tinggi akan berdampak pada kepuasan kerja
karyawan dan berdampak pada kinerja karyawan
artinya karyawan lebih puas dengan pekerjaannya,
dan tingkat absensinya menurun. Sedangkan
menurut Carsten dan Spector (1987) dampak yang
ditimbulkan adalah karyawan tersebut akan tetap
tinggal dalam organisasi. Organ dan Konovsky
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(1989) menyebutnya sebagai “more likely to display
organization citizenship behavior”. Judge dan
Watanabe (1993) menggambarkan bila komitmen
pimpinan yang tinggi maka dampak yang
ditimbulkan adalah karyawan akan lebih puas dalam
kehidupan mereka secara keseluruhan. Dampak
yang ditimbulkan menurut Mathieu dan Zajac
(1990) adalah karyawan akan tetap bertahan dalam
organisasi. Netemeyer, Burton dan Johnson (1995)
menyebutnya sebagai akan ”Actually leave”.
Menurut Begley dan Czajka (1993) dampaknya
adalah tingkat stress berkurang. Kesimpulan ini,
sejalan dengan hasil-hasil penelitian:Mathieu dan
Ajac (1990) Chatman (1986) Kirkman dan Debra L
Shapiro. (2001). Abubakr M.T. Suliman (2002
Darwish A. Yousef (2000Agarwal (1993) (Marsh and
Mannari, 1977). , Caspy & Lazar (1988) dan di New
Zeland, Inkson (1977) Angle and Perry (1981);
Becker, Billings, Eveleth Gilbert (1996); Porter,
Crampon, & smith (1976) dan Wallace (1995).

signifikan kepuasan kerja karyawan terhadap
kinerja karyawan, terdapat pengaruh positif yang
signifikan budaya organisasi terhadap kinerja
karyawan, terdapat pengaruh positif yang
signifikan komitmen pimpinan terhadap kinerja
karyawan, terdapat pengaruh positif yang
signifikan budaya organisasi terhadap kinerja
karyawan secara tidak langsung melalui kepuasan
kerja karyawan, dan terdapat pengaruh positif
yang signifikan komitmen organisasional
pimpinan terhadap kinerja karyawan secara tidak
langsung melalui kepuasan kerja karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam membangun komitmen organisasional
pimpinan bank perlu memperhatikan: ash-shiddiq
(benar atau jujur), al-amanah (dapat dipercaya),
attabliqh (dapat mengkomunikasikan idenya dan
pikirannya) dan al fathonah (cerdas), komitmen
afektif, komitmen keberlanjutan dan komitmen
normatif.

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan
kerja karyawan, mengetahui pengaruh komitmen
pimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan,
mengetahui pengaruh kepuasan kerja karyawan
terhadap kinerja, mengetahui pengaruh budaya
organisasi terhadap kinerja karyawan melalui
kepuasan kerja, serta mengetahui pengaruh
komitmen organisasional pimpinan terhadap
kinerja karyawan secara tidak langsung melalui
kepuasan kerja karyawan. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa terdapat pengaruh positif yang
signifikan budaya organisasi terhadap kepuasan
kerja karyawan, terdapat pengaruh positif yang
signifikan komitmen pimpinan terhadap kepuasan
kerja karyawan, terdapat pengaruh positif yang
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Saran
Dalam membangun budaya organisasi
perbankan yang positif, perlu memperhatikan nilainilai: komunikasi, pelatihan dan pengembangan,
imbalan, pengambilan keputusan, perencanaan,
kerjasama, motivasi bekerja, keikhlasan, disiplin
dan menghargai waktu, semangat egalitarian,
ketertiban dalam melaksanakan beribadah dan
praktek manajemen.

Untuk membangun kepuasan kerja karyawan,
Pimpinan bank sebaiknya memperhatikan:
kebijakan/administrasi organisasi, supervisi, kondisi
kerja, hubungan antar personal, gaji, keamanan
kerja, prestasi kerja, tanggung jawab, kesempatan
untuk tumbuh/berkembang, pengakuan,
pekerjaan itu sendiri.
Demi mewujudkan kinerja karyawan yang
tinggi, maka pimpinan bank sebaiknya
memperhatikan unsur-unsur: Quality, Quantity,
Timeliness Cost effectiveness, Need for supervision
dan Interpersonal impact.
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Abstract: This study was in term of survey, with the purpose to find out the effect of external
factors comprising culture, social level, reference group, family, and economic condition toward
the decision in selecting bank. The population of this study was all customers of Tahapan BCA
in PT. BCA, Tbk, KCP Dinoyo Malang, namely 25,478 persons, meanwhile the samples taken
were 73 persons with accidental sampling; data collection techniques were questionnaire and
multiple regression data analysis technique.The result of the study concluded that external
factors comprising culture, social level, reference group, family, and economic condition
influenced the decision in selecting bank, either partially or simultaneously, and independent
sub-variable or economic condition had dominant effect and biggest contribution toward the
decision in selecting bank, compared with another independent sub-variable. Meanwhile the
suggestion provided dealing with the conclusion above was that PT. BCA, Tbk, KCP Dinoyo
Malang should have made closer relationship with the customers and society in order to perceive
buying behavior, in order to be able to formulate right and efficient marketing strategy that
in turn would add the number of customers.
Keywords: external factor, decision in selecting bank

Pada awalnya orang menggunakan jasa bank
dengan alasan agar uang yang disimpannya aman.
Namun seiring dengan perkembangan dunia
perbankan dan jaman yang kian dinamis, maka
timbul tujuan-tujuan dan alasan-alasan lain orang
menggunakan jasa bank. Tujuan-tujuan tersebut
sebagaimana dijelaskan oleh Kasmir (2004) dan
Amirullah (2002) adalah ingin mendapatkan
bunga, kemudahan dalam bertransaksi hingga
alasan untuk menunjukkan prestise dan kelas
sosialnya, misalkan dengan kepemilikan kartu
kredit.
Dewasa ini, persaingan antar bank semakin
ketat di mana masing-masing bank berusaha
Korespondensi dengan Penulis:
Nurus Sobakh: Telp. +62 343 421 984
E-mail: sangadji_23@yahoo.com

318

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 12, No. 2, Mei 2008: 318 – 330

mempertahankan nasabahnya dan menarik
nasabah baru sebanyak-banyaknya. Beragam
produk dan layanan ditawarkan demi mencapai
tujuan tersebut, seperti pemberian hadiah
langsung kepada nasabah baru, bunga yang
kompetitif, fasilitas ATM (Automatic Teller
Machine), mobile banking, jasa pembayaran
tagihan rekening telepon, listrik, PBB (Pajak Bumi
dan Bangunan) dan sebagainya. Dewasa ini, ada
kecenderungan masing-masing bank berlombalomba dalam memberikan hadiah kepada
nasabahnya melalui program undian berhadiah
untuk menarik nasabah agar menggunakan
jasanya. Dalam Harian Surya (2006) dinyatakan
bahwa beberapa tahun ini juga ada
kecenderungan beralihnya mayoritas kepemilikan
saham bank-bank nasional di Indonesia ke pihak
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asing dengan manajemen yang lebih baik dan
efisien. Bank Indonesia mencatat, total kepemilikan
asing terhadap industri perbankan di Indonesia kini
mencapai 48,51 persen, sedangkan kepemilikan
bank-bank milik pemerintah (BUMN) hanya sekitar
37,45 persen. Mayoritas kepemilikan asing tersebut
didominasi oleh Temasek Holding yang merupakan
BUMN dari Singapura.
Banyaknya bank dengan berbagai kelebihan
dan kekurangannya masing-masing, menuntut
konsumen untuk lebih selektif membuat
keputusan dalam memilih di bank mana mereka
akan menjadi nasabah. Menurut Kotler (1996),
tahapan proses keputusan pembelian konsumen
terdiri dari: (1) Pengenalan kebutuhan (2)
Pencarian informasi (3) Penilaian alternatif (4)
Keputusan membeli (5) Perilaku setelah membeli.
Menurut Amirullah (2002), memahami
perilaku konsumen dalam membuat keputusan
pembelian adalah tidak mudah, karena banyak
faktor yang mempengaruhinya. Keputusan
pembelian konsumen tidak hanya dipengaruhi
oleh faktor internal saja, saat ini keputusan
pembelian konsumen cenderung mengikuti
perubahan-perubahan luar lingkungan (faktor
eksternal). Amirullah (2002), juga menyatakan
bahwa faktor-faktor eksternal tersebut dapat
dijabarkan menjadi enam yaitu: (1) Budaya; bahwa
budaya mempengaruhi perilaku keseharian suatu
kelompok atau individu dalam kehidupannya
seperti keinginan dan perilaku konsumsinya,
sehingga berpengaruh pada keputusan
pembeliannya. (2) Kelas sosial; bahwa perilaku
pembelian masyarakat dipengaruhi oleh kelas
sosial yang disandangnya dalam masyarakat, yang
pada akhirnya mempengaruhi keputusan mereka
dalam pembelian suatu produk (3) Kelompok
referensi; bahwa kelompok yang bertindak
sebagai kerangka referensi atas individu
berpengaruh dalam pembelian atau keputusan
konsumsi mereka, baik secara positif maupun
negatif. (4) Keluarga; bahwa dewasa ini pengaruh
keluarga semakin besar pengaruhnya dalam

perilaku konsumen, untuk itu penting bagi
pemasar untuk membedakan peran setiap
anggota keluarga dalam proses pengambilan
keputusan, agar dapat mengembangkan strategi
pemasaran dengan optimal. (5) Kondisi ekonomi;
bahwa kondisi ekonomi yang terdiri dari
pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita,
dan tingkat inflasi dapat mempengaruhi
keputusan pembelian konsumen. (6) Bauran
pemasaran; bahwa bauran pemasaran yang terdiri
variabel produk, harga, promosi dan distribusi
dapat mempengaruhi tanggapan konsumen yang
pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan
pembeliannya.
Penelitian-penelitian terdahulu tentang
pengaruh faktor eksternal terhadap perilaku
konsumen telah banyak dilakukan, namun masih
sedikit yang meneliti tentang bank. Penelitianpenelitian terdahulu yang meneliti tentang bank
di antaranya adalah penelitian tentang faktorfaktor yang mempengaruhi perilaku konsumen
dalam pengajuan kartu kredit, oleh Setiawan
(2005), dan pengaruh faktor-faktor eksternal
terhadap keputusan pemilihan bank (Rini, 2002;
Rivai dkk, 2006). Sedangkan penelitian-penelitian
lain kebanyakan meneliti faktor-faktor eksternal
yang mempengaruhi keputusan konsumen pada
selain bank, seperti pada warung internet
(warnet), konter seluler, dan penjualan air minum
dalam kemasan (AMDK). Penelitian ini bertujuan
untuk meneliti seberapa besar pengaruh faktorfaktor eksternal terhadap perilaku konsumen
dalam melakukan keputusan pemilihan bank.
Secara umum hasil penelitian ini nantinya
diharapkan dapat membantu manajemen PT. BCA,
Tbk KCP Dinoyo Malang dalam memecahkan
permasalahan yang sedang mereka hadapi, di
mana sebagian besar nasabah saat ini adalah
mahasiswa, di mana jenis nasabah ini dianggap
kurang profitable dari sisi jumlah dana yang
ditabungkannya. Selain itu, PT. BCA, Tbk KCP
Dinoyo Malang berusaha untuk meningkatkan
jumlah nasabahnya, khususnya nasabah non
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mah asisw a. M elalu i p em ah aman p er ilaku
konsumen dalam memilih bank, diharapkan dapat
membantu manajemen dalam mengembangkan
su at u st rat egi p emasaran yang t epat u nt u k
menarik nasabah-nasabah baru khususnya non
mahasisw a dan mempertahankan nasabah yang
sudah ada.

M ETODE
Populasi dalam penelit ian ini adalah seluruh
nasabah Tahapan BCA PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo
Malang, per 30 April 2006 yang berjumlah 25.478
nasabah. Jumlah Populasi adalah 25.478 dengan
menggunakan rumus finit e dari Daniel dan Terrel
(1989) maka diperoleh jumlah sampel 73 orang
nasabah. Teknik sampling yang digunakan adalah
accident al sampling. Instrumen penelit ian yang
digunakan adalah Kuisioner dan t eknik analisis
data adalah analisis Regresi Linier Berganda.

HASIL
Hasil analisis data diketahui pengaruh variabel
bebas yang terdiri dari kebudayaan, kelas sosial,
kelompok referensi, keluarga dan kondisi ekonomi
t erhadap variabel t erikat keput usan pemilihan
bank baik secara parsial maupun secara simultan.
Adapun hasil penelit ian t ersebut dapat dilihat
pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapi t ulasi Hasil Uji Regresi Berganda
ant ara Sub Variabel Kebudayaan (X1),
Kelas So sial (X2), Kel om pok Ref eren si
(X3), Keluarga (X4) dan Kondisi Ekonom i
(X5) t er h ad ap Kepu t usan Pem il i han
Bank (Y)
Su b
Var i ab el

Ko ef isien
Reg resi

t

hit

Si g n t

Kep u t u san

Kebudayaan
(X1)

1,049

3,138

0,003

M enerima
Ha, menolak
Ho.

Kelas Sosial
(X2)

0,837

3,329

0,001

M enerima
Ha, menolak
Ho.

Kelompok
Ref erensi
(X3)

1,125

2,906

0,005

M enerima
Ha, menolak
Ho.

Keluarga
(X4)

0,793

2,205

0,031

M enerima
Ha, menolak
Ho.

Kondisi
Ekonom i
(X5)

1,558

3,964

0,000

M enerima
Ha, menolak
Ho.

Const ant a

6,576

M ultiple R

0,725

R Square

0,525

Adjusted R
Square

0,490

F-hit ung
Sig. F


14,810
0,000
0,05

Berdasarkan hasil perhit ungan regresi pada
Tabel 1, maka didapatkan suatu persamaan garis
regresi sebagai berikut:
Y = 6,576 + 1,049 X1 + 0,837X2 + 1,125X3 + 0,793X4
+ 1,558X5
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dengan
t araf kesalah an 5% d ip ero leh pro b ab ilit as
0,003<0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara parsial ada pengaruh sub variabel
keb ud ayaan (X 1) t erh ad ap variab el t erikat
(keputusan pemilihan bank).
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Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dengan
taraf kesalahan 5% diperoleh probabilitas
0,001<0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara parsial ada pengaruh sub variabel
kelas sosial (X 2 ) terhadap variabel terikat
(keputusan pemilihan bank).
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dengan
taraf kesalahan 5% diperoleh probabilitas
0,005<0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara parsial ada pengaruh sub variabel
kelompok referensi (X3) terhadap variabel terikat
(keputusan pemilihan bank).
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dengan
taraf kesalahan 5% diperoleh probabilitas
0,031<0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara parsial ada pengaruh sub variabel
keluarga (X4) terhadap variabel terikat (keputusan
pemilihan bank).
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa dengan
taraf kesalahan 5% diperoleh probabilitas
0,000<0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara parsial ada pengaruh sub variabel
keadaan ekonomi (X5) terhadap variabel terikat
(keputusan pemilihan bank).
Guna melihat pengaruh variabel bebas (yang
terdiri dari kebudayaan (X1), kelas sosial (X2),
kelompok referensi (X3), keluarga (X4) dan kondisi
ekonomi (X5) secara bersama-sama terhadap
variabel terikat (keputusan pemilihan bank), maka
digunakan Uji F yaitu dengan melihat nilai
Adjusted R Square, dan dengan membandingkan
nilai probabilitas dengan taraf kesalahan 0,05.
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa
dengan menggunakan taraf kesalahan 5%,
diperoleh Sig F sebesar 0,000<0,05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel bebas
yang terdiri dari kebudayaan, kelas sosial,
kelompok referensi, keluarga dan kondisi ekonomi
secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel
terikat (keputusan pemilihan bank). Sedangkan
nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar
0,490. Hal ini menunjukkan bahwa sub variabel
kebudayaan (X 1), kelas sosial (X2), kelompok

referensi (X3), keluarga (X4) dan kondisi ekonomi
(X5), memiliki kontribusi pengaruh sebesar 49%
terhadap keputusan pemilihan bank pada nasabah
Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang.
Sedangkan sisanya sebesar 51% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian
ini.

PEMBAHASAN
Pengaruh Kebudayaan terhadap Keputusan
Pemilihan Bank di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo
Malang
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan
nasabah Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo
Malang, dengan persentase 32% menjawab sangat
setuju, 46% menjawab setuju dan 22% menjawab
ragu-ragu bahwa kebudayaan mempengaruhi
keputusan mereka dalam memilih bank.
Sedangkan hasil perhitungan regresi berganda
diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,049, jadi
ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat. Artinya bahwa setiap peningkatan faktor
kebudayaan yang meliputi nilai-nilai yang berlaku
di masyarakat, perkembangan jaman dan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap bank sebesar
sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan
keputusan pemilihan bank sebesar 1,049. Hasil uji
t untuk variabel kebudayaan menunjukkan nilai
probabilitas sebesar 0,003<taraf kesalahan 0,05. Hal
ini menunjukkan bahwa secara parsial, kebudayaan
mempunyai pengaruh terhadap keputusan
pemilihan bank pada nasabah Tahapan BCA di PT.
BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang. Sedangkan hasil
perhitungan Sumbangan Efektif menunjukkan
bahwa variabel kebudayaan memberi kontribusi
pengaruh sebesar 13% terhadap keputusan
pemilihan bank pada nasabah Tahapan BCA di
PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang. Hasil penelitian
ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang
juga menyatakan bahwa secara parsial
kebudayaan memiliki pengaruh terhadap
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keputusan pembelian yaitu penelitian oleh
Setiawan (2005), yang berjudul Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam
Pengajuan Kartu Kredit, penelitian ini meneliti
nasabah pada Bank BNI ’46 Surabaya. Di samping
itu hasil penelitian ini juga mendukung pendapat
Engel, dkk (1992) yang menyatakan bahwa ada
tiga cara utama budaya mempengaruhi produk
yang dibeli dan digunakan oleh konsumen, yaitu:
(1) Budaya mempengaruhi struktur konsumsi (2)
Budaya mempengaruhi bagaimana individu
mengambil keputusan (3) Budaya adalah variabel
utama di dalam penciptaan dan komunikasi
makna di dalam produk. Selain itu, Soediharto
(2001), juga menyatakan persepsi konsumen
ditentukan
oleh
lingkungan
budaya
disekelilingnya, seluruh perilaku beli konsumen
diawali dari kebudayaan tempat konsumen
tinggal. Budaya mempengaruhi perilaku
pembelian, budaya juga mempengaruhi
bagaimana
seseorang
membeli
dan
menggunakan produk dan kepuasannya
terhadap produk tersebut.
Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa budaya
merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku
konsumen yang tercermin pada cara hidup,
kebiasaan dan tradisi dalam permintaan akan
bermacam macam barang dan jasa yang
ditawarkan. Keanekaragaman dalam kebudayaan
suatu daerah akan membentuk perilaku
konsumen yang beragam pula. Dalam proses
sosialisasi yang terjadi dalam suatu masyarakat
budaya mengacu pada seperangkat nilai,
gagasan, artifak dan simbol bermakna lainnya
yang membantu individu berkomunikasi,
membuat tafsiran dan membantu evaluasi sebagai
anggota masyarakat (Engel, 1994). Budaya
memperlengkapi orang dengan identitas dan
pengertian akan perilaku yang dapat diterima
dalam masyarakat. Budaya dipengaruhi oleh
makro budaya (macro culture) dan mikro budaya
(micro culture). Makro budaya mengacu pada
perangkat nilai dan simbol yang berlaku pada
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keseluruhan masyarakat. Sedangkan yang
dimaksud dengan mikro budaya lebih mengacu
pada perangkat nilai dan simbol dari kelompok
yang lebih terbatas, seperti kelompok agama, etnis
atau sub bagian dari keseluruhan. Kotler (1997)
kebudayaan adalah sumber yang paling dasar
dari keinginan dan tingkah laku seseorang.
Tingkah laku manusia telah banyak dipelajari
seorang anak yang telah dibesarkan dalam suatu
masyarakat mempelajari seperangkat nilai dasar,
persepsi, pilihan dan tingkah laku melalui proses
sosialisasi yang melibatkan keluarga dan
kelompok penting lainnya.
Pengaruh Kelas Sosial terhadap Keputusan
Pemilihan Bank di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo
Malang
Berdasarkan analisis statistik deskriptif
diperoleh jawaban responden sebanyak 12%
menjawab sangat setuju, 19% menjawab setuju,
64% menjawab ragu-ragu dan 5% menjawab
sangat tidak setuju bahwa kelas sosial
mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih
bank. Hasil perhitungan regresi berganda
menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0,837.
Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh
variabel terikat terhadap variabel bebas, di mana
setiap peningkatan kelas sosial yaitu pendapatan,
pekerjaan, gaya hidup dan tingkat pendidikan
akan meningkatkan keputusan pemilihan bank
sebesar 0,837. Sedangkan hasil uji t menunjukkan
nilai probabilitas 0,001 < taraf kesalahan 0,05, hal
ini menunjukkan bahwa secara parsial kelas sosial
mempunyai pengaruh terhadap keputusan
nasabah Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo
Malang dalam memilih bank. Sedangkan hasil
analisis Sumbangan Efektif menunjukkan bahwa
variabel kelas sosial memiliki kontribusi pengaruh
sebesar 14% terhadap keputusan pemilihan bank
pada nasabah Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP
Dinoyo Malang. Hasil penelitian ini mendukung
hasil penelitian Rahayu (2005) yang meneliti
pengguna kartu prabayar Simpati di Vega Seluler,
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Madiun. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa
secara parsial, kelas sosial berpengaruh terhadap
keputusan pembelian. Secara teori, hasil
penelitian ini didukung oleh pendapat Sipahutar
(2002) yang menyatakan bahwa perilaku dan
pergeseran
perilaku
nasabah
sangat
berhubungan erat dengan tingkat pendidikan,
pendapatan, sosiokultural, gaya hidup, pekerjaan
dan masih banyak lagi faktor lain yang secara
langsung mengakibatkan timbulnya tingkat
perbedaan dalam hal kebutuhan masing-masing.
Secara lebih lanjut, Engel (1994)
mengemukakan bahwa kelas sosial mengacu pada
pengelompokkan orang yang sama dalam
perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi
mereka dalam pasar. Kelas sosial ditentukan oleh
banyak faktor, antara lain meliputi: pekerjaan,
prestasi pribadi, interaksi, pemilikan, orientasi nilai
dan kesadaran kelas. Pekerjaan yang dilakukan
oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh gaya
hidup mereka dan merupakan satu satunya basis
terpenting untuk menyampaikan prestise,
kehormatan, dan respek. Status seseorang dapat
pula dipengaruhi oleh keberhasilannya yang
berhubungan dengan status orang lain dalam
pekerjaan yang sama oleh prestasi individu
seseorang. Orang merasa paling senang bila
mereka berada bersama orang dengan nilai dan
perilaku yang sama . interaksi sosial biasanya
berlangsung hanya pada kelas sosial yang sama,
meskipun ada peluang untuk menjalin interaksi
dengan kelas sosial yang lebih luas dan beragam.
Faktor berikutnya yang menjadi bahan
pertimbangan konsumen sebelum mengkonsumsi
suatu produk atau jasa adalah pemilikan,
pemilikan adalah simbol keanggotaan kelas, tidak
hanya jumlah pemilikan, tetapi sifat pemilikan
yang dibuat (Engel, 1994).
Orang yang tidak mempunyai pemilikan atau
pengetahuan mengenai pemilikan tetapi yang
mencita-citakan kelas sosial yang lebih tinggi dapat
belajar dengan rajin guna mengetahui lebih
banyak tentang pemilikan dan kelas itu. Nilai

kepercayaan bersama mengenai orang harus
berperilaku menunjukkan kelas sosial dimana
seseorang termasuk didalamnya. Ketika kelompok
orang berbagai seperangkat keyakinan bersama
yang abstrak yang mengorganisasi dan
menghubungkan banyak sifat spesifik, adalah
mungkin untuk menggolongkan individu didalam
kelompok dengan tingkat dimana ia memiliki nilai
ini. Faktor terakhir adalah kelas sosial, kelas
seseorang ditunjukkan hingga jangkauan tertentu
dengan orang yang bersangkutan akan kelas sosial
didalam suatu masyarakat. Pada dasarnya semua
masyarakat memiliki dan memperhatikan adanya
tingkatan sosial. Disadari maupun tidak disadari
tingkatan sosial yang terbentuk dari interaksi
masyarakat ini telah ikut membentuk perilaku
seseorang dalam memberikan tanggapan atau
reaksi terhadap berbagai hal, termasuk didalamnya
adalah perilaku mereka dalam membeli barang.
Pengaruh Kelompok Referensi terhadap
Keputusan Pemilihan Bank di PT. BCA, Tbk
KCP Dinoyo Malang
Berdasarkan analisis statistik deskriptif,
mayoritas responden yaitu sebanyak 58%
menjawab setuju, 23% menjawab sangat setuju
dan 19% menjawab ragu-ragu bahwa kelompok
referensi mempengaruhi keputusan mereka dalam
memilih bank. Hasil analisis regresi berganda
menunjukkan angka koefisien regresi sebesar
1,125 yang menunjukkan adanya pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal ini
berarti bahwa setiap peningkatan kelompok
referensi yaitu pengaruh orang terkenal atau
tokoh panutan, pengalaman dan pengaruh
kelompok keanggotaan dan tetangga sebesar satu
satuan akan meningkatkan keputusan pemilihan
bank sebesar 1,125. Uji t menunjukkan probabilitas sebesar 0,005<taraf kesalahan sebesar 0,05,
hal ini berarti bahwa secara parsial kelompok referensi mempunyai pengaruh terhadap keputusan
pemilihan bank. Sedangkan hasil perhitungan
Sumbangan Efektif menunjukkan bahwa variabel
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kelompok referensi memberi kontribusi pengaruh
sebesar 11% terhadap keputusan pemilihan bank
pada nasabah Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP
Dinoyo Malang. Hasil penelitian ini sesuai dengan
pendapat Swastha dan Irawan (1981) yang
menyatakan bahwa kelompok referensi mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya, dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Suatu kelompok
mempunyai pelopor opini yang dapat mempengaruhi anggota-anggotanya dalam membeli
sesuatu. Adapun penelitian terdahulu yang
mendukung hasil penelitian ini salah satunya
adalah penelitian oleh Purwita (2005), menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang
signifikan antara kelompok referensi terhadap
keputusan penggunaan jasa.
Pengaruh Keluarga Terhadap Keputusan
Pemilihan Bank di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo
Malang
Berdasarkan analisis statistik deskriptif,
mayoritas responden yaitu sebanyak 62%
menjawab setuju, 23% menjawab sangat setuju
dan 15% menjawab ragu-ragu bahwa keluarga
mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih
bank. Sedangkan angka koefisien regresi dalam
perhitungan diperoleh nilai sebesar 0,793 yang
menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas
terhadap keputusan pemilihan bank pada nasabah
Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang,
di mana setiap peningkatan keluarga yaitu
pengaruh orang tua, sudara kandung dan sanak
keluarga sebesar satu satuan akan meningkatkan
keputusan pemilihan bank sebesar 0,793. Hasil uji
t menunjukkan nilai probabilitas sebesar
0,031<taraf kesalahan sebesar 0,05, hal ini berarti
bahwa secara parsial keluarga mempunyai
pengaruh terhadap keputusan pemilihan bank
pada nasabah Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP
Dinoyo Malang. Hasil penelitian ini juga
mendukung hasil penelitian Rini (2002),
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menyatakan bahwa keluarga secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pemilihan bank. Sedangkan hasil analisis
Sumbangan Efektif menunjukkan bahwa variabel
keluarga memberi kontribusi pengaruh terkecil
yaitu sebesar 7%, terhadap keputusan pemilihan
bank pada nasabah Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk
KCP Dinoyo Malang, dibandingkan variabelvariabel bebas lainnya. Adapun teori yang
mendukung hasil penelitian ini adalah pendapat
Peter dan Olson (1996), yang menyatakan bahwa
setiap anggota keluarga saling berinteraksi dan
mempengaruhi dalam membuat keputusan
pembelian. Orang yang berbeda dalam suatu
keluarga dapat memainkan peran sosial dan
perilaku yang berbeda pada saat mengambil
keputusan dan mengkonsumsi. Untuk itu pemasar
perlu mengetahui anggota keluarga mana peran
yang dimainkannya.
Keluarga atau famili adalah kelompok yang
terdiri dari dua atau lebih orang yang
berhubungan melalui darah, perkawinan, adopsi
dan tinggal. Bentuk bentuk keluarga meliputi
sebagai berikut: keluarga inti (nuclear family),
keluarga besar (extended family), keluarga
orientasi( family of oriented), dan keluarga pro
kreasi (family of procreation). Keluarga inti adalah
kelompok langsung yang terdiri dari ayah, ibu dan
anak yang tinggal bersama. Sedangkan yang
dimaksud dengan keluarga besar adalah
mencakup keluarga inti, ditambah kerabat lain
seperti kakek, paman, dan bibi, sepupu dan
kerabat karena perkawinan. Bentuk keluarga
selanjutnya adalah keluarga orientasi adalah
keluarga dimana seorang dilahirkan. Keluarga yang
ditegakkan melalui perkawinan keluarga prokreasi.
Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat kuat
pada perilaku pembeli. Hal ini dapat dimaklumi
karena dalam suatu keluarga antara satu anggota
keluarga dengan anggota keluarga yang lain
mempunyai pengaruh dan peranan yang sama dan
pada saat melakukan pembelian sehari hari.
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Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap
Keputusan Pemilihan Bank di PT. BCA, Tbk
KCP Dinoyo Malang
Berdasarkan analisis statistik deskriptif,
mayoritas responden yaitu sebanyak 52%
menjawab sangat setuju, 37% responden
menjawab setuju, 6% responden menjawab raguragu, dan 5% responden menjawab tidak setuju
bahwa keluarga mempengaruhi keputusan
mereka dalam memilih bank. Angka koefisien
regresi dalam perhitungan sebesar 1,558 yang
menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Hal ini juga berarti bahwa
setiap peningkatan kondisi ekonomi yaitu daya beli
yang meningkat dan laju inflasi yang rendah sebesar
satu satuan akan meningkatkan keputusan
pemilihan bank sebesar 1,558. Uji t menunjukkan
nilai probabilitas sebesar 0,000<nilai taraf kesalahan
0,05, hal ini berarti bahwa secara parsial kondisi
ekonomi mempunyai pengaruh terhadap
keputusan pemilihan bank pada nasabah Tahapan
BCA di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang.
Sedangkan hasil perhitungan Sumbangan Efektif
menunjukkan bahwa variabel kebudayaan
memberi kontribusi pengaruh sebesar 19%
terhadap keputusan pemilihan bank. Angka SE
untuk sub variabel kondisi ekonomi adalah yang
terbesar dibandingkan dengan sub variabel bebas
lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi
ekonomi memiliki pengaruh dominan terhadap
keputusan pemilihan bank pada nasabah
Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang.
Secara teoritis, hasil penelitian ini diperkuat oleh
pendapat Amirullah dan Sri Budi dalam Amirullah
(2002) yang menyatakan bahwa kekuatan besar
yang mempengaruhi daya beli dan pola
pembelian konsumen meliputi pertumbuhan
ekonomi, tingkat pendapatan per kapita dan
inflasi.

Selain itu, sebuah survei indeks kepercayaan
konsumen yang dilakukan oleh Hadad, dkk (2006)
menyatakan bahwa masalah perbankan sangat
erat kaitannya dengan kondisi ekonomi. Kondisi
ekonomi yang terus memburuk bisa
mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan. Masyarakat merasa insecure
menyimpan uangnya di bank. Namun demikian
adanya rasa aman karena adanya penjaminan
simpanan (blanket quarantee) dari pemerintah
menyebabkan masyarakat kurang hati-hati dalam
memilih bank.
Selain kondisi ekonomi secara umum maka
kondisi ekonomi yang dimiliki seseorang akan
sangat berpengaruh terhadap pilihan produk
maupun jasa oleh orang tersebut. Hal tersebut
dikarenakan pembelanjaan pendapatan yang
diperoleh disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Semakin tinggi pendapatan yang mereka
diperoleh, maka akan semakin tinggi pula tingkat
konsumsi yang mereka lakukan. Hal ini berlaku
sebaliknya pada seseorang yang mempunyai
tingkat pendapatan yang lebih rendah. Sumber
daya konsumen meliputi tiga hal, yakni: sumber
daya ekonomi, sumber daya temporal, dan sumber
daya kognitif, secara praktis, ini berarti pemasar
bersaing untuk mendapatkan uang, waktu dan
perhatian konsumen. Keputusan konsumen
sehubungan dengan produk dan merk sangat
dipengaruhi oleh jumlah sumber daya ekonomi
yang mereka miliki atau mungkin yang mereka
punya dimasa datang. Selain itu yang menjadi
pertimbangan tersendiri bagi konsumen adalah
waktu, waktu menjadi variabel yang sangat
penting dalam memahami perilaku konsumen.
Sumber daya yang lain yang harus tetap
diperhitungkan adalah sumber daya kognitif.
Sumber daya kognitif menggambarkan kapasitas
mental yang tersedia untuk menjalankan berbagai
kegiatan pengolahan informasi.
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Pengaruh Kebudayaan, Kelas Sosial,
Kelompok Referensi, Keluarga dan Kondisi
Ekonomi secara Bersama-sama terhadap
Keputusan Pemilihan Bank di PT. BCA, Tbk
KCP Dinoyo Malang
Berdasarkan hasil analisis dengan
menggunakan Uji F diketahui bahwa variabel
kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi,
keluarga dan kondisi ekonomi, secara bersamasama memiliki pengaruh terhadap keputusan
pemilihan bank. Hal ini dibuktikan dengan nilai
Sig F sebesar 0,000 < taraf kesalahan 0,05. Nilai
Adjusted R Square sebesar 0,490 menunjukkan
bahwa kebudayaan, kelas sosial, kelompok
referensi, keluarga dan kondisi ekonomi memberi
kontribusi pengaruh sebesar 49% terhadap
keputusan pemilihan bank pada nasabah
Tahapan BCA di PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang.
Sedangkan sisanya sebesar 51% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian
ini.
Dengan demikian hasil penelitian ini
mendukung hasil penelitian Kristianto (2004),
dalam salah satu hasil penelitiannya menyatakan
bahwa kebudayaan, kelas sosial, kelompok
referensi dan keluarga secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian. Hasil penelitian ini sesuai temuan
Kotler (2005), Parasuraman (2005), Tjiptono (2005),
dan Rini (2002), secara umum juga menghasilkan
kesimpulan yang sama bahwa kebudayaan, kelas
sosial, kelompok referensi dan keluarga secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian. Hasil penelitian sesuai
dengan Kotler (2002), bahwa keputusan
konsumen membeli suatu barang atau jasa tidak
hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi
cenderung mengikuti perubahan-perubahan
lingkungan luar (external factor). Beberapa faktor
lingkungan yang mempengaruhi keputusan
membeli seseorang dapat dikelompokkan
menjadi empat faktor utama yaitu budaya, sosial,
ekonomi, dan usaha pemasaran.
326

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 12, No. 2, Mei 2008: 318 – 330

Pengambilan keputusan oleh konsumen
untuk melakukan pembelian suatu produk
menurut Stoner (2005) diawali oleh adanya
kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan
keinginan yang oleh Assael disebut need arousal.
Selanjutnya konsumen akan mencari informasi
mengenai
keberadaan
produk
yang
diinginkannya dan melakukan seleksi atas
alternatif-alternatif yang tersedia dan biasa
disebut sebagai tahap evaluasi informasi. Dengan
menggunakan berbagai kriteria yang ada dalam
benak konsumen, salah satu merek produk dipilih
untuk dibeli. Dengan dibelinya merek produk
tertentu, proses evaluasi belum berakhir karena
konsumen akan melakukan evaluasi pasca
pembelian (post purchase evaluation) yang akan
menentukan apakah konsumen merasa puas atau
tidak atas keputusan pembeliannya. Proses itu
akan terus berulang sampai konsumen merasa
terpuaskan atas keputusan pembelian produknya.
Proses keputusan pembelian yang digunakan
konsumen dalam mengambil keputusan dalam
membeli terdiri dari lima tahap (Kotler dan
Armstrong, 2001), yaitu: (1) Pengenalan
Kebutuhan. Pengenalan kebutuhan (need
recognition) merupakan tahap pertama proses
pengambilan keputusan pembeli di mana
konsumen mengenali suatu masalah atau
kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara
keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan.
Pada tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen
untuk menemukan jenis kebutuhan atau masalah
apa yang akan muncul, apa yang memunculkan
mereka, dan bagaimana kebutuhan atau masalah
tadi mengarahkan konsumen pada produk
tertentu. (2) Pencarian Informasi. Seorang
konsumen yang telah tertarik mungkin mencari
lebih banyak informasi. Apabila dorongan
konsumen begitu kuat dan produk yang
memuaskan berada dalam jangkauan, konsumen
kemungkinan besar akan membelinya. Walaupun
konsumen mempunyai dorongan yang kuat,
namun produk yang diinginkan masih berada
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jauh dari jangkauan, konsumen mungkin
menyimpan kebutuhannya dalam ingatan atau
melakukan pencarian informasi. Pencarian
informasi (information search) merupakan tahap
proses pengambilan keputusan pembelian di mana
konsumen telah tertarik untuk mencari lebih
banyak informasi. Dalam hal ini konsumen
mungkin hanya meningkatkan perhatian atau
mungkin aktif mencari informasi. Konsumen dapat
memperoleh informasi dari beberapa sumber
manapun. Sumber-sumber tersebut meliputi: (a)
Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga,
kenalan; (b) Sumber komersial: iklan, wiraniaga,
dealer, kemasan, pajangan; (c) Sumber publik:
media massa, organisasi penilai pelanggan; (d)
Sumber pengalaman: menangani, memeriksa,
menggunakan produk (3) Evaluasi Berbagai
Alternatif. Pemasar perlu mengetahui tentang
evaluasi berbagai alternatif (alternative
evaluation) yaitu, suatu tahap dalam proses
pengambilan keputusan pembelian di mana
konsumen menggunakan informasi untuk
mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu
susunan pilihan. Bagaimana konsumen
mengevaluasi alternatif pembelian tergantung
pada konsumen individu dan situasi pembelian
tertentu. Pemasar harus mempelajari pembeli
untuk mengetahui bagaimana mereka
mengevaluasi alternatif merek. Jika mereka tahu
bahwa proses evaluasi sedang berjalan, pemasar
dapat mengambil langkah-langkah untuk
mempengaruhi keputusan pembelian (4)
Keputusan Pembelian. Merupakan tahap dalam
proses pengambilan keputusan pembelian di mana
konsumen benar-benar membeli produk.
Biasanya, keputusan pembelian (purchase
decision) konsumen adalah membeli merek yang
paling disukai, tetapi dua faktor dapat muncul
antara niat untuk membeli dan keputusan
pembelian yang mungkin mengubah niat
membeli tersebut. Faktor pertama adalah sikap

orang lain dan faktor kedua yaitu situasi yang
tidak diharapkan. Jadi, pilihan dan niat membeli
tidak selalu menghasilkan pilihan membeli yang
aktual (5) Perilaku Pasca Pembelian. Tugas pemasar
tidak berakhir ketika produknya dibeli orang.
Setelah membeli produk, konsumen bisa puas
ataupun tidak puas dan akan terlibat dalam
perilaku pasca pembelian (post purchase
behaviour) yang tetap menarik bagi pemasar.
Perilaku pasca pembelian merupakan tahap dalam
proses pengambilan keputusan pembelian di mana
konsumen mengambil tindakan lebih lanjut
setelah membeli berdasarkan kepuasan atau
ketidakpuasan yang mereka rasakan. Hubungan
antara harapan konsumen dengan kinerja yang
dirasakan dari produk merupakan faktor yang
menentukan apakah pembeli puas atau tidak
puas. Jika produk gagal memenuhi harapan
konsumen akan kecewa; jika harapan terpenuhi
konsumen akan puas; dan jika harapan terlampaui
konsumen amat puas.
Konsumen mendasarkan harapan mereka
pada informasi yang mereka terima dari penjual,
teman, dan sumber lainnya. Jika penjual melebihlebihkan kinerja produk, harapan konsumen tidak
akan terpenuhi, dan hasilnya adalah
ketidakpuasan. Semakin besar kesenjangan antara
harapan dengan kinerja, semakin besar
ketidakpuasan konsumen. Hal ini menunjukkan
bahwa penjual harus membuat pernyataan yang
jujur mengenai kinerja produknya sehingga
pembeli terpuaskan.
Proses pembelian dimulai jauh sebelum
pembelian aktual dan terus berlangsung lama
sesudahnya. Pemasar perlu memusatkan perhatian
pada proses pembelian dan bukan pada
keputusan pembelian saja. Gambar 1 akan
menggambarkan proses keputusan pembelian
yang terdiri dari lima tahap.
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Gam bar 1. Proses Keput u san M em b eli
(Su m ber: Kot l er dan Arm st ron g, 2005)

M elalui p erilaku ko n su men in ilah , su at u
produk dipandang berbeda oleh konsumen dari
p ro d u k p esain g n ya. Fakt o r lin gku n g an d an
p erb ed aan
p eril aku
in d ivi d u
san g at
mempengaruhi reaksi kosumen terhadap produk
yan g d it aw ar kan . Ti d ak jar an g ko n su m en
memut uskan untuk membeli suat u produk karena
pengaruh f akt o r ling kun gan dan p erb edaan
perilaku individu.

KESIM PULA N DA N SA RA N
Kesi m p u l an
Pen elit ian in i b ert u ju an u n t u k men el it i
seberapa besar pengaruh f akt or-f akt or ekst ernal
t erhadap perilaku konsumen dalam melakukan
keput usan pemilihan bank. Adapun kesimpulan
yang dapat diambil atas hasil penelitian di PT. BCA,
Tb k KCP Din oyo M alang in i adalah sebag ai
b erik u t : (1) M ayo r it as resp o n d en M alan g ,
men yat akan set u ju b ah w a k eb u d ayaan
mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih
bank. (2) Sebagian besar responden menyatakan
ragu-ragu bahw a kelas sosial mempengaruhi
kep u t usan mereka dalam memilih b ank. (3)
Sebagian besar responden menyat akan set uju
b ah w a kel o mp o k ref eren si mem p en g aru h i
kep u t usan mereka dalam memilih b ank. (4)
Sebagian besar responden menyat akan set uju
b ah w a kel u ar g a memp en g aru h i kep u t u san
mereka dalam memilih bank. (5) Sebagian besar
responden menyat akan set uju dan ragu-ragu
b ah w a ko n d isi eko n o mi mem p en g aru h i
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kep u t usan mereka dalam memilih b ank. (6)
Sebagian besar responden menyat akan setuju at as
it em-i t em p ert an yaan t en t an g kep u t u san
pemilihan bank yang terdiri dari keandalan, daya
tanggap, kepastian, empati dan wujud dari bank
tersebut . (7) Faktor-f aktor eksternal yang t erdiri
dari kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi,
keluarga dan kondisi ekonomi memberi kont ribusi
peng aruh sebesar 49% , t erhadap kep ut usan
pemilihan b an k pada nasabah Tah ap an BCA
sedangkan sisanya sebesar 51% dijelaskan variabel
lain yang t idak ditelit i dalam penelit ian ini. (8)
Fakt o r -f akt o r ek st ern al yan g t er d iri d ari
kebudayaan, kelas sosial, kelompok ref erensi,
keluarga dan kondisi ekonomi, secara parsial
berpengaruh terhadap keput usan pemilihan bank
pada nasabah Tahapan BCA (9) Fakt or-f akt or
ekst ernal yang t erdiri dari kebudayaan, kelas
sosial, kelompok ref erensi, keluarga dan kondisi
ekonomi, secara simultan berpengaruh terhadap
kep u t u san p emil ih an b an k p ad a n asab ah
Tahapan BCA (10) Kondisi ekonomi merupakan
f akt or d ominan yan g berpeng aruh t erhadap
kep u t u san p emil ih an b an k p ad a n asab ah
Tahapan BCA.
Sar an
Adapun saran-saran yang dapat diberikan
sebagai berikut : (1) bahw a f akt or kebudayaan,
kelas sosial, kelompok ref erensi, keluarga dan
ko n d isi eko n o mi b er p en g aru h sig n if ik an
terhadap keputusan pemilihan bank. Oleh karena
it u penting bagi PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo M alang
unt uk lebih mendekat kan diri dengan nasabah
d an masyar akat u n t u k memah am i p erilaku
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pembeliannya, khususnya dari sisi lingkungan yang
dapat mempengaruhi mereka dalam memilih
bank, sehingga PT. BCA, Tbk KCP Dinoyo Malang
dapat merumuskan strategi pemasaran yang tepat,
efisien dan sesuai dengan kondisi dan harapan
masyarakat, langkah kongkrit yang bisa ditempuh
misalnya dengan mengoptimalkan fungsi customer
service sebagai penggali informasi dari nasabah,
menyediakan kotak kritik dan saran, serta
melakukan penelitian terhadap perilaku nasabah
secara berkala. Dengan demikian, PT. BCA, Tbk
KCP Dinoyo Malang dapat memahami perilaku
konsumen agar bisa menarik nasabah-nasabah
baru dan mempertahankan nasabah yang ada,
sehingga dapat mempertahankan dan
meningkatkan jumlah nasabahnya. (2) Bahwa
faktor kondisi ekonomi, dengan indikator daya
beli dan tingkat inflasi berpengaruh dominan
terhadap keputusan pemilihan bank, untuk itu
penting bagi PT. BCA, Tbk agar memperhatikan
besarnya biaya yang harus ditanggung nasabah
untuk dapat menggunakan fasilitas PT. BCA, Tbk,
semisal biaya administrasi atau jumlah minimal
setoran awal pembukaan rekening dan juga
setoran selanjutnya, karena ini berkaitan dengan
daya beli, tentunya masyarakat berpendapatan
kecil dengan daya beli yang rendah akan sangat
mempertimbangkan hal tersebut, apalagi jika
bunga simpanan rendah sedangkan biaya
pemanfaatan fasilitas bank mahal.
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PERILAKU DAN KEPUASAN PELANGGAN
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG
SURABAYA DENGAN MENGGUNAKAN
ANALISIS REGRESI LOGISTIK
Suparto
Jurusan Teknik Industri ITATS Surabaya
Jl. AR. Hakim 100 Surabaya

Abstract: In this research, it will be known relation between identity variable and customer
behavior that influence their satisfaction level to BMI services. From logistic regression analysis,
has been conclude that male’s trend felt satisfied 2.503 times than female on BMI services. The
customer who have occupation as public officer or in the army seems felt satisfied 1.883 times,
and the customer who have occupation in private company, 0.480 times if were compared
with the other. The customer who less than 1 year seems have probability to feel satisfied 0.246
and the customer who between 1-2 year, 2.333 times compared customer who more than 2
years. The customer who become an BMI customer as himself/herself felt satisfied 1.919 times,
with family recommendation 0.96 times, and want as himself, with friend recommendation
0.1 times if are compared with the other.
Keywords : identity variable, customer behavior, satisfaction level, logistic regression.

Dalam era globalisasi ini persaingan bisnis menjadi
sangat tajam, baik di pasar domestik (nasional)
maupun di pasar internasional/global. Untuk
memenangkan persaingan, perusahaan harus
mampu memberikan kepuasan kepada para
pelanggannya, misalnya dengan memberikan
produk yang mutunya lebih baik, harganya lebih
murah, penyerahan produk yang lebih cepat, dan
pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya.
Jika konsumen (pelanggan) merasa puas ia akan
memperlihatkan peluang yang besar untuk
melakukan pembelian ulang atau membeli
produk lain di perusahaan yang sama di masa
datang. Seorang pelanggan yang merasa puas
Korespondensi dengan Penulis:
Suparto: Telp. 031-5981687
E-mail: wrskt_indra@yahoo.com

cenderung akan menyatakan hal-hal yang baik
tentang produk dan perusahaan yang
bersangkutan kepada orang lain. Selain itu
kepuasan pelanggan pada waktu sekarang
menjadi faktor yang sangat penting dalam hal
mutu produk baik manufaktur maupun jasa.
Dalam penghargaan nasional untuk mutu yang
disebut Malcom Baldrige National Quality Award
di Amerika Serikat, kriteria kepuasan pelanggan
menduduki peringkat pertama dengan bobot
sebesar 100.
Agar suatu produk dapat memberikan
kepuasan pelanggan dan mempertahankannya,
maka pihak perusahaan harus mengetahui dan
memahami perilaku konsumennya. Karena
dengan dipahaminya perilaku konsumennya,
perusahaan dapat memberikan kepuasan secara

PERILAKU DAN KEPUASAN PELANGGAN BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA DENGAN
MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI LOGISTIK
Suparto
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lebih baik kepada konsumennya (Kotler et.al ,
1996).
BMI (Bank Muamalat Indonesia) merupakan
bank yang pertama kali di Indonesia yang
pengelolaan dananya tidak berdasarkan bunga,
tapi berdasarkan konsep bagi hasil. Di Surabaya,
BMI diresmikan pada tahun 1994. BMI adalah
bank yang kegiatan operasionalnya, baik penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana
atau pembagian keuntungannya berdasarkan
syariah (bagi hasil), dengan dasar penentuannya
adalah nisbah yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat
oleh BMI antara lain dalam bentuk ; Tabungan
Ummat, Tabungan Haji Arafah, Simpanan Idul Fitri,
Simpanan Qurban, Simpanan Giro Wadiah, dan
lain-lain. Sedangkan panyaluran (pembiayaan)
dana ke masyarakat antara lain; pembiayaan
Murabahah, Musyarakah, Qardhul Hasan, dan
lain-lain. Sebagai perusahaan jasa yang baru
berdiri, tentunya ingin berkembang dan dapat
bersaing dengan bank-bank umum. Untuk tujuan
tersebut maka BMI harus dapat memberikan
kepuasan kepada pelanggannya (nasabah), yang
mana merupakan faktor yang terpenting
mengenai mutu suatu produk.
Penelitian ini merupakan pengembangan
dari penelitian yang dilakukan Hidayat (2007)
tentang pengaruh kualitas layanan, kualitas
produk dan nilai nasabah terhadap kepuasan dan
loyalitas nasabah Tabungan Bank Mandiri di Jawa
Timur. Hasil analisis dengan model Structural
Equation Modelling (SEM) menunjukkan hasil
sebagai berikut: (1) kualitas layanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.
(2) kualitas produk berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan nasabah. (3) nilai
nasabah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan nasabah. (4) kualitas layanan
berpengaruh negatif dan non-signifikan terhadap
loyalitas nasabah.
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Penelitian Hidayat (2007) tidak secara detail
membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan berdasarkan atribut-atribut
yang ada pada diri nasabah seperti jenis kelamin,
usia, pekerjaaan, tingkat pendidikan, dan lainlain. Sebagai contoh: orang yang berpendidikan
sarjana tentunya mempunyai tingkat kepuasan
yang berbeda dengan orang yang hanya
berpendidikan SD atau SMP. Dari hal tersebut,
maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan
faktor-faktor (variabel identitas diri dan perilaku)
apa yang mempengaruhi tingkat kepuasan
pelanggan dan untuk mengetahui membentuk
pola hubungan antara variabel identitas diri dan
perilaku pelanggan dengan tingkat kepuasan
pelanggan BMI Cabang Surabaya dengan
menggunakan metode analisis Regresi Logistik.
Penelitian tentang analisis kepuasan nasabah
dengan menggunakan metode regresi logistik
juga dilakukan Kuswanto (2004), dimana dari
penelitian tersebut dapat diketahui faktor-faktor
dominan yang mempengaruhi kepuasan nasabah
adalah faktor-faktor pelayanan nasabah yang
bersifat tangible.

PERILAKU KONSUMEN
Perilaku konsumen merupakan tindakantindakan individu yang secara langsung terlibat
dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan
menentukan produk dan jasa, termasuk proses
pengambilan yang mendahului dan mengikuti
tindakan-tindakan tersebut (Engel et al., 1990).
Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah
pekerjaan yang mudah, tetapi cukup sulit dan
komplek. Meskipun demikian, bila hal tersebut
dilakukan, maka perusahaan yang bersangkutan
akan dapat meraih keuntungan yang jauh lebih
besar daripada para pesaingnya, karena dengan
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dipahaminya perilaku konsumennya, perusahaan dapat memberikan kepuasan kepuasan secara
lebih baik kepada konsumennya (Kotler et al.,
1996).

KEPUASAN PELANGGAN
Ada beberapa pakar yang memberikan definisi
mengenai kepuasan /ketidakpuasan pelanggan.
Day (dalam Tse dan Wilton, 1988) menyatakan
bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan
adalan respon pelanggan terhadap evaluasi
ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan
sebelumnya dan kinerja aktual produk yang
dirasakan setelah pemakaiannya. Wilkie (1990)
menyatakan sebagai suatu tanggapan emosional
pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi
suatu produk atau jasa.
Satisfaction is a person’s feeling of pleasure or
disappointment resulting from comparing a
product perceived in relations to his or her expectations (Kotler, 2000). Kepuasan pelanggan adalah
perasaan (feeling) yang dirasakan pembeli dari
kinerja perusahaan yang memenuhi harapan
mereka. Namun ditinjau dari perspektif perilaku
konsumen, ’kepuasan pelanggan’ lantas menjadi
sesuatu yang kompleks. Perilaku setelah pembelian akan menimbulkan sikap puas atau tidak
puas pada konsumen, maka kepuasan konsumen
merupakan fungsi dari harapan pembeli atas
produk atau jasa dengan kinerja yang dirasakan
(Spreng, Mackenzie, dan Olshvskhy, 1996 dalam
Dharmayanti, 2006). Meskipun banyak definisi
mengenai kepuasan, definisi yang dominan dan
banyak dipakai adalah definisi yang didasarkan pada
pada disconfirmation paradigm (Oliver, 1997).
Dalam paradigma diskonfirmasi, kepuasan
pelanggan dirumuskan sebagai evaluasi
purnabeli, dimana persepsi terhadap kinerja jasa
yang dipilih memenuhi harapan pelanggan. Pada
industri jasa, kepuasan pelanggan selalu

dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara
pelanggan dan karyawan yang melakukan
kontak layanan (service encounter) yang terjadi
pada saat pelanggan berinteraksi dengan
organisasi untuk memperoleh jasa yang dibelinya.
Kepuasan pelanggan dalam industri jasa
perbankan menurut Naumann dan Giell (1995)
dapat diukur berdasarkan indikator: persepsi
perasaan nasabah yang dikembangkan dari
dimensi kinerja jasa, beban biaya, citra
perusahaan, dan keputusan menggunakan jasa
layanan bank. Dari berbagai pendapat, dapat
disimpulkan kepuasan nasabah adalah perasaan
pelanggan saat menerima dan setelah merasakan
pelayanan bank.

MODEL REGRESI LOGISTIK
Model Regresi logistik digunakan untuk
mencari hubungan variabel respon yang bersifat
biner atau dikotomus, dengan faktor satu atau
lebih variabel independen berskala kontinyu atau
kategori. Outcome dari variabel respon Y dengan
dua kategori yaitu “sukses” atau “gagal” yang
dinotasikan dengan Y=1 (sukses) dan Y=0 (gagal).
Dalam keadaan demikian, maka variabel Y
mengikuti distribusi Bernoulli untuk setiap
observasi. Fungsi probabilitas distribusi Bernoulli
untuk setiap observasi adalah:
f(yi ) = piyi (1-pi )1-yi , yi = 0,1

…………..(1)

Dimana pi = P(yi = 1)
Fungsi regresi logistik dapat dituliskan sebagai
berikut:

f ( z) =

1
1 + e− z

atau

f ( z) =

ez
1+ ez

……………(2)

Nilai z berkisar antara -

ekivalen

dengan

dan +
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Nilai dari f(z) pada rumus (2.2) akan berkisar
antara 0 dan 1 berapapun nilai z. Hal ini
menunjukan bahwa model logistik ini sebenarnya
adalah menggambarkan probabilitas, atau resiko
dari seorang individu.
Model peluang regresi logistik dengan p
variabel penjelas sebagai berikut:
π (xi ) =

exp(β +

β X + ... + β X )
1 + exp( β + β X + ... + β X )
0

0

1

1

1

p

p

1

p

……………(3)

p

Dengan menggunakan transformasi logit dari
p(x), maka model regresi logistik dapat ditulis
sebagai berikut :

g(x)

= ln p(x) - ln [ 1 - p(x)]
= b0 + b1X1 + ... + bpXp

yang merupakan fungsi
parameter-parameternya.

......................(4)
linier

dalam

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer, yang berasal dari hasil
kuisioner yang ditanyakan dan diisi oleh nasabah
BMI yang diambil sebagai sampel. Data yang
didapat berupa identitas diri dan perilaku serta
persepsi nasabah terhadap mutu pelayanan yang
diberikan oleh BMI. Obyek penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah BMI (Bank
Muamalat Indonesia) Cabang Surabaya, Jl. Raya
Darmo 81 Surabaya. Populasi yang akan diteliti
yaitu hanya nasabah BMI yang melakukan transaksi antara bulan Oktober sampai dengan
Nopember. Karena besarnya populasi, maka
pengumpulan data dilakukan dengan mengambil
sejumpah sampel. Cara pengambilan sampel
adalah secara acak sederhana, yaitu waktu kerja
tiap harinya dibagi menjadi beberapa interval.
Masing-masing interval adalah 10 menit, sehingga
ada sekitar 36 interval (setelah dikurangi waktu
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Dari 36 interval itu diambil 10 sampel secara
acak. Pengambilan sampel dilaksanakan selama
15 hari. Jadi jumlah sampel yang diambil adalah
150 responden. Pengambilan sampel sejumlah 150
ini, dikarenakan populasi yang akan diteliti yaitu
nasabah BMI yang melakukan transaksi selama
pertengahan bulan Oktober sampai pertengahan
bulan Nopember. Sedangkan nasabah yang
melakukan transaksi setiap harinya kurang lebih
35 sampai 40 orang. Jadi perkiraan populasinya
adalah antara 875 sampai 1000 orang.
Identifikasi Variabel Penelitian

METODE
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istirahat), sebagai berikut: jam 08.30 – 08.40, jam
08.40 – 08.50, jam 08.50 – 09.00 dan seterusnya.

Setelah melakukan pengamatan dan studi
literatur, maka didapat variabel-variabel yang akan
digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel ini
berjumlah 31 dimana terbagi menjadi dua bagian.
Bagian pertama (variabel 1–variabel 13) akan
digunakan sebagai variabel independen dalam
analisis Regresi Logistik. Untuk lebih jelasnya
variabel-variabel tersebut adalah: (a) Variabelvariabel identitas dan perilaku pelanggan
(nasabah) yang terdiri dari: (1) jenis kelamin, (2)
usia, (3) status perkawinan, (4) tingkat pendidikan
terakhir, (5) pekerjaan, (6) pengeluaran rata-rata
perbulan, (7) motivasi menjadi nasabah BMI, (8)
media informasi, (9) kendaraan yang dipakai, (10)
status nasabah BMI, (11) frekwensi kedatangan,
(12) lamanya menjadi nasabah BMI, dan (13) saran
menjadi nasabah BMI. (b) Variabel-variabel untuk
mengukur kepuasan pelanggan, (variabel 14
sampai 31 digunakan sebagai variabel
dependennya), berdasarkan Parasuraman et al.
(1985) dan dari buku Tjiptono (1998) dapat diturunkan variabel-variabel sebagai berikut: (14)
pelayanan bagian Marketing (karyawan bank
yang bertugas melakukan hubungan dengan
individu atau instansi di luar bank demi
perkembangan bank tersebut, merumuskan
strategi pemasaran, menawarkan produk-produk
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ke pelanggan, dan lain-lain), (15) pelayanan
bagian Kasir/teller (karyawan bank yang bertugas
melakukan kegiatan transaksi dengan pelanggan), (16) pelayanan bagian Customer service
(karyawan bank yang bertugas membantu segala
kebutuhan pelanggan dalam hal operasional dan
administratifnya, menanggapi komplain pelanggan, dan lain-lain), (17) pelayanan Petugas satpam
(orang yang bertugas menjaga keamanan
lingkungan bank), (18) cara penampilan/pakaian
(kerapian dan kesopanan pakaian karyawan
bank), (19) tegur sapa/tutur kata (kesopanan dan
keramahan karyawan bank dengan para pelanggan), (20) informasi jelas/tepat (segala informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan terhadap bank), (21) bantuan dan perhatian
khusus (bantuan yang diberikan oleh karyawan
bank disaat pelanggan membutuhkannya pada
saat yang tepat), (22) proses penyelesaian
transaksi, (23) fasilitas ATM (kondisi mesin ATM itu
sendiri baik dalam operasionalnya maupun kondisi
fisiknya), (24) informasi saldo, (25) jalur antrian
(berhubungan dengan panjang pendeknya dan
teratur tidaknya antrian), (26) kelengkapan brosur
dan formulir, (27) kenyamanan ruang tunggu
(suasana ruang tunggu bank), (28) sarana parkir
(kecukupan luas dan keteraturan parkir), (29)
waktu operasional (jam kerja) BMI, (30) kemudahan dihubungi via telepon, dan (31) adanya bonus.
Secara ringkas, variabel-variabel untuk menentukan kepuasan pelanggan (Puas=1, Tidak Puas=0)
adalah: (1) pelayanan bagian marketing, (2),
pelayanan bagian kasir/teller (3) pelayanan bagian
Customer service, (4) pelayanan petugas satpam,
(5) cara penampilan/pakaian karyawan bank, (6)
tegur sapa / tutur kata karyawan bank informasi
jelas/tepat, (7) bantuan dan perhatian khusus, (8)
proses penyelesaian transaksi, (9) fasilitas ATM, (10)
informasi saldo, (11) jalur antrian, (12) kelengkapan brosur dan formulir, (13) kenyamanan ruang
tunggu, (14) sarana parkir, (15) waktu operasional, (16) kemudahan dihubungi via telepon, dan
(17) adanya bonus.

Untuk memberi penilaian terhadap item-item
pertanyaan yang diturunkan menjadi variabel
(variabel 14 sampai variabel 31) diberikan 7 skala
nilai yaitu: (1) Sangat tidak puas, (2) Tidak puas,
(3) Agak tidak puas, (4) Netral (biasa), (5)Agak
puas, (6) Puas, dan (7) Sangat puas.
Sedangkan untuk variabel responnya (Y)
dengan katagori puas (=1: jika total skor penilaian
terhadap pelayanan BMI berkisar antara 71,6 126), sedangkan dikatakan tidak puas (=0: jika
total skor penilaian terhadap pelayanan BMI
berkisar antara 18 – 71,5). Nilai ini didapat dari
misalkan responden menjawab item pertanyaan
dari A sampai R dengan pilihan 1 maka total nilai
yang didapat adalah 1 x 18 = 18, sedangkan jika
ia menjawab item pertanyaan tersebut dengan
nilai 7 semua, maka nilai maksimum yang didapat
adalah 126. Dari range 18 sampai 126 ini,
kemudian dibagi menjadi 2 bagian.
Uji Validilitas dan Reliabilitas
Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang
hubungan variabel penelitian sangat tergantung
pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian.
Data penelitian tidak akan berguna jika alat
pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan
data penelitian tidak memiliki validitas dan
reliabilitas yang tinggi.
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.
Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk
menunjukkan sejauh mana suatu hasil
pengukuran relatif konsisten.
Uji Validitas.
Dalam penelitian ini faktor yang menyangkut
validitas yang mempengaruhi alat pengukur saja.
Terdapat berbagai jenis teknik pengumpulan data
dan berbagai jenis validitas, tapi karena penulis
hanya ingin mengetahui apakah pertanyaanpertanyaan yang digunakan dalam alat ukur
(dalam hal ini kuisioner) mempunyai konsistensi
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in t ern al (in t ern al con sist en cy), yait u apakah
pertanyaan-pertanyaan itu mengukur aspek yang
sama, mak a h an ya men g g u n ak an val id it as
konstrak (construct validit y).
Cara men g u ku r valid it as ko n st rak yait u
dengan mencari korelasi ant ara masing-masing
p ert an yaan d en g an sko r t o t al d en g an
mengg unakan rumus t eknik korelasi mo men
produk (product moment) yang rumusnya sebagai
berikut :

r

n( XY )  ( X Y )
{n X 2  ( X ) 2 }{n Y 2  ( Y ) 2 }

2(rtt )
1  rtt

… … … … .(6)

dimana :
r tot = angka reliabilitas keseluruhan it em

… … … .(5)

X = skor unt uk tiap pertanyaan
Y = skor tot al
XY= skor tiap pertanyaan dikalikan skor total.
Set elah semua nilai korelasi unt uk t iap-t iap
pertanyaan dengan skor tot al diperoleh, nilai-nilai
t ersebut dibandingkan dengan nilai kritik yang
ada pada t abel nilai krit ik dengan n (jumlah
resp o n d en ) d an p ad a  (t ar af sig n i f ik an si)
tertentu. Selanjutnya, jika nilai koefisien korelasi
product moment dari suatu pert anyaan tersebut
berada di at as nilai t abel kritik, maka pertanyaan
tersebut signifikan. Hal ini berlaku bagi tiap-tiap
pertanyaan yang diukur validit asnya.
Uj i Rel i ab i l i t as
Dalam penelit ian in i, u nt u k menyat akan
indeks reliabilitas yaitu dengan teknik belah dua.
Teknik ini diperoleh dengan cara membagi itemitem yang sudah valid secara acak menjadi dua
bagian. Skor untuk masing-masing it em pada tiap
belahan dijumlahkan, sehingga diperoleh skor
t ot al unt uk masing-masing belahan, kemudian
skor t ot al belahan pert ama dan belahan kedua
dicari korelasinya dengan menggunakan t eknik
korelasi produk moment . Angka korelasi di sini
yang dihasilkan lebih rendah daripada angka
korelasi yang diperoleh jika alat ukur t ersebut

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Nomor 2, Mei 2008: 331-341

rtot 

r t t = angka korelasi belahan pertama dan kedua.

dimana :
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t idak dib elah . Karen a it u h arus dicari ang ka
reliabilitas untuk keseluruhan item tanpa dibelah.
Cara mencari reliabilitas unt uk keseluruhan it em
ialah dengan mengoreksi angka korelasi yang
diperoleh dengan rumus :

Sehingga akan diperoleh angka korelasi yang
leb ih b esar d ari an gka korelasi sebelu mn ya.
Kemu d i an n il ai k o relasi selu r u h n ya i n i
dibandingkan dengan nilai tabel kritik. Jika nilai
korelasi lebih besar dari nilai t abel krit ik, maka
ko relasi t erseb u t si g n i f ikan . A rt i n ya skala
pengukur yang disusun adalah reliabel, karena
hasil pengukuran belahan pert ama dan belahan
kedua relatif konsisten.
Dat a yan g d ig u n akan d al am m en g u ku r
valid it as adalah kelomp o k variab el p ersep si
pelangg an t erhadap ku alit as pelayan an BM I,
yang merupakan dat a kuant it at if penyusunan
skala sikap. Dengan menghit ung korelasi antara
masing-masing pert anyaan dengan skor t ot al
dengan menggunakan rumus (6) diperoleh hasil
sepert i dalam Tabel 1.
Tabel 1. Korelasi Ant ar It em Pert anyaan Persepsi
Pelanggan
Variabel
1. Pelayanan marketing

Nilai
Korelasi
0.5935

2. Pelayanan kasir/ teller
3. Pelayanan customer service

0.7242
0.7380

4. Pelayanan petugas satpam
5. Penampilan /pakaian karyawan BMI

0.6593
0.5588

6. Tegur sapa/cara bicara karyawan BMI

0.7763

7. Informasi dari karyawan
8. Bantuan dari karyawan BMI

0.8448
0.7492

9. Proses transak si

0.7797
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10. Fasilitas ATM

0.6003

11. Informasi saldo

0.6675

12. Jalur antrian

0.5498

13.Kelengkapan brosur, formulir, dan
lain -lain .
14. Kenyamanan ruang tunggu

0.7329

15. Sarana parkir

0.7933

16. Waktu operasional
17. Kemudahan dihubungi via telepon

0.7685
0.7480

18. Adanya bonus

0.6440

0.7018

Den g an mem b an d in g kan an g ka-an g ka
korelasi yang diperoleh unt uk masing-masing
variabel (Tabel 1) dengan angka kritik pada tabel
“Angka Kritik Nilai r”, dengan  =0.05 dan n=150,
dengan men ggu nakan in t erpolasi, dip eroleh
angka kritik sebesar 0.1595. Karena angka korelasi
yang diperoleh dari masing-masing pert anyaan
berada di at as nilai kritik t araf 5% , maka semua
pert anyaan di at as memiliki validit as konst rak,
dengan kata lain pertanyaan-pert anyaan tersebut
mengukur aspek yang sama.
Berdasarkan perhit ungan yang dilakukan
dengan membelah it em yang valid menjadi dua
bagian, diperoleh nilai korelasi ant ara belahan
pert ama dengan belahan kedua sebesar 0.918.
Untuk mencari nilai reliabilitas secara keseluruhan
digunakan koreksi dengan menggunakan rumus
(6) diperoleh nilai sebesar 0.9572.
Ternyata nilai yang diperoleh lebih besar dari
angka korelasi sebelumnya sekaligus berada di
at as nilai kritik (0.1595), sehingga dapat dikatakan
skala pengukur yang disusun adalah reliabel.

HASIL
Tabel 2. Hasil An ali si s Logi st ik Tun gg al Sel ur uh
Variabel Independen
Va riabel
Jenis kel amin
Usia
Usia (1)
Usia (2)
Study
Study (1)
Study(2)
Pekerjaan
Pekerjaan(1)
Pekerjaan(2)
Pekerjaan(3)
Nikah
Nikah(1)
Nikah(2)
Pengeluaran
Pengeluaran(1)
Pengeluaran(2)
Alasan
Alasan(1)
Alasan(2)
Alasan(3)
Info(1)
Mobil
Mobil(1)
Mobil(2)
Stanas(1)
Frekuensi
Frekuensi(1)
Frekuensi(2)
Frekuensi(3)
Lama
Lama(1)
Lama(2)
Saran
Saran(1)
Saran(2)
Saran(3)

Koef isien
0.9175
-1.0129
-0.5917
0.7078
-0.1807
0.6061
-0.7332
-1.2452
-6.1031
-5.9919
-1.3470
-1.6383
0.0528
-0.5068
0.1863
0.224
1.2462
0.2589
0.099
0.418
7.458
0.759
-1.404
0.8472
0.6522
-0.0408
-2.3026

Sig.
0.0198
0.1918
0.0744
0.2988
0.6910
0.5205
0.6472
0.1043
0.5929
0.1611
0.0322
0.9089
0.7392
0.7438
0.1058
0.0945
0.0355
0.896
0.931
0.495
0.786
0.563
0.3375
0.1406
0.5734
0.887
0.473
0.359
0.622
0.152
0.0006
0.0010
0.2855
0.0038
0.4545
0.9672
0.0455

Exp(b)
2.5030 *
0.3631
0.5534
2.0295
0.8347
*
1.8332
0.4804
0.2879
0.0022
0.0025
*
0.2600
0.1943
1.054
0.602
1.205
1.251
3.4773
1.2955
1.104
1.52
1733.71
2.137
*
0.2456
2.3332
*
1.919
0.960
0.100

* ) signifikan pada  = 11%
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Dari pengolahan data secara individu (Tabel
2) diperoleh variabel independen yang signifikan
(<0.11) mempengaruhi at au masuk dalam model.
Secara st atistik untuk mengetahui apakah variabel
t ersebut berpengaruh secara nyat a at au t idak
digunakan uji hipot esa, yait u uji Improvement .
Hipotesanya adalah sebagai berikut:
H0 : b1 = 0 (variabel tersebut tidak signifikan masuk
model)
H1 : b1 ¿ 0 (variabel signif ikan masuk dalam model)

Tabel 3. Ha si l
Re g r e si
Lo g i st i k
Berp engaruh Secar a Seren t ak.
Variabel
Pengeluaran
Pengeluaran(1)
Belanja(2)

: paling sedikit ada satu b1 yang tidak sama
dengan nol.

Berikut ini ditampilkan hasil dari analisis regresi
logist ik secara serentak untuk lima variabel di at as
pada Tabel 3.
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-2.1346

*
0.1183

-2.9478

5.5711 0.0183

0.0525

10.8302 0.0127

*

0.2413 0.6233

1.7446

Saran(2)

-0.1818

0.0196 0.8887

0.8338

Saran(3)

-2.9549

3.7761 0.0520

0.0521

12.1902 0.0023

*

Lama(1)

-1.5041

7.1456 0.0075

0.2222

Lama(2)

1.9863

3.1126 0.0777

7.2883

1.9056 11.1790 0.0008

6.7232*

Constan

H1

Exp(b)

0.5565

M o d el Reg r esi Lo g i st i k Secar a Ser en t ak

: b1 = 0

Sig .

Saran(1)

Lama

H0

Uji
Wald

6.4226 0.0403
2.9001 0.0886

Saran

Dari hasil pengolahan dat a yang dilakukan,
men eran g k an b ah w a t id ak semu a variab el
si g n i f ikan at au b erp en g ar u h secara n yat a
terhadap puas tidaknya nasabah. Hanya ada lima
variabel yang berpengaruh t erhadap variabel
resp o n , yait u : jen is k elamin , p eker jaan ,
pengeluaran, lama menjadi nasabah, dan saran.

Set elah secara individu diperoleh variabelvariabel yang signif ikan masuk dalam model, maka
langkah selanjut nya adalah melakukan analisis
regresi logist ik secara seren t ak dari variabelvariabel yang signifikan tersebut di atas. Kemudian
unt uk menguji apakah model mempunyai art i,
dilakukan pengujian dengan hipot esa sebagai
berikut:

Nilai
koef isien

y an g

Jenis Kelamin

12.8336 0.0050

*

Kerja(1)

1.1170

0.6178 0.4319

3.0558

Kerja( 2)

-0.9844

1.9965 0.1577

0.3737

Kerja(3)

-2.6767

9.8014 0.0017

0.0688

3.7226

4.5686 0.0326

Kerja

* ) Signifikan pada  =0.05

Berdasarkan Tabel 3, maka dapat dikatakan
bahw a secara serent ak kelima variabel t ersebut
masuk dalam model, dengan kat a lain variabelvariabel t ersebut signif ikan (<0.05). Sehingga
model lengkapnya (best model) adalah sebagai
berikut;

p(xi) = 1/(1+exp(-3.72-1.91X 1 +2.13X 21 +2.95X 22 –
1 .1 2X 31 + 0. 9 8X 32 + 0. 6 8X 33 + 1. 5 0X 41 – 1. 9 9X 4 2 0.56X51+0.18X52 + 2.95X53 ))
dimana;
X1 = jenis kelamin
X5 = saran

X2 = pengeluaran

X3 = kerja

X4 = lama
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PEM BAHA SA N
Dari hasil pengolahan dat a yang dilakukan,
maka p emb ahasan mod el regresi lo gist ikn ya
sebagai berikut:
Pen g ar u h Jen i s Kel am i n

p(x) =

1

.

1+ exp(-0.67 – 0.92Jekel)
Yang art inya bahw a jenis laki-laki cenderung
mengalami t ingkat kepuasan sebesar 2,503 kali
dibanding perempuan, akan pelayanan BM I.
Pen g ar u h Pek er j aan

p (x)=(1+exp(1.79-0.60kerja(1)+0.73kerja(2)+
1.24kerja(3)))-1
Artinya bahw a responden yang sebagai pegaw ai
negeri/ABRI mempunyai kemungkinan merasa
puas sebesar 1,833 kali dibanding responden yang
b eker ja d ib i d an g l ain ya. Sed an g kan u n t u k
nasabah yang bekerja sebagai pegaw ai sw ast a
b erpelu an g merasa pu as seb esar 0,4804 kali
dibanding dengan nasabah yang berstatus kerja
lainnya. Dan untuk nasabah yang bekerja sebagai
w iraswast a memiliki kemungkinan merasa puas
sebesar 0,2879 kali dari nasabah yang bekerja
sebagai lainnya.

Pen g ar u h Var i ab el Lam a

p (x) = 1/(1+ exp(-1.595+1.40Lama(1) –
0.85Lama(2)))
Artinya responden yang menjadi nasabah selama
kurang dari sat u tahun mempunyai kemungkinan
rasa puas sebesar 0,2456 kali dibanding dengan
responden yang sudah menjadi nasabah BM I
selama leb ih d ari 2 t ahu n . Dan u nt u k yan g
menjadi nasabah selama 1-2 tahun kemungkinan
merasa puas sebesar 2,3332 kali dibandingkan
dengan nasabah yang sudah lebih dari 2 tahun.
Pen g ar u h Var i ab el sar an

p (x) = 1/(1+exp(-0.92–0.65Saran(1)+0.04
Saran(2)+2.3Saran (3)))
Yang art inya bahw a responden yang menjadi
n asab ah BM I at as sar an sen d iri memili ki
kemungkinan merasa puas sebesar 1,9198 kali
dibandingkan dengan responden yang menjadi
nasabah BMI atas saran lainnya. Sedangkan yang
at as saran keluarga mempunyai kemungkinan
merasa pu as seb esar 0,96 kali d ib an ding kan
dengan atas saran lainnya. Dan yang at as saran
teman memiliki kemungkinan merasa puas sebesar
0,1 kali dibandingkan dengan saran lainnya.

KESIM PULA N DA N SA RA N

Pen g ar u h Pen g el u ar an

p (x) = 1 / (1+ exp(-2.53+1.35Belanja (1) +
1.64Belanja(2)))
A rt in ya bah w a resp on d en yan g memp u n yai
p en g elu aran < Rp .250.000,- m emp u n yai
kemung kin an merasa puas sebesar 0,26 kali,
sedangkan untuk nasabah yang pengeluaranya
Rp .250.001,-samp ai Rp . 750.000,-cen d eru n g
merasa puas sebesar 0,194 kali, masing-masing jika
d i b an d in g kan
d en g an
n asab ah
yan g
pengeluarannya lebih dari Rp.750.000,-.

Kesi m p u l an
Penelit ian ini bert ujuan unt uk menent ukan
faktor-faktor (variabel ident itas diri dan perilaku)
ap a yan g m emp en g aru h i t in g kat kep u asan
pelanggan dan unt uk menget ahui membent uk
pola hubungan antara variabel identitas diri dan
perilaku pelanggan dengan t ingkat kepuasan
p elan g g an BM I Cab an g Su rab aya d en g an
menggunakan met ode analisis Regresi Logist ik.
Dari hasil analisis regresi logistik yang menyatakan
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hubungan antara faktor identitas diri-perilaku
nasabah dengan rasa puas tidaknya nasabah
disimpulkan bahwa ada lima faktor yang
mempengaruhi puas tidaknya nasabah BMI, yaitu
jenis kelamin, pekerjaan, pengeluaran rata-rata
perbulan, lama menjadi nasabah dan atas saran
siapa menjadi nasabah BMI.
Dari persamaan regresi logistik yang
terbentuk, disimpulkan bahwa laki-laki cenderung
merasa puas terhadap pelayanan BMI, sebesar
2,503 kali dibandingkan perempuan. Nasabah
yang pegawai negeri/ABRI cenderung merasa
puas 1,833 kali, yang wiraswasta/pengusaha
sebesar 0,288 kali, dan yang pegawai swasta 0,480
kali bila dibandingkan dengan nasabah yang
bekerja sebagai lainnya. Nasabah yang kurang
dari 1 tahun cenderung memiliki kemungkinan
merasa puas sebesar 0,246 kali dan yang sudah 12 tahun sebesar 2,333 kali dibandingkan nasabah
yang sudah lebih dari 2 tahun. Nasabah atas saran
sendiri merasa puas 1.919 kali, atas saran keluarga
0.96 kali, dan atas saran teman 0,1 kali bila
dibandingkan dengan nasabah yang atas saran
lainnya.
Saran
Dari hasil dan pembahasan penelitian, maka
upaya bank untuk lebih mengidentifikasi identitas
diri nasabahnya dengan menggunakan Prinsip
Mengenal Nasabah sebagai bentuk menjalin
hubungan baik dalam jangka waktu panjang
perlu dilakukan lagi dengan lebih baik.
Kecenderungan nasabah menjadi lebih tidak
terpuaskan secara jangka panjang dapat
diantisipasi dengan membangun relationship
marketing yang berkesinambungan oleh pihak
bank. Diperlukan pula pendekatan-pendekatan
yang lebih komprehensif dalam menciptakan
kepuasan nasabah melalui diferensiasi pelayanan
kepada masing-masing kategori nasabah.

Bagi peneliti selanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk menambah variabel-variabel
340
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lain perilaku pelanggan dari sisi internal maupun
eksternal yang mempengaruhi kepuasan
nasabah terhadap pelayanan bank.

DAFTAR PUSTAKA

Dharmayanti, D. 2006. Analisis Dampak Service
Performance dan Kepuasan Sebagai Moderating Variable terhadap Loyalitas (Studi
pada Nasabah Tabungan Bank Mandiri
Cabang Surabaya). Jurnal Manajemen
Pemasaran, Vol.1,No.10, hal.35-43.
Fornell, Johnson, Anderson, Cha, J. and Bryant.
1996. The American Customer Satisfaction
Index: Nature, Purpose, and Findings. Journal
of Marketing, October, Vol.60, pp.7-18.
Kuswanto, H. 2004. Analisis Kepuasan Pelanggan
dengan Metode Regresi Logistik. Jurnal IPS
dan Pengajarannya, Thn.39, No.3,
Nopember.
Hidayat, R. 2007. Pengaruh Kualitas Layanan,
Kualitas Produk dan Nilai Nasabah terhadap
Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Tabungan
Bank Mandiri di Jawa Timur. <http:/
adln.lib.unair.ac.id/>
Kotler, P. 2000. Marketing Management. The
Milenium Edition. Ten Edition. Prentice
Hall.Inc. USA.
Lemeshow, H. 1989. Applied Logistic Regression.
John Wiley & Sons. New York.
Licata, Jane, W., Weber, J.M, and Reed, P.F. 1998.
Satisfaction Survey: Staying on The Side of
The Tracking. Journal of Bank Marketing,
Vol. 30, December, pp. 27-31.
Naumann and Giel, K. 1995. Customer Satisfaction
Measurement and Management. Thomas
Executive Press. Cincinnati, Ohio.

PERBANKAN
Saroni. 2006. Analisis Kepuasan Pengomsumsi
terhadap Layanan ATM pada Bank BNI
Cabang Tanjung Karang. Tesis. Pascasarjana
Universitas Lampung.

Tjiptono , F. 1998. Strategi Pemasaran. Penerbit
Andi. Yogyakarta.

PERILAKU DAN KEPUASAN PELANGGAN BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA DENGAN
MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI LOGISTIK
Suparto

341

