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REAKSI PASAR DI SEKITAR
TANGGAL PENGUMUMAN LABA:
PENGUJIAN ANALISIS TEKNIKAL MODERN
Dedhy Sulistiawan
Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya 60293.
Abstract: The purpose of this research was to test the profitability of technical analysis
indicators around annual earnings announcements date. Offering new technique to test market
reaction, this research preferred modern technical analysis to classical indicators because of the
objectivity of measurement. This research used Indonesian Stock Exchange data in year 2008.
There were two technical indicators selected, they were RSI (5) and RSI (5)-SMA (5). Using one
sample t-test, the results showed that this trading strategy was profitable around earnings
announcement date. It meant that signal could be used before announcement date. The data
showed that selling signal was statistically significant producing profit but not buying signal.
Supplementary analysis results showed that there was no correlation between technical analysis
return and earnings change. This phenomenon described that technical analysis was profitable
but data showed that there was evidence about the pattern of buying signal (selling signal)
before good news (bad news).
Key words: technical analysis, earnings announcement

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji
profitabilitas sinyal transaksi yang dihasilkan oleh
analisis teknikal di sekitar (sebelum dan sesudah)
tanggal publikasi laporan keuangan tahunan. Hal
utama yang mendasari adalah adanya fenomena
buy on rumors, sell on news. Sehubungan
dengan istilah tersebut, Pring (1993) menyatakan
bahwa harga saham sudah terdiskonto ketika
ada informasi baru terpublikasikan, sehingga
ketika terjadi publikasi berita yang baik harga
cenderung akan turun. Kondisi ini bisa saja
disebabkan karena ada pihak yang memanfaatkan
rumor sebelumnya atau menggunakan analisis

keuangan untuk memperkirakan tingkat laba
yang akan dipublikasikan (atau bisa juga karena
memiliki informasi privat) dan mereka melakukan
aksi ambil untung (profit taking) ketika berita
terpublikasikan.
Hal lain yang memotivasi peneliti adalah
fenomena penggunaan analisis teknikal dan
kemampuan memprediksi pergerakan harga
saham. Jika banyak penelitian sebelumnya
menentukan abnormal return untuk mendeteksi
reaksi pasar dari persamaan CAPM atau market
model, maka penelitian ini menggunakan sinyal
transaksi yang dihasilkan analisis teknikal. Sinyal
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analisis teknikal tidak hanya menunjukkan
adanya reaksi pasar saja, namun juga menguji
kemampuan analisis teknikal untuk memanfaatkan reaksi pasar itu guna menghasilkan
profit. Benarkah sinyal ini mampu menghasilkan
profit di sekitar tanggal pengumuman laba?
Sehubungan dengan munculnya sinyal
transaksi, penelitian ini menduga bahwa sinyal
beli diharapkan akan muncul ketika ada akan
terjadi berita baik, dan sinyal jual akan muncul
setelah berita baik tersebut dipublikasikan di
pasar. Hal sebaliknya juga diharapkan akan
terjadi.
Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian
ini diharapkan bisa memiliki kontribusi praktis
dan teoritis. Kontribusi praktisnya adalah alat
bantu untuk mendeteksi kapan sebaiknya
harus membeli dan menjual saham di sekitar
tanggal publikasi laba. Sedangkan kontribusi
teoritisnya adalah penelitian ini menawarkan
suatu ide pengujian reaksi pasar berbasis analisis
teknikal.

ANALISIS TEKNIKAL

Pengujian Return Analisis Teknikal
Analisis teknikal adalah ilmu yang
mempelajari reaksi pasar dengan tujuan untuk
mendapatkan trend di masa mendatang (Pring
1988; Murphy, 1999; Luca, 2000; Achelis, 1995).
Analisis ini menggunakan data harga dan volume
perdagangan masa lalu sebagai indikator utama
untuk menentukan pergerakan harga di masa
mendatang. Output utama dari analisis ini
adalah sinyal beli dan sinyal jual. Sinyal tersebut
menunjukkan waktu yang tepat untuk membeli
atau menjual saham.
Analisis teknikal yang digunakan di
penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif
(analisis teknikal modern). Teknik kualitatif (analisis
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teknikal klasik) yang menggunakan interpretasi
untuk menentukan pola suatu grafik tidak
digunakan dalam penelitian ini. Analisis teknikal
modern dipilih karena penggunaannya bisa
diprogram, hal ini dilakukan untuk meminimasi
subyektivitas pengambilan keputusan. Analisis
teknikal modern ini membuat sinyal transaksi
dengan indikator yang disusun dengan formula
tertentu, seperti moving average, momentum,
relative strength index (RSI), stochastic oscillator
dan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan RSI
dan simple moving average (SMA), RSI mewakili
turning points indicators, sedangkan SMA
mewakili trend following indicators.
Pengguna analisis ini sangat percaya
bahwa grafik harga mencerminkan perilaku
investor, baik yang bersifat rasional maupun
emosional (Pring, 1993; Nofsinger, 2002). Mereka
juga percaya bahwa perilaku manusia selalu
berulang, sehingga bisa diprediksikan. Semakin
baik pengguna analisis ini memanfaatkan data
masa lalu untuk menentukan sinyal beli jual maka
investor akan menghasilkan extra return (Pring
1988; Murphy, 1999; Luca, 2000; Achelis, 1995;
Sulistiawan & Liliana, 2007).
Dalam hubungannya dengan pengujian
analisis teknikal, Wong, Manzur, & Chew (2003)
menguji simple moving average (SMA) (5),
SMA (3,5), SMA (4,9,19) dan RSI 6 (dengan garis
indikator 50). Data yang digunakan adalah
Singapore Straits Times Industrial Index (STII).
Periode 1 Januari 1974 sampai dengan 31
Desember 1994 (21 tahun). Secara umum, analisis
teknikal menghasilkan sinyal transaksi yang baik.
SMA menghasilkan return yang paling tinggi,
dilanjutkan dual SMA.
Bukti empiris lainnya yang dilakukan oleh
Loh (2006) menunjukkan bahwa analisis teknikal
memberikan sinyal yang produktif pada indeks
pasar di UK, USA, Japan, Singapore, dan Australia.
Periode penelitiannya adalah 10 tahun (1 Februari
1996 – 31 Januari 2006) yang dibagi dalam 4 sub
periode. Metode analisis teknikal yang digunakan
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adalah crossover SMA dan Stochastic Oscillator
(SO). Untuk SMA yang adalah SMA (5,20) dan
SMA (5,60). Sedangkan pada SO sinyal beli yang
diperkenankan hanya pada saat SMA sedang bullish, dan sinyal jual SO hanya pada saat grafik SMA
sedang bearish. Hasilnya menunjukkan bahwa
semua indikator dan kombinasinya menghasilkan profit (return lebih besar daripada buy and
hold approach) di semua sub periode di 5 negara
tersebut. Menurut peneliti, penggunaan sinyal SO
yang ditentukan berdasarkan bullish dan bearish
trend kurang memiliki alasan, karena dalam kondisi bearish sekalipun, harga juga akan memiliki
minor trend yang bisa menghasilkan sinyal beli
(over bought), begitu juga kebalikannya, dalam
kondisi bullish pun akan terjadi juga bearish minor trend karena adanya profit taking.
Temuan lain yang menunjang profitabilitas
analisis teknikal adalah penelitian Balsara,
Chen, & Zheng (2007). Penelitian ini menguji
random walk dan strategi analisis teknikal pada
indeks di bursa saham Shanghai dan Shenzhen.
Hasilnya menunjukkan bahwa peramalan dengan
ARIMA menghasilkan model yang lebih akurat
dibandingkan dengan random walk. Selain
itu indikator yang digunakan (lihat Tabel 1)
menghasilkan profit bagi penggunanya (setelah
dikurangi biaya transaksi).
Dengan menggunakan metode filter
rule, Fifield, Power, & Sinclair (2005) membuat
penelitian sejenis tentang strategi perdagangan
pada indeks bursa saham di 11 negara Eropa.
Dari 11 negara itu, dibagi menjadi 3 jenis
negara, yaitu large developed countries (Jerman,
UK, dan Prancis), small developed countries
(Finlandia, Itali, Irlandia, dan Spanyol) dan
negara berkembang (Turki, Portugal, Yunani,
dan Honggaria). Hasilnya menyatakan filter rule
tidak menghasilkan profit di semua negara maju,
dan hanya memberikan profit di Honggaria dan
Yunani. Begitu pula dengan MA oscillator, hanya
Turki yang memberikan profit untuk semua

jenis indikatornya dan Yunani dan Hongaria
yang memberikan profit (lebih tinggi dari buy
and hold approach) pada sebagian indikator.
Menurut peneliti, profitabilitas tidak tercapai
karena penggunaan MA dengan periode 1 hari
sebelumnya sebenarnya lebih mengacu pada
random walk model dibandingkan analisis
teknikal. Selain itu, dalam metode dual moving
average, periode MA pendek (1 dan 5 hari) dan
periode panjang (50, 100, dan 200 hari) akan
menimbulkan gap dalam pembentukan sinyal.
Hal lainnya adalah, penentuan filter rule tidak
memperhatikan adanya break out (penembusan
support dan resistance), dimana dalam kondisi
bearish harga hari ini memiliki kecenderungan
lebih rendah dari harga terendah sebelumnya,
dan sebaliknya. Sedangkan dari sudut pandang
data, menurut peneliti, artikel tersebut perlu
memperhatikan trend buy and hold approach
sebagai analisis tambahan yang menjelaskan
kenapa di beberapa negara return-nya tidak
optimal.
Jadi, dari hasil riset sebelumnya, analisis
teknikal telah menunjukkan kemampuannya
dalam menghasilkan profit. Untuk itu penelitian
ini menguji profitabilitasnya di sekitar tanggal
publikasi laba, sebagai suatu peristiwa yang
dianggap memiliki kandungan informasi dan
akan menghasilkan reaksi pasar. Analisis teknikal
dianggap akan bisa memanfaatkan reaksi
tersebut.
Trend Following Indicator
Indikator ini sangat penting untuk
menentukan trend suatu grafik harga. Indikator
yang akan digunakan adalah simple moving
average (SMA). Periode SMA yang akan digunakan
adalah 5 hari dengan pertimbangan hari itu
adalah siklus mingguan. Tehnik penentuan grafik
dan sinyal transaksinya dijelaskan pada bagian
metode penelitian. Contoh grafik MA bisa dilihat
di Gambar 1.
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Gambar 1. Contoh Sinyal Transaksi Menggunakan SMA(5) pada Saham ISAT

Turning Point Indicator
Adapun indikator pendampingnya adalah
turning point indicator. Indikator ini diperlukan
untuk mendampingi trend following indicator
ketika pasar tidak memiliki trend (trendless)
atau terjadinya kemungkinan pembalikan trend.
Beberapa referensi analisis teknikal menyebutkan
indikator ini adalah oscillator indicator, ataupun
momentum indicator atau confirming indicator.
Menurut peneliti, semuanya merujuk pada
indikator yang sama, yaitu indikator untuk
menentukan sinyal transaksi yang muncul dari
adanya pembalikan trend. Loh (2006) menyatakan
jarang sekali ada praktisi yang menggunakan
trend following indicator ini sebagai indikator
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tunggal, Untuk itu peneliti juga membuat
kombinasi atas indikator perdagangan dengan
menggabungkan indikator RSI dan MA. Metode
ini belum digunakan pada penelitian sebelumnya.
Penggabungan ini diharapkan akan memberikan
sinyal transaksi yang lebih sensitif (sinyal transaksi
beli/jual akan muncul lebih cepat dari pada hanya
menggunakan indikator RSI saja). Jadi grafik yang
dibuat adalah grafik RSI dan grafik MA (rata-rata
yang dihasilkan dihitung dari nilai yang dihasilkan
RSI) (Sulistiawan & Liliana, 2007).
Adapun periode MA yang digunakan
adalah 5 untuk RSI(5). Contoh grafik RSI dengan
MA bisa dilihat di Gambar 2.

KEUANGAN
pasar, karena dianggap akan mempengaruhi
perolehan laba masa mendatang atau informasi
hasil analisis laba oleh para analis saham/
keuangan. Misalnya, Ferreira & Smith (2003) dalam
penelitiannya yang menguji apakah rekomendasi
panelis pada acara ‘Wall Street Weeks’ hanya
merupakan entertainment atau sumber informasi.
Hasilnya menyatakan bahwa acara tersebut
memiliki kandungan informasi. Penelitian
tersebut menunjukkan adanya abnormal return
yang signifikan pada hari perdagangan pertama
setelah acara/pertunjukkan hari Jumat. Namun,
pada keempat hari selanjutnya, saham tersebut
mengalami tekanan jual.

Gambar 2. Contoh Sinyal Transaksi Menggunakan RSI5-MA5 pada Saham SDRA

PENGUJIAN KANDUNGAN INFORMASI
ATAS PENGUMUMAN LABA

Di bursa saham, informasi formal dianggap
memiliki kandungan informasi, karena dengan
adanya informasi baru maka akan diharapkan
akan terjadi penyesuaian nilai pasar perusahaan.
Namun reaksi tersebut akan kehilangan nilainya
jika pasar telah mengetahui sebelum berita
formal tersampaikan. Salah satu kemungkinannya
adalah karena ada insider trading (selain
adanya kemungkinan aktivitas perdagangan
yang dilakukan oleh investor karena mereka
melakukan spekulasi).
Informasi yang diberitakan bisa juga tidak
berhubungan dengan laba, namun direspon oleh

Contoh lainnya adalah Shwarts-Asher
et al. (2006) membuat penelitian dengan
menggunakan event study, mereka menguji
efek dari web-site launching terhadap return
saham. Launching suatu web-site dianggap
akan meningkat nilai perusahaan karena adanya
publikasi dan distribusi informasi yang lebih
cepat ke pasar. Hasilnya menunjukkan bahwa
perusahaan domestik (yang berdomisili di USA)
tidak memberikan efek terhadap return saham,
namun saham perusahaan asing memberikan
efek positif.
Jika informasi tersebut yang memiliki
hubungan tidak langsung dengan kemampuan
perusahaan menghasilkan laba bisa memberikan
efek terhadap return saham, apalagi pemberitaan/
pengumuman laba (atau perubahan laba) itu
sendiri. Adapun beberapa penelitian yang
berhubungan dengan pengumuman laba salah
satunya adalah artikel Guo, Shen, & Shome (1995).
Mereka menguji adanya reaksi pasar sebelum
terjadi pengumuman laba (publikasi laporan
keuangan). Hasilnya menunjukkan bahwa pasar
bereaksi sebelum news. Menariknya, penelitian
ini menemukan bahwa sebelum positive earning
surprise (laba lebih besar daripada laba yang
diestimasi) terdapat pembelian saham dengan
volume besar dibandingkan ketika tidak ada
earning surprise. Hasilnya mengindikasikan
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terjadinya insider trading, walaupun secara teknis
mereka tidak bisa membuktikannnya. Hal lain
yang ditemukan adalah adanya kecenderungan
para analis untuk melakukan penurunan estimasi
laba kemungkinan terjadi positive earning surprise
semakin besar. Laba yang lebih tinggi dari laba
yang diestimasi dianggap sebagai good news,
sedangkan laba yang lebih rendah dibandingkan
nilai estimasinya dianggap sebagai bad news.
Chen, Cheng, & Gao (2005) menguji efek
harga dan volume perdagangan saham di
China pada sekitar tanggal publikasi laporan
keuangan. Adapun batas akhir laporan keuangan
di China adalah akhir April, dan penelitian ini
membagi waktu pengujian dengan dua periode,
yaitu Januari dan Februari (sebagai variabel
later announcement) dan bulan Maret/April
(sebagai variabel late announcement). Hasilnya
menunjukkan bahwa publikasi/pengumuman
laba yang lebih dini (Bulan Januari/Februari)
memiliki reaksi yang lebih besar dibandingkan
publikasi bulan Maret/April. Dalam hubungannya
dengan penelitian tersebut, Chen et al. (2005)
juga menggunakan tanggal sebelum news
(pengumuman laba) untuk menguji reaksi pasar
dalam datanya.
Dalam hubungannya dengan reaksi pasar
sebelum dan sesudah pengumuman laba,
Jennings & Starks (1985) berusaha membuktikan
fenomena tersebut. Dia menemukan adanya
proses penyesuaian harga sebelum dan sesudah
pengumuman laba, namun tidak bisa membedakan proses penyesuaian laba berdasarkan
high/low announcement (yang ditentukan dari
nilai laba yang dibandingkan dengan median
dari laba sampel).
Riset lainnya yang menguji reaksi pasar
adalah Conrad, Cornell, & Landsman (2002).
Mereka menyebutkan adanya hipotesis para
praktisi di Wall Street yang menyatakan bahwa
harga saham individual lebih bereaksi terhadap
bad news daripada good news. Hasil penelitian
mereka menyatakan hal yang sama dengan
190
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pendapat tersebut, ditambah dengan bukti
bahwa respon terhadap bad news semakin besar
ketika bullish.

HIPOTESIS
Dengan konsep reaksi pasar (pasar bereaksi
sebelum dan sesudah news) dan pernyataan buy
on rumors sell on news (Pring, 1993), maka good
news diharapkan akan terdeteksi oleh sinyal
beli dan bad news oleh sinyal jual. Meskipun
menggunakan metodologi yang berbeda, namun
kesamaan dengan penelitian sebelumnya adalah
menganggap informasi yang dilepas ke pasar akan
direaksi dengan cepat dan tidak bias (Jennings &
Starks, 1985). Konsep tersebut selaras seperti
yang diutarakan oleh Beaver (1998), yaitu harga
saham akan bergerak seolah-olah investor merasa
bahwa laba saat ini menyediakan informasi
tentang laba di masa mendatang. Dari perpektif
pengujian profitabilitas, sinyal beli dan jual itu
jelas sekali sesuai dengan fungsi analisis teknikal
sebagai alat untuk menentukan menghasilkan
profitabilitas. Berdasarkan pembahasan teoritis,
hipotesis penelitian ini adalah:
H1:

Analisis teknikal memberikan sinyal yang
menguntungkan di sekitar tanggal laporan
keuangan.

Konteks menguntungkan adalah, sinyal beli
akan diikuti kenaikan harga dan sinyal jual akan
diikuti penurunan harga. Sinyal pertama (baik
sinyal beli atau jual) ditentukan sebelum atau saat
publikasi, dan sinyal kedua ditentukan saat setelah
publikasi. Informasi disajikan di Gambar 3.
Pengujian hipotesis ini bisa diklasifikasikan dalam
dua sub, yaitu:
H1a: Sinyal beli menghasilkan return positif
H1b: Sinyal jual menghasilkan return negatif
Jika sinyal transaksi menyatakan sinyal beli
maka diharapkan harga akan naik, dan sebaliknya
berlaku untuk sinyal jual.

KEUANGAN

Gambar 3. Contoh Sinyal Transaksi Menggunakan SMA5 (Bawah) dan RSI5-SMA5 (Atas) di
Sekitar Tanggal Publikasi pada Saham LPKR

Keterangan:
•

Garis vertikal dibuat pada tanggal publikasi

•

Terjadi sinyal beli sebelum tanggal publikasi
dan sinyal jual setelah tanggal publikasi untuk
kedua metode analisis teknikal.

Perubahan laba dianggap sebagai good/
bad news, sehingga jika berita dianggap bagus
maka sinyal beli menghasilkan return positif
dan jika berita dianggap buruk maka sinyal jual
akan menghasilkan return yang negatif. Dalam
penelitian ini, ketepatan informasi tidak diuji
secara khusus dalam hipotesis, karena belum
ada dukungan secara konseptual. Untuk itu
penelitian ini menambahkan analisis suplemen
sebagai tambahan analisis. Informasi visualnya
disajikan di Gambar 3. Hasil pengujian analisis
suplemen ini diharapkan bisa dijadikan penjelasan
yang mendasari penyebaran informasi tidak
simetris menjadi informasi simetris dengan teori
ekspektasi rasional. Investor yang tidak memiliki
informasi privat akan mendapatkan informasi
tersebut dengan mengamati perubahan harga,
perubahan harga ini bisa dilihat melalui grafik
dengan indikator analisis teknikal.

METODE
Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data laporan keuangan (informasi
laba) tahun 2007 yang dipublikasikan di tahun
2008. Emiten yang dipilih adalah emiten
yang laporan keuangannya telah tersedia di
website BEI pada tanggal 31 Maret 2008. Data
tanggal publikasi resmi laporan keuangan yang
ditentukan berdasarkan tanggal penyelesaian
laporan keuangan oleh manajemen (tanggal
ini pada umumnya sama dengan tanggal dalam
laporan auditor independen). Data harga
saham harian selama tahun 2007 dan 2008
untuk pengujian return analisis teknikal. Data
harga saham terakhir yang digunakan adalah
harga tanggal 11 April 2008. Emiten yang
tidak memiliki volume perdagangan pada hari
di sekitar tanggal publikasi akan dieliminasi.
Alasannya adalah grafik harga yang memiliki
volume sangat tipis akan menghasilkan indikator
harga yang tidak reliabel, dan harga tersebut
memiliki ke-mungkinan dimanipulasi oleh pihak
tertentu (komunitas di bursa saham Indonesia
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mengistilahkan sebagai ‘saham gorengan’)
(Murphy,1999; Pring,1988; Luca,2000; Kavajecz
& White, 2004).
Dalam pemrosesan data dilakukan beberapa
eliminasi data sebagai berikut: (1) Saham tidak
aktif diperdagangkan dalam 1 hari selama
Januari – April 2008; (2) Data dengan tanggal
publikasi setelah tanggal 27 Maret 2008 tidak bisa
diproses karena membutuhkan data harga saham
pertengahan April 2008. Data terbaru belum
tersedia karena secara administratif penelitian ini
harus selesai pertengahan April 2008; (3) Untuk
emiten yang memiliki tanggal publikasi yang
sama, maka peneliti hanya memilih maksimal tiga
emiten, yang ditentukan berdasarkan abjad. Jadi
tanggal publikasi emiten yang menjadi sampel
beragam mulai dari Januari sampai dengan akhir
Maret 2008.
Tahapan Penelitian
Dimulai dengan menentukan tanggal
publikasi emiten di tahun 2008. Adapun tanggal
publikasi ditentukan berdasarkan tanggal
surat pernyataan manajemen/direksi tentang
tanggung jawab atas laporan keuangan.
Tanggal tersebut umumnya sama dengan
tanggal laporan auditor independen. Tanggal
tersebut dianggap memberikan informasi
tentang saat publikasi laporan keuangan bisa
dilakukan. Membuat grafik indikator analisis
teknikal. Keterangan pembentukan grafik
disajikan di Tabel 1. Membuat indikator sinyal
beli dan jual dari masing-masing indikator.
Untuk SMA, sinyal beli terjadi ketika grafik
harga saham (closing price) memotong ke atas
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grafik SMA, sedangkan sinyal jual terjadi ketika
grafik harga saham (closing price) memotong
ke bawah grafik SMA. Pada indikator RSI, sinyal
beli terjadi ketika RSI memotong ke atas garis
SMA dari RSI, sedangkan sinyal jual terjadi
ketika RSI(n) memotong ke bawah garis SMA(n)
dari RSI(n). Menentukan tanggal sinyal transaksi
pertama (baik sinyal beli dan sinyal jual) yang
muncul sebelum (atau saat) tanggal publikasi.
Sinyal transaksi kedua ditentukan pada saat
(atau setelah) tanggal publikasi. Menghitung
return saham dari harga saham pada sinyal
transaksi pertama dan harga saham pada sinyal
transaksi kedua. Membuat pengujian untuk
menentukan apakah return (selisih harga sinyal
transaksi pertama dan kedua) yang dihasilkan
oleh indikator menghasilkan return positif.
Pengujian dilakukan dengan uji t satu sampel.
Return positif jika harga saat sinyal jual lebih
besar dari pada harga pada saat sinyal beli.
Untuk transaksi yang dimulai dengan sinyal jual,
maka return harus dikalikan dengan minus satu
(-1) agar ketepatan sinyalnya terdeteksi, karena
sinyal jual akan memprediksi penurunan harga
dan penggunanya bisa mengantisipasi kerugian
dari penurunan tersebut. Setelah H1 terjawab,
pengujian H1a dan H1b dilakukan dengan
memisahkan sinyal transaksi beli dan sinyal yang
terjadi sebelum tanggal publikasi. Pengujiannya
dengan uji t satu sampel. Jika penentuan return
untuk H1 adalah selisih harga sinyal beli (jual)
dan sinyal jual (beli), maka dalam pengujian
suplemen, return ditentukan dengan selisih
harga saat sinyal transaksi sebelum publikasi
dan harga saat publikasi.

KEUANGAN
Tabel 1. Formula Pembentukan Grafik Analisis Teknikal
No
1

2

Metode Analisis Teknikal

Formula untuk Menghasilkan Grafik Analisis
Teknikal*
SMA(n) =(Pn+Pn-1+….+P1)/n
Pn=Harga saham n hari yang lalu
P1=Harga saham 1 hari yang lalu
n=periode indikator (dalam hari)
Misal:
n=5, maka
SMA5= perhitungan SMA 5 hari yang lalu.

Simple Moving Average (SMA)
(n yang digunakan adalah 5)

Combining Indicator
Relative Strenght Index
(n yang digunakan adalah 5)
RSI & SMA-RSI
(n yang digunakan adalah 5, sedangkan
yang digunakan adalah sama dengan n)

m

RSI(n) = 100 – (100 / (1+RS))
RS = Rata-rata kenaikan harga selama n hari
dibagi dengan rata-rata penurunan harga selama
n hari
RSI(n) dihitung sama dengan di atas
SMA(m)-RSI(n)=(RSIm+RSIm-1+..+RSI1)/m
SMAm dihitung dengan dasar perhitungannya
adalah nilai RSI(n)

Sumber: Murphy, 1999; Luca, 2000; Achelis, 1999
*) Harga saham yang digunakan adalah harga penutupan
saham dalam hari perdagangan.

RSI(5)-SMA(5). Adapun hasil deskripsi data return
(selisih harga sinyal beli dan jual) disajikan di Tabel
2. Harga saham dari sinyal beli (jual) sebelum
tanggal publikasi dibandingkan dengan harga
saham dari sinyal jual (beli) setelah tanggal
publikasi. Return sinyal beli berarti harga sinyal
beli terjadi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan
dengan penentuan harga sinyal jual, dan
sebaliknya.

HASIL

Benarkah Analisis Teknikal Menghasilkan
Keuntungan di Sekitar Tanggal Publikasi?
Dalam penelitian ini metode analisis
teknikal yang digunakan untuk membuktikan
kemampuan sinyal transaksi di sekitar tanggal
laporan keuangan adalah metode SMA(5) dan

Tabel 2. Return dari Sinyal Transaksi di Sekitar Tanggal Publikasi
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Return sinyal sma5 sekitar publikasi

41

.058251*

.0929290

.0145131

Return sinyal beli sma5 sekitar publikasi

18

.016200

.0623041

.0146852

Return sinyal jual sma5 sekitar publikasi

23

-.091154*

.1006041

.0209774

Return sinyal rsi5sma5 sekitar publikasi

41

.055688*

.0932273

.0145597

Return sinyal beli rsi5sma5 sekitar publikasi

20

.023870

.0730238

.0163286

Return sinyal jual rsi5sma5 sekitar publikasi

21

-.085990*

.1016870

.0221899

*) signifikan pada p-value 0,01.
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Dengan SMA(5), dari 41 sampel, ternyata
pengolahan data menghasilkan mean dari return
sebesar 5,8251% per perusahaan, sedangkan
RSI(5)-SMA(5) menghasilkan mean dari return
sebesar 9,32273 di sekitar tanggal publikasi.
Secara statistis, pernyataan H1 bisa diterima.
Namun, untuk data return sinyal beli, meskipun
keduanya menghasilkan mean dari return yang
positif, pengujian statistis tidak bisa membuktikan
secara statistis pernyataan H1a. Untuk pengujian
H1b, tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sinyal
jual sebelum tanggal publikasi akan diikuti
penurunan harga saham, sehingga harga saham
turun (return menjadi negatif). Dari informasi ini
bisa disimpulkan bahwa investor bisa meminimasi
kerugian dengan menjual saat sinyal jual yang
mungkin disebabkan oleh adanya bad news. Jadi
H1b secara statistis bisa diterima.

Benarkah Return Sinyal Transaksi yang Terjadi
Sebelum dan Saat Publikasi Memberikan
Keuntungan? (Analisis Suplemen)
Jika pembuktian H1, H1a dan H1b
menggunakan harga sebelum dan sesudah
tanggal publikasi, maka peneliti membuat analisis
suplemen. Pengujian suplemen ini menggunakan
harga saham saat sinyal beli (jual) sebelum
tanggal publikasi dibandingkan dengan harga
tanggal publikasi.
Dari Tabel 3 kita bisa menyatakan bahwa
dengan tingkat keyakinan 99% dan 95%, sinyal
jual dan beli sebelum tanggal publikasi juga
menghasilkan return yang signifikan secara
statistis ketika harganya dibandingkan dengan
tanggal publikasi. Hasilnya cenderung konsisten
untuk kedua metode analisis teknikal.

Tabel 3. Return dari Sinyal Transaksi Sebelum dan Saat Tanggal Publikasi
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Return sma5 sebelum publikasi – disesuaikan

41

.052045**

.0675347

.0105472

Return sma5 sebelum publikasi - sinyal beli

18

.026616*

.0439282

.0103540

Return sma5 sebelum publikasi - sinyal jual

23

-.071947**

.0765398

.0159597

Return rsi5sma5 sebelum publikasi – disesuaikan

41

.047914**

.0631972

.0098698

Return rsi5sma5 sebelum publikasi - sinyal beli

20

.0271*

.04551

.01018

Return rsi5sma5 sebelum publikasi - sinyal jual

21

-.067749**

.0719248

.0156953

*) signifikan pada p value 0,05
**) signifikan pada p value 0,01

Tabel 4. Hubungan Perubahan Laba dan Return dari Sinyal Transaksi
Perubahan
Laba
Perubahan laba

Pearson Correlation

.193

.098

.

.113

.270

41

41

41

Pearson Correlation

.193

1

.881(**)

Sig. (1-tailed)

.113

.

.000

41

41

41

Pearson Correlation

.098

.881(**)

1

Sig. (1-tailed)

.270

.000

.

41

41

41

N

N
Return rsi5sma5 sebelum publikasi

N

** ) Signifikan pada level 0,01
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Pengujian analisis suplemen di Tabel 4
ditunjukkan bahwa ternyata tidak ada korelasi
antara laba dan return saham dari sinyal transaksi
yang ada. Hal ini menunjukkan meskipun sinyal
tersebut menghasilkan profit, namun tidak cukup
mampu membuat sinyal yang selaras dengan good
news dan bad news (yang diukur dari perubahan
laba sampel tahun 2007 dan 2006). Perubahan
laba yang semakin besar seharusnya menghasilkan
return yang semakin besar, namun faktanya, hanya
profitabilitas sinyal saja yang bisa dibuktikan
dalam pengujian studi ini, namun ketepatan sinyal
transaksi tidak ditunjang dengan data empiris.

Dari temuan di analisis suplemen,
sebenarnya hasil riset ini membuktikan adanya
kemampuan analisis teknikal untuk menghasilkan
profit sesuai dengan yang ditunjukkan dalam
penelitian Wong et al. (2003) dan Loh (2006),
sekaligus menunjukkan bahwa terjadi reaksi
negatif (positif) setelah goodnews (badnews).

Analisis lainnya adalah penggunaan tanggal
publikasi dengan dasar tanggal penyelesaian
manajemen bisa saja merupakan alasan tidak adanya
hubungan ini. Titik penentuan waktu publikasi ini
akan menentukan apakah sinyal beli atau jual yang
muncul sebelum publikasi laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji
profitabilitas di sekitar tanggal publikasi laba,
sebagai suatu peristiwa yang dianggap memiliki
kandungan informasi dan akan menghasilkan
reaksi pasar. Dari temuan yang diperoleh
melalui pengujian hipotesis, maka bisa diambil
kesimpulan bahwa: (1) Metode analisis teknikal
bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan
sinyal transaksi yang menguntungkan pada
tanggal publikasi laporan keuangan. Jika
dilihat dari mean untuk return dari masingmasing sinyal, return tersebut relatif tinggi.
Jika dilihat dari usaha untuk menghindari
kerugian, sinyal jual yang dihasilkan juga
menguntungkan. (2) Sinyal transaksi sebelum
tanggal publikasi bisa memprediksi dengan baik
harga saham saat publikasi. Hal ini ditunjukkan
dengan kemampuannya menghasilkan return
yang signifikan secara statistis. Hasil ini jelas
mendukung penelitian profitabilitas analisis
teknikal sebelumnya yang menganggap bahwa
harga saham tidak bergerak secara acak (selain
menyangkal konsep bentuk lemah dari efisiensi
pasar), namun bergerak dalam suatu trend, dan
trend itu bisa diprediksikan dengan baik. (3)
Meskipun menghasilkan profit, sinyal transaksi
yang terjadi sebelumnya tidak selaras dengan
kandungan informasi yang akan disajikan. Good
news tidak selalu diawali oleh sinyal beli dan
sebaliknya. Selain pertimbangan pengembangan

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diperoleh (Tabel 2)
bahwa sinyal beli yang terjadi sebelum tanggal
publikasi tidak menunjukkan kinerja yang lebih
baik dibandingkan kinerja sinyal jual sebelum
tanggal publikasi. Secara konsep bisa diartikan
antisipasi terhadap bad news lebih diperhatikan
dari pada good news. Hal ini sesuai dengan
penelitian Conrad, Cornell, & Landsman (2002)
ataupun penelitian Jennings & Starks (1985).
Profitabilitas sinyal analisis teknis
di sekitar publikasi laba ini menunjukkan
kemungkinan adanya reaksi sebelum publikasi
laba ataupun dugaan terjadinya kebocoran
informasi (walaupun penelitian ini tidak bisa
memastikannya). Hal tersebut disimpulkan karena
adanya kecenderungan aksi penjualan sebelum
bad news. Aksi penjualan sebelum publikasi inilah
yang menghasilkan sinyal jual sebelum publikasi
dan sinyal beli setelah publikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
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metodologi selanjutnya, sebenarnya bisa juga
memang informasi itu baru bisa dimanfaatkan
oleh pasar setelah publikasi. Seperti yang telah
diuji dalam penelitian reaksi pasar yang menguji
abnormal return.
Saran
Perlunya penambahan variasi jumlah
metode analisis teknikal (termasuk periode yang
digunakan, dimana penelitian ini menggunakan
indikator 5 hari) sehingga sinyal yang dihasilkan
bisa lebih variatif. Misalnya penggunaan dual
moving average, momentum, stochastic oscillator,
Bollinger Bands dan lainnya atau indikator analisis
teknikal dengan periode yang lebih bervariasi.
Penelitian selanjutnya adalah perlunya
penggunaan tanggal publikasi berdasarkan
tanggal penerimaan laporan keuangan oleh BEI,
bukan tanggal penyelesaian laporan keuangan
emiten. Dalam penelitian ini penentuan good
(bad) news yang hanya berdasarkan perubahan
laba. Mungkin bisa dikembangkan dengan
kenaikan/penurunan perubahan laba. Dimana
perubahan laba di masa lalu adalah dasar
ekspektasi perubahan laba di masa depan.
Surprise akan terjadi ketika ekspektasi yang
berbeda jauh dengan faktanya.
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Abstract: This study empirically examined the Fama-French three factor model of stock returns
for Indonesia over the period 2000-2004. We found evidence for pervasive market, size, and
book-to-market factors in Indonesian stock returns. We found that cross-sectional mean returns
were explained by exposures to these three factors, and not by the market factor alone. The
empirical results were reasonably consistent with the Fama-French three factor model.
Key words: Fama-French Three Factor, Capital Asset Pricing Model

Selama lebih dua dekade terakhir ini, para
ahli ekonomi dan keuangan telah mendokumentasikan banyak anomali dalam bidang
keuangan. Salah satu anomali yang sangat
banyak diteliti adalah mengenai Capital Asset
Pricing Model (CAPM). CAPM dicetuskan oleh
Sharpe (1964) dan Lintner (1965) secara terpisah,
dimana penemuan ini mengantarkan William
Sharpe memenangkan hadiah nobel tahun 1990
bersama Harry Markowitz.
Dalam aplikasinya CAPM banyak digunakan
dalam menghitung, antara lain, biaya modal dan
mengevaluasi performa portofolio. Sayangnya,
banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa
CAPM tidak dapat menjelaskan return (Fama &
French, 1995). Miller (1999) berargumentasi bahwa
tidaklah cukup hanya satu faktor yaitu beta pasar
yang mampu menjelaskan return saham. Malkiel
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Suherman: Telp.+62 21 472 1227
E-mail: suherman@feunj.ac.id.
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(1999) juga mengutarakan masih perlu banyak
penelitian empiris mengenai faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi return saham.
Fama & French (1992) mengatakan bahwa
beta pasar tidak mampu menjelaskan return
saham, sebaliknya ukuran perusahaan dan bookto-market equity mampu. Fama & French (1993,
1996) menggunakan tiga faktor yang menjelaskan
return portofolio saham yang dibuat berdasarkan
ukuran perusahaan dan book-to-market equity.
Fama & French (1998) menge-mukakan bahwa
perusahaan dengan high book-to-market equity
(value stocks) memberikan return yang lebih
tinggi dibanding dengan low book-to-market
equity (growth stocks) di 12 pasar modal, dan
perusahaan dengan small stocks memberikan
return lebih tinggi daripada large stocks di 11
pasar modal.

KEUANGAN
Chui & Wei (1998) merupakan peneliti
pertama yang melakukan uji empiris model
Fama dan French di Asia. Mereka menemukan
hubungan yang lemah antara return dan beta,
dan mengatakan bahwa return saham lebih
berhubungan dengan firm size dan book-tomarket equity seperti apa yang ditemukan oleh
Fama dan French. Drew & Veeraraghavan (2001,
2002) menemukan bahwa model multifaktor
mampu menjelaskan return saham di beberapa
pasar modal di Asia.
Bukti empiris umumnya mendukung model
Fama dan French (Connor & Sehgal, 2001). Namun
Bishop et al. (2001) mengatakan Fama-French
three factor model perlu lebih banyak waktu dan
bukti empiris sebelum model tersebut diterima
sebagai model yang kredibel untuk mengganti
model CAPM.
Dalam konteks Indonesia, sepanjang
pengetahuan kami, penelitian ini adalah penelitian
kali pertama yang menguji model Fama-French
Three Factor dengan menggunakan pengukuran
dan penghitungan yang sama dengan penelitian
Fama & French (1993) dan menggunakan data
portofolio. Secara spesifik tujuan penelitian ini
adalah menginvestigasi pengaruh return pasar,
ukuran perusahaan, dan rasio book-to-market
equity terhadap excess returns di Indonesia.
Sharpe (1964), dan Lintner (1965)
secara terpisah berhasil merumuskan model
keseimbangan umum yang hampir sama. Model
tersebut dikenal dengan Capital Asset Pricing
Model (CAPM). Model CAPM menggunakan
mean- variance dalam konteks Markowitz (1952)
dan telah banyak digunakan baik di kalangan
akademis maupun praktisi dalam menganalisa
kaitan antara risiko dan return saham. Risiko yang
patut diperhitungkan adalah risiko sistematis
(beta), karena risiko ini tidak dapat dihilangkan
sekalipun melalui diversifikasi.
Apabila CAPM valid maka implikasinya
terhadap equilibrium pasar adalah beta seharusnya

merupakan satu-satunya faktor yang dapat
mengungkapkan return saham, dan return saham
berhubungan positif dengan beta.
Akan tetapi pada studi empiris terjadi berbagai
kontradiksi pada model CAPM yaitu ada beberapa
kasus yang tidak dapat dijelaskan oleh model
tersebut. Kasus-kasus itu antara lain adalah pengaruh
rasio laba dan harga (price earning ratio/PER),
dividend yield, ukuran perusahaan (firm size), dan
book-to-market equity (BE/ME) terhadap return.
Penelitian awal menguji kesahihan CAPM
dilakukan oleh Basu (1977). Menggunakan sampel
selama periode April 1957 sampai dengan Maret
1971, Basu mengungkapkan bahwa saham yang
mempunyai PER rendah menghasilkan return
yang lebih tinggi daripada saham yang memiliki
PER tinggi. Jaffe, Keim, & Westerfield (1989) juga
mendukung temuan Basu tersebut.
Banz (1981) menggunakan variabel firm
size untuk melakukan tes terhadap CAPM.
Dia menemukan bahwa saham yang memiliki
kapitalisasi pasar yang rendah memberikan return
yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham
yang mempunyai kapitalisasi pasar yang tinggi.
Basu (1983) juga mengungkapkan hal yang sama
dengan Banz.
Rosenberg, Reid & Lanstein (1985)
menemukan bahwa terdapat hubungan yang
positif antara expected return saham dengan rasio
book-to-market equity (BE/ME). Lebih lanjut Chan,
Hamao, & Lakonishok (1991) juga menemukan
bahwa book-to-market equity mempunyai
peranan penting dalam menerangkan expected
return saham di Jepang secara cross sectional.
Fama & French (1992) menemukan bahwa
size (kapitalisasi pasar) dan rasio antara book
equity dengan market equity (BE/ME) merupakan
variabel-variabel yang dapat menjelaskan average
return saham secara cross section di New York
Stock Exchange (NYSE). Sedangkan hubungan
antara risiko pasar dengan return saham tidak
signifikan.
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KEUANGAN
Selanjutnya Fama & French (1993)
merangkum variabel-variabel yang dapat
mengungkapkan expected return dalam bentuk
rumusan model tiga faktor (kemudian dikenal
dengan nama Fama-French Three-Factor Model)
dimana model ini menyebutkan bahwa, selain
market return, size dan ME/BE merupakan proksi
bagi risiko. Ketiga variabel tersebut berpengaruh
signifikan terhadap return.

H2

: Firm size berpengaruh terhadap excess
return.

H3

: Book-to-market-equity berpengaruh
terhadap excess return.

Drew, Naughton & Veeraraghavan (2003)
meneliti Fama-French three factor model dengan
sampel 387 saham perusahaan yang go public di
Shanghai Stock Exchange pada periode tahun
1993 sampai dengan 2000 dan menyimpulkan
bahwa terdapat hubungan signifikan antara
excess return dengan market return, firm size dan
book to market equity.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kami
hanya mengambil sampel sebanyak 50 perusahaan
dengan terlebih dahulu menyeleksi sampel
dengan kriteria sebagai berikut; a)perusahaan
manufaktur, dan b)listing selama lima tahun
terturut-turut dari tahun 2000 sampai dengan
2004.

Malin & Veeraraghavan (2004) meneliti
pengaruh market return, firm size, dan book-tomarket value terhadap return saham di tiga pasar
Eropa. Hasilnya adalah ditemukan pengaruh dari
perusahaan kecil di Perancis dan Jerman dan
pengaruh perusahaan besar di Inggris terhadap
return. Juga ditemukan tidak ada bukti dari
perusahaan dengan high book-to-market equity,
tetapi menemukan pengaruh pada perusahaan
dengan low book-to-market equity.
Bilinski & Danielle (2005) menguji FamaFrench three factor asset pricing model pada
Stockholm Stock Exchange pada periode 19822002. Mereka mengungkapkan bahwa market
return, SMB, dan HML berpengaruh terhadap
excess return.

METODE

Variabel dan Pengukuran
Variabel yang digunakan dalam melakukan
penelitian ini adalah sebagai berikut: variabel
independen yang terdiri dari market return, firm
size dan book-to-market equity, dan variabel
dependen (excess return). Penghitungan variabel
penelitian ini adalah:
Excess Return
Excess return merupakan selisih dari
return portofolio bulanan dengan risk-free rate
bulanan.
Excess return saham = rata-rata return bulanan
portfolio – Rf/month
Small Minus Big (SMB)

HIPOTESIS

SMB merupakan selisih dari average tiap
bulan return perusahaan small dengan average
tiap bulan return perusahaan big.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas
dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai
berikut:

SMB = (Average return tiap bulan S/L+S/M+S/H)
– (Average return tiap bulan B/L+B/M+B/H)

H1

High Book-to-Market Equity minus Low Bookto-Market-Equity (HML)
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: Market return berpengaruh terhadap
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KEUANGAN
HML merupakan selisih dari average tiap
bulan return perusahan dengan high book-tomarket equity dengan average tiap bulan return
perusahaan dengan low book-to-market equity.

Tahap I

HML = (Average return tiap bulan S/H+B/H)
– (Average return tiap bulan S/L+B/L)

Total market equity = Jumlah saham yang beredar
pada suatu perusahaan di tahun tertentu dikali
harga saham per lembar pada suatu perusahaan
di tahun tertentu.

Market Return

Menentukan perusahaan dengan ukuran
besar dan kecil dengan menggunakan total
market equity.

Market Return merupakan selisih dari
average tiap bulan dari seluruh saham dengan
risk-free rate bulanan.

Total market equity = log total market equity

Market return = rata-rata return bulanan dari
seluruh saham – Rf/month

Tentukan Average untuk menentukan
nilai tengah untuk menentukan besar dan kecil
perusahaan .

Metode Analisa Data

Total market equity = average dari 50 perusahaan pada tahun tertentu

Analisa Regresi Berganda

Tahap II

Untuk menguji hipotesis variabel
independen terhadap excess return digunakan
model analisis regresi berganda. Adapun bentuk
model tersebut adalah sebagai berikut:

Menentukan perusahaan dengan book-tomarket-equity (dengan low, medium & high).

Rpt -Rft = ap + bp(Rmt-Rft) + spSMBt + hpHMLt + ept

Book-to-market-equity = book value / harga
saham per lembar

dimana:

Book-to-market-equity diurutkan dari nilai
terkecil sampai dengan terbesar

Rpt-Rft

= excess return saham

(Rmt-Rft)

= market return

SMB

= return small firm minus 		
return big firm

HML

= return high book-to-market 		
equity minus return low book-to-

			
ap
ept

market equity

Menentukan low, medium dan high dengan
jumlah observasi (50 perusahaan) pada tahun
bersangkutan pada bottom 33,33% dan top
66,67%
Tahap III

= konstanta

bp, sp, hp =

Book value = (stockholders equity-saham pref.) /
jumlah saham yang beredar

Membentuk portofolio dengan
menggabungkan tahap I dengan tahap II
(portofolio S/L, S/M, S/H, B/L, B/M dan B/H)

koefisien regresi

= kesalahan pengganggu

Proses pembentukan portofolio S/L, S/M,
S/H, B/L, B/M dan B/H adalah sebagai berikut :
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Tabel 1. Perusahaan-perusahaan dalam Portofolio
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

S/L
S/L
S/L
S/L
S/L
S/L
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M

2000
GDWU
NIPS
AKPI
PBRX
BIMA
SRSN
PRAS
RICKY
BATA
ADES
TRST
AQUA
INTD
MYTX
MITI
INDS
GDYR
INTA
BRNA
HEXA
SULI
MLBI
DSUC
DLTA
UGAR
BRPT
DYNA
DNKS
GJTL
IMAS
ULTJ
FAST
ASII
SCPI
KLBF
INDF
KARW
GGRM
MDRN
DVLA
TURI
ESTI
SMSM
UNTR
BATI
SHDA
TSPC

2001
S/L
INTD
S/L
GDWU
S/L
NIPS
S/L
RICKY
S/L
SULI
S/L
AKPI
S/L
BRPT
S/L
SCPI
S/L
MYTX
S/L
BIMA
S/M
PBRX
S/M
ADES
S/M
SRSN
S/H
FAST
S/H
UNTR
S/H
MITI
S/H
INDS
S/H
PRAS
S/H
INTA
S/H
HEXA
S/H
DSUC
S/H
BRNA
S/H
DLTA
S/H
MDRN
B/L
KARW
B/L
AQUA
B/L
GJTL
B/L
IMAS
B/L
KLBF
B/L
ULTJ
B/L
SHDA
B/M
UGAR
B/M
BATA
B/M
DVLA
B/M
DNKS
B/M
TURI
B/M
SMSM
B/M
MLBI
B/M
ESTI
B/M
TSPC
B/M
ASII
B/M
INDF
B/M
GGRM
B/H
DYNA
B/H
TRST
B/H
GDYR
B/H
GRIV

2002
S/L
GDWU
S/L
INTD
S/L
SCPI
S/L
AKPI
S/L
MYTX
S/L
PBRX
S/M
RICKY
S/M
NIPS
S/M
SRSN
S/M
BIMA
S/H
MITI
S/H
PRAS
S/H
INDS
S/H
INTA
S/H
ADES
S/H
DSUC
S/H
HEXA
S/H
UGAR
S/H
BRNA
S/H
MDRN
S/H
DLTA
S/H
GDYR
B/L
KARW
B/L
SULI
B/L
FAST
B/L
AQUA
B/L
MLBI
B/L
IMAS
B/L
GJTL
B/L
KLBF
B/L
ULTJ
B/L
SHDA
B/L
GGRM
B/M
BATA
B/M
DYNA
B/M
DVLA
B/M
DNKS
B/M
SMSM
B/M
TURI
B/M
BATI
B/M
ESTI
B/M
TSPC
B/M
INDF
B/M
ASII
B/H
BRAM
B/H
GRIV
B/H
BRPT

Sumber: Data primer, diolah (2006).
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S/L
S/L
S/L
S/L
S/L
S/L
S/L
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/M
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/L
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/M
B/H
B/H
B/H

2003
INTD
GDWU
SCPI
RICKY
SULI
BIMA
SRSN
ADES
BRNA
PBRX
HEXA
MDRN
BATA
MITI
NIPS
INDS
PRAS
DSUC
INTA
SMSM
MYTX
DLTA
GDYR
GRIV
UGAR
KARW
FAST
AQUA
MLBI
BRPT
IMAS
DNKS
KLBF
UNTR
GGRM
TURI
DYNA
DVLA
BATI
MYOR
ULTJ
GJTL
TSPC
ASII
SHDA
ESTI
AKPI

2004
S/L
INTD
S/L
GDWU
S/L
SCPI
S/L
SRSN
S/L
BIMA
S/L
PBRX
S/L
DSUC
S/L
ADES
S/L
SULI
S/L
KARW
S/M
MDRN
S/M
BATA
S/H
MITI
S/H
INDS
S/H
NIPS
S/H
SHDA
S/H
MYTX
S/H
SMSM
S/H
INTA
S/H
PRAS
S/H
BRNA
S/H
RICKY
S/H
AKPI
S/H
ESTI
S/H
GRIV
S/H
UGAR
S/H
DLTA
B/L
FAST
B/L
MLBI
B/L
IMAS
B/L
BRPT
B/L
TSPC
B/L
GGRM
B/L
ASII
B/M
GDYR
B/M
DVLA
B/M
HEXA
B/M
DYNA
B/M
BATI
B/M
AQUA
B/M
DNKS
B/M
ULTJ
B/M
MYOR
B/M
TURI
B/M
KLBF
B/M
GJTL
B/M
UNTR

KEUANGAN

HASIL
Analisis deskriptif penelitian ini dapat
dilihat dalam Tabel 2 dan 3.

Analisa regresi berganda digunakan untuk
mengetahui apakah ada pengaruh variabelvariabel independen market return, firm size,
dan book-to-market equity terhadap variabel

Tabel 2. Jumlah Perusahaan dalam Bentuk Portofolio

Year

2000
2001
2002
2003
2004
Average

S/L
6
10
6
7
10
8

S/M

S/H

6
3
4
6
2
4

15
11
12
12
15
13

B/L

B/M

11
7
11
10
7
9

9
12
11
9
3
11

B/H
3
7
6
6
3
5

Total
50
50
50
50
50
50

Sumber: Data primer, diolah (2006).

Berdasarkan
Tabel 2 tersebut
bahwa
Low Medium
Highterlihat Low
perusahaan
small dengan high book-to-market
Mean
SD (Cv)
equity (S/H)
rata-rata
terbesar
Small
0,97memiliki
-1,221
-1,74yang 11,67
(12,03)
yaitu
13
dan
yang
terendah
pada
perusahaan
Big
0,68
0,22
0,463
8,54 (12,56)
small dengan medium book-to-market equity
(S/M) sebesar 4.
Pada Tabel 3 menjelaskan rata-rata return
bulanan dari (Rpt-Rft), dimana rata-rata return
bulanan tersebut positif kecuali pada portofolio
S/H bahwa
B/L
S/MYear
dan S/H. S/L
Hasil ini S/M
menunjukkan
2000
6
6
15
11
portofolio S/L memiliki return bulanan yang
2001
10
3
11
7
paling besar yaitu 0,97 %, dengan coefficient
2002
6
4
12
11
of variation
(Cv 7= SD/means)
2003
6 sebesar
12 12,03 %.
10
Portofolio
B/M10menghasilkan
return
2004
2
15 sebesar
7
Average
13
9
0,22%
dengan cv8 43,80%. 4

dependen
Mediumexcess return.
High Regresi dilakukan
setelah data dan model penelitian terbebas
dari
penyakit
klasik yaitu uji normalitas,
1,024
(-0,839)asumsi
7,52 (-4,3218)
uji 9,637
multikolinieritas,
uji autokorelasi, dan uji
(43,80)
9,96 (21,519)
heterokedastisitas. Pada penelitian ini data
dan model penelitian terbebas dari penyakit
tersebut.
Uji t

B/M
B/H untuk
Totalmengetahui apakah
Uji t dilakukan

9
3
50
ada pengaruh
yang
signifikan
antara market
12
7
50
return, SMB dan HML terhadap excess return
11
6
50
secara9 parsial. Dari
hasil50perhitungan SPSS 14
6
maka 3didapat hasil
4.
3 pada Tabel
50
11

5

50

Tabel 3. Deskriptif Excess Return Portofolio

Small
Big

Low
Mean

0,97
0,68

Medium
-1,221
0,22

High
-1,74
0,463

Low
SD (Cv)

11,67 (12,03)
8,54 (12,56)

Medium

High

1,024 (-0,839)
9,637 (43,80)

7,52 (-4,3218)
9,96 (21,519)

Sumber: data primer, diolah (2006).
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Tabel 4. Hasil Uji t
Size

Low

Small
Big

0,0037
-0,0022

Small
Big

1,070
0,940

Small
Big

0,248
-0,200

Small
Big

-0,383
-0,171

Book-to-market-equity portfolios
Rpt-Rft = ap + bp(Rmt-Rft) + spSMBt + hpHMLt + Hpt
Medium
High
Low
Medium
t(a)
a
0,08
-0,0038
0,000081
0,522
-0,404
-0,00312
0,01006
-0,445
t(b)
b
7,791*
1,084
0,846
10,722*
8,282*
0,896
0,989
13,578*
t(s)
s
2,721*
0,139
0,113
6,764*
-5,896*
-0,234
-0,0039
-7,871*
t(h)
h
2,060**
0,159
0,224
-6,935*
-0,851
-0,05096
-0,001773
-4,455*

High
-0,622
25,090
9,890*
176,294*
3,614*
-1,882***
4,735*
-0,571

Sumber: Data primer, diolah (2006)

PEMBAHASAN
Dari hasil persamaan regresi berganda
pada Tabel 4 kita dapat mengetahui bagaimana
pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap
excess return saham: (1) Market return (b)
memiliki hubungan positif signifikan untuk
semua portofolio dan tingkat signifikannya 1%.
Nilai t hitung tertinggi adalah 176,294 untuk
portofolio B/H, dan terendah pada portofolio
S/M sebesar 7,791. Nilai koefisien market return
tertinggi adalah 1,084 pada portofolio S/M, dan
terendah adalah 0,846 pada portofolio S/H. Hasil
ini mendukung temuan Malin & Veeraraghavan
(2004), dan Bilinski & Danielle (2005). (2) SMB
(s) memiliki hubungan positif signifikan pada
tingkat signifikan 1% untuk portofolio small (S/L,
S/M & S/H), namun hubungan untuk portfolio
big (B/L, B/M & B/H) adalah negatif signifikan
pada tingkat signifikan 1%, kecuali portofolio
B/H sebesar 10%. Nilai koefisien portofolio
small tertinggi adalah 0,248 dan terendah
ialah 0,113, sedangkan portofolio big adalah 0,234 dan -0,0039. Penelitian ini sesuai dengan
hasil penelitian oleh Drew et al. (2003) pada
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Shanghai Stock Exchange dimana menunjukan
bahwa small firms adalah positif signifikan pada
variabel SMB sedangkan pada big firms terdapat
hubungan negatif signifikan. (3) HML (h) memiliki
pengaruh negatif signifikan untuk portofolio S/L
pada
=1%, B/L pada
=1%, dan pengaruh
positif signifikan pada portofolio S/H pada
=1%, dan S/M
=5%. Namun portofolio B/M
dan B/H tidak signifikan. Ini berarti portofolio
yang memiliki growth stock (low book-to-market
equity) memiliki pengaruh negatif signifikan. Ini
sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Fama &
Franch (1996).
Sehingga dapat disimpulkan:
H1

: Diterima. Artinya bahwa market return
berpengaruh terhadap excess return di BEJ.

H2

: Diterima. Artinya bahwa firm size berpengaruh
terhadap excess return di BEJ.

H3

: Diterima. Artinya bahwa book-to-market ratio
berpengaruh terhadap excess return di BEJ.

Uji F
Uji F dilakukan untuk menguji tingkat
signifikan (Rmt-Rft), SMB, dan HML secara
simultan terhadap excess return.

KEUANGAN
Tabel 5. Hasil Uji F

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh probabilita
dari masing-masing keenam portofolio
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini
menunjukkan secara simultan seluruh variabel
bebas berpengaruh terhadap excess return
saham.

Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi (R²) digunakan
untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh
dari semua variabel bebas terhadap variabel tidak
bebas.
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Tabel 6. Koefisien Determinasi

R²
Adj R²

S/L
S/M
0,817 0,536
0,807 0,511

S/H
0,675
0,658

B/L
B/M
0,835 0,684
0,826 0,667

B/H
0,998
0,998

Sumber: Data primer, diolah (2006).

Dari Tabel 6 menunjukkan adj. R² berkisar
antara 0,511 sampai dengan 0,998. Rata-rata adj.
R2 sebesar 0,7445 yang artinya seluruh variabel
bebas (market return, SMB, & HML) secara
bersama-sama mempengaruhi excess return
saham sebesar 75%, sisanya 25% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam
model ini.
Penelitian ini memperlihatkan bahwa
market return, ukuran perusahaan (SMB)
dan book-to-market equity mempengaruhi
excess return secara signifikan. Jadi sebaiknya
perusahaan memperhatikan variabel-variabel
tersebut. Dengan mengetahui posisi perusahaan
berada pada golongan tertentu (S/L atau
B/L misalnya) maka diharapkan perusahaan
dapat menjaga nilai sahamnya sehingga akan
melindungi kebutuhan dana segar dari terjualnya
saham perusahaan.
Dalam melakukan investasi, sebaiknya
investor melakukan analisa terlebih dahulu
terhadap saham yang akan dibeli. Dalam penelitian
ini disarankan untuk pertama kali investor untuk
melihat kondisi pasar pada saat ini (market
return) yang dalam penelitian ini menunjukkan
kondisi pasar yang negatif berarti harga saham
pada saat ini menunjukkan penurunan sehingga
return yang diterima tidak optimal dibandingkan
pada kondisi pasar sedang positif, selanjutnya
memperhatikan variable firm size (SMB) dimana
dalam penelitian ini menunjukan negatif
berarti perusahaan dengan ukuran besar akan
memberikan return yang optimal dibandingkan
perusahaan dengan ukuran kecil. Selanjutnya
tahap terakhir investor harus memperhatikan
variabel book-to-market equity (HML) dimana
menunjukan negatif berarti perusahaan dengan
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low book-to-market equity memiliki return yang
lebih besar dari pada high book-to-market equity.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa portofolio
yang memberikan return yang optimal pada B/L
(big with low book-to-market equity) dan S/L
(small with low-book-to-market equity).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh return pasar, ukuran
perusahaan, dan rasio book-to-market equity
terhadap excess returns di Indonesia.
Menurut CAPM satu-satunya risiko yang
patut dipertimbangkan dalam menjelaskan return
adalah beta (risiko sistematis), dimana pengaruh
beta terhadap expected return adalah positif.
Tetapi di dalam berbagai studi empiris terjadi
berbagai kontradiksi pada model CAPM yaitu ada
beberapa kasus yang tidak dapat dijelaskan oleh
CAPM (disebut anomali). Beberapa studi tersebut
menemukan bahwa hubungan antara beta dan
return adalah lemah. Selain itu ternyata terdapat
faktor-faktor lain selain beta yang mempengaruhi
return, yaitu firm size dan book-to-market
equity ratio (BE/ME). Temuan-temuan tersebut
menunjukkan bahwa selain beta, terdapat
faktor-faktor lain yang dapat digunakan sebagai
pengukur dari risiko.
Berkaitan dengan pengujian CAPM, maka
penelitian empiris ini dilakukan untuk menyelidiki
hubungan antara market return, firm size dan
BE/ME dengan excess return di Bursa Efek Jakarta.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan,
maka kami menemukan bahwa tiga variabel pada
model Fama & French mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap excess return di Bursa Efek
Jakarta. Dengan demikian, model Fama-French
three factor adalah valid pada penelitian ini. Hasil

KEUANGAN
Penelitian ini konsisten dengan riset yang telah
dilakukan Fama & French (1993), (Connor & Sehgal,
2001), Bilinski & Danielle (2005), dan lainnya.
Saran
Karena secara time series bulanan untuk
periode 5 tahun, hubungan antara excess return
dengan variabel market return, size firm dan BE/
ME tergantung pada kondisi pasar, maka langkah
pertama yang dilakukan pada pemilihan saham
adalah memprediksi kondisi pasar Bursa Efek
Jakarta. Selanjutnya disarankan untuk memilih
saham-saham yang memiliki book-to-market
equity yang rendah (growth firm) dan pada
perusahaan berukuran besar dan kecil.
Untuk penelitian lanjutan, agar hasil yang
diperoleh lebih baik dan untuk mengeliminasi efek
kondisi pasar tersebut, maka disarankan untuk
menambah jumlah sampel, dan memperpanjang
periode observasi.
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Abstract: Capital market anomaly showed that there was an anomaly in efficient capital
market hypothesis. One of its types was price reversal phenomenon, which showed that previous
winner portfolio became loser portfolio and vice versa. Price reversal phenomenon was also
known as overreaction market hypothesis (OMH). The hypothesis stated that if stock prices
were systematically valued overly as a consequence of investors’ over pessimism or optimism,
price reversal certainly came from previous stock price performance. In this research, the
researcher analyzed price reversal phenomenon on Indonesia Stock Exchange (ISX) by considering
abnormal return. The result of this research indicated that overreaction occur separate in its
move. Winners and losers were not constant overtime. Analysis independent sample t test did
not show the different average abnormal return significantly so there was anomaly in
capitalization market winner and loser.
Key words : capital market anomaly, overreaction, winner-loser, Indonesia Stock Exchange

Peristiwa yang dianggap dramatis oleh para
investor, dapat menyebabkan para investor
bereaksi secara berlebihan (overreaction). Para
investor akan melakukan hal-hal yang mungkin
tidak rasional terhadap saham-saham yang ada.
Reaksi berlebihan ditunjukkan dengan adanya
perubahan harga saham dengan menggunakan
return dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi
ini dapat diukur dengan abnormal return yang
diterima oleh sekuritas kepada para investor.
Return saham ini akan menjadi terbalik dalam

fenomena reaksi berlebihan. Saham-saham yang
biasanya diminati pasar yang mempunyai return
tinggi, akan menjadi kurang diminati. Sedangkan
saham-saham yang bernilai rendah dan kurang
diminati akan mulai dicari oleh pasar. Kondisi ini
akan mengakibatkan return saham yang
sebelumnya tinggi menjadi rendah, dan return
yang sebelumnya rendah akan menjadi tinggi.
Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya
abnormal return positif dan negatif. Hipotesis ini
menyatakan bahwa pada dasarnya pasar telah
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bereaksi secara berlebihan terhadap informasi.
Pelaku pasar cenderung menetapkan harga saham
terlalu tinggi sebagai reaksi terhadap informasi
yang dinilai baik (good news). Sebaliknya, pelaku
pasar juga cenderung menetapkan harga saham
yang terlalu rendah sebagai reaksi terhadap
informasi yang dinilai buruk (bad news).
Fenomena ini akan mengalami pembalikan arah
ketika pasar menyadari telah bereaksi secara
berlebihan (overreaction) sehingga pasar
melakukan koreksi harga.
Penelitian yang dilakukan oleh Nam, Chong
& Stephen (2001), dengan menggunakan model
asymetric non-linear smooth transition (ANST)
membuktikan bahwa para pelaku pasar dalam
kondisi mispricing yaitu kurang menghargai nilai
saham yang mempunyai ekspektasi yang tidak
rasional. Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Lakonishok (2003) menjelaskan
bahwa hubungan antara book to market dan
stock return akan menimbulkan overreaction para
investor dan disebutkan bahwa investor akan
bereaksi membeli saham-saham yang memiliki
performance baik atau memiliki BE/ME yang
rendah dan menjual saat nilai saham tersebut
memburuk atau nilai BE/ME tinggi. Hal tersebut
menimbulkan underpricing saham-saham yang
memiliki BE/ME tinggi dan overpricing sahamsaham yang memiliki BE/ME rendah. Jordan &
Pettengill (2002) yang berpendapat bahwa pola
winner loser dipengaruhi juga oleh pola yang
muncul dalam bulan januari (January effect).
Selanjutnya, Rosenberg (2001) dalam Jones (2004)
mengatakan bahwa saham dengan PBV (price to
book value) yang rendah secara signifikan
mengurangi kinerja saham secara keseluruhan.
Temuan Chan & Hamao (2004) dalam
menghubungkan perbedaan cross- sectional return
pada perusahaan manufaktur dan nonmanufaktur di Jepang menyimpulkan bahwa book
to market ratio yang merupakan kebalikan dari
price to book value dan cashflow yield signifikan
dengan pengaruh positif terhadap expected return.
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Studi mengenai efisiensi pasar telah
mengungkapkan beberapa contoh perilaku pasar
yang tidak konsisten dengan model risiko dan
return yang ada dan bertentangan dengan
penjelasan rasional (Damodaran, 2000). Salah satu
anomaly pasar yang ada adalah anomali rasio
price/book value. Penemuan-penemuan
sebelumnya menunjukkan hasil yang konsisten
bahwa terdapat hubungan negatif antara return
dan rasio PBV, jadi saham dengan rasio PBV yang
rendah menghasilkan return yang lebih tinggi
dibanding saham dengan rasio PBV yang tinggi.
Sedangkan, secara rasional rasio PBV yang tinggi
menunjukkan bahwa harga saham perusahaan di
bursa lebih tinggi daripada nilai bukunya. Hal ini
menunjukkan bahwa saham tersebut dihargai
lebih mahal (overvalued) daripada nilai
sebenarnya. Semakin tinggi rasio PBV semakin
berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi
pemegang saham. Selanjutnya Ramiah, et al.
(2006) melakukan penelitian mengenai
hubungan antara return saham dengan volume
perdagangan untuk saham-saham di pasar Hong
Kong. Penelitian ini mendapatkan hasil yang
konsisten
dengan
penelitian-penelitian
sebelumnya bahwa volume saham di dalam
perdagangan membantu memprediksi return
saham. Penelitian ini juga mendapatkan hasil
bahwa saham-saham dengan volume rendah akan
memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan
dengan saham-saham dengan volume
perdagangan yang tinggi.
Penelitian mengenai return reversal juga
telah dilakukan di Bursa Efek Jakarta. Sukamulya
& Hermawan (2003) dalam Hendratmoyo (2004)
melakukan penelitian mengenai overreaction
hypothesis dan price earning ratio anomaly pada
saham-saham di sektor manufaktur di BEJ. Temuan
yang dihasilkan adalah reaksi berlebihan tidak
terjadi dalam rentang waktu yang lama, namun
bersifat terpisah-pisah. Selanjutnya diketahui
bahwa reaksi berlebihan pada portofolio yang
terbentuk berdasarkan peringkat abnormal return

KEUANGAN
lebih menonjol dibandingkan pada yang terjadi
pada portofolio dengan peringkat PER.
Hendhratmoyo (2004) lebih lanjut meneliti hal
yang sama pada saham-saham di LQ-45 yang
memperoleh hasil bahwa reaksi berlebihan
berdasarkan pembentukan peringkat PER tidak
meliputi rentang waktu yang lama, akan tetapi
lebih bersifat separatis atau terpisah-pisah.
Dari beberapa penelitian tersebut, terdapat
perkembangan pendapat mengenai penyebab
winner dan loser anomaly. Selain bisa dilihat dari
price to book value dan price earning ratio, dua
faktor lainnya yang yang sampai saat ini masih
banyak mendapat pusat perhatian adalah
penolakan overreaction hypothesis dilihat dari
faktor size dan risiko sebagai penyebab winnerloser anomaly.
Pembalikan kinerja yang berlebihan
mengakibatkan kinerja saham-saham yang baik
menjadi buruk atau yang buruk menjadi baik, hal
ini menjelaskan anomali winner-loser. Penelitian
tentang anomali winner-loser menggunakan dua
kelompok saham. Kelompok pertama adalah
saham-saham yang mendapatkan abnormal return
yang bernilai positif secara ekstrim (extremely
positive abnormal return) disebut portofolio
winner. Kelompok saham kedua adalah sahamsaham yang pada mulanya mendapatkan
abnormal return yang bernilai negatif secara
ekstrim (extremely negative abnormal return) yang
disebut portofolio loser. Pada pengujian
selanjutnya ternyata terjadi pembalikan kinerja,
portofolio loser mendapatkan abnormal return
yang bernilai positif dan portofolio winner
mendapatkan abnormal return yang bernilai
negatif, sehingga kinerja portofolio loser
mengungguli kinerja portofolio winner.
Berdasarkan anomali winner-loser dan
anomali size effect akan diuji saham-saham dalam
portofolio winner dan loser yang kenyataannya
mempunyai rata-rata abnormal return kumulatif
yang berbeda secara signifikan, apakah juga akan
mempunyai rata-rata kapitalisasi pasar yang

berbeda-beda secara signifikan. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah
terjadi market overreaction pada ketiga sub
periode pengujian yaitu kinerja portofolio saham
loser mengungguli kinerja portofolio saham
winner dan apakah informasi mengenai besarnya
kapitalisasi pasar akan mempengaruhi suatu saham
untuk mendapatkan abnormal return terutama
pada saat di pasar terjadi anomali winner-loser.

OVERREACTION HYPOTHESIS

Debondt & Thaler (1985) berargumentasi
bahwa pasar hanya menggunakan informasi
terbaru (kinerja saham terbaru) untuk
memproyeksikan kinerja saham di masa
mendatang. Investor mempunyai bias
representativeness dan heuristic. Saham yang
meningkat harganya akhir-akhir dianggap
sebagai saham baik, karena itu saham tersebut
akhirnya dibeli. Sebaliknya, saham yang menurun
harganya akhir-akhir ini dianggap jelek akan
dijual. Investor dalam hal ini gagal menangkap
informasi yang lebih luas. Kinerja saham mestinya
tidak hanya diukur dengan informasi terbaru (yang
merupakan sepenggal informasi), tetapi mestinya
diukur dengan informasi yang lengkap dan
komprehensif (misalnya mengamati kinerja saham
yang akan dibeli selama sepuluh tahun terakhir
dan digabungkan dengan informasi lainnya
seperti informasi fundamental, laporan keuangan,
dan sebagainya). Investor yang hanya mengambil
informasi sepenggal ini bisa dikatakan mengalami
over react (reaksi berlebihan) terhadap munculnya
informasi baru tersebut. Debondt & Thaller (1985)
dalam Huang (1998) menggunakan data return
bulanan dari pasar saham US, menjelaskan bahwa
saham yang memiliki bad performance atau
kinerja buruk dalam periode masa lalu
mendapatkan abnormal return yang postif setelah
disesuaikan dengan risiko. Dan sebaliknya, saham-
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saham yang memiliki kinerja baik di masa lalu
mendapat abnormal return negatif di periode
berikutnya setelah disesuaikan dengan risiko.
Debondt & Thaler (1985) mengatakan bahwa
kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam
efisiensi pasar lemah ini terjadi karena overreaction
investor dalam menerima informasi baru. Jika
investor overreaction pada berita bagus, maka
harga saham akan meningkat di atas ekuilibrium
dalam periode pertama, dan kemudian di periode
berikutnya harga saham akan menyesuaikan ke
ekuilibrium kembali. Begitu pula jika investor
overreaction terhadap berita buruk, maka harga
saham akan bergerak di bawah ekuilibrium dalam
periode pertama dan akan bergerak positif
kembali ke ekuilibrium pada periode
berikutnya.
Jogiyanto (2005) mengatakan bahwa pasar
dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa
pasar dapat menikmati return yang tidak normal
dalam waktu yang lama. Abnormal return atau
excess return merupakan kelebihan dari return
yang sesungguhnya terjadi terhadap return
normal. (Fama & French, 1997) menyebutkan
bahwa abnormal return dihasilkan dari kondisi
pasar yang tidak efisien, model yang buruk atas
ekuilibrium pasar atau masalah-masalah dalam
cara model tersebut diimplementasikan. Jogiyanto
(2005) lebih lanjut mengatakan bahwa return
normal merupakan return ekspektasi (return yang
diharapkan investor) dan merupakan return yang
terjadi pada keadaan normal dimana tidak terjadi
suatu peristiwa. Dengan demikian ketika ada
peristiwa tertentu maka akan didapatkan return
tidak normal yang merupakan selisih antara return
sesungguhnya yang terjadi dengan return yang
diharapkan. Brown & Warner (1985) dalam
Jogiyanto (2005) menguji abnormal return dengan
menggunakan mean adjusted model yang
menganggap bahwa return yang diharapkan
bernilai tetap dengan return aktual sebelumnya
selama waktu atau periode observasi (estimation
period).
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Selanjutnya Brown & Warner (1985) dalam
Jogiyanto (2005) juga menggunakan market
adjusted model yang menganggap bahwa
penduga yang terbaik untuk mengestimasi return
suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada
saat tersebut. Dalam metode ini abnormal return
diperoleh dari selisih return saham i pada periode
j dengan return pasar pada periode j. Jangka
waktu terjadinya abnormal return dapat
berlangsung pendek namun juga bisa
berlangsung lama dan abnormal return
merupakan deskripsi atas suatu peristiwa khusus
yang terjadi (Jones, 2004).

MARKET OVERREACTION HYPOTHESIS
DAN ANOMALI WINNER-LOSER
Menurut De Bondt & Thaler (1985), market
overreaction adalah suatu keadaan dimana
investor cenderung untuk memberikan penilaian
yang terlalu berlebihan terhadap suatu informasi
paling baru, berupa informasi baik (good news)
maupun informasi buruk (bad news), yang
mengakibatkan harga sekuritas terdorong lebih
tinggi maupun lebih rendah dari nilai
fundamentalnya. Hal ini terjadi karena investor
adalah seorang pengambil keputusan bayesian
yang lemah. Perilaku investor di atas tercermin
pada keadaan di mana sekuritas-sekuritas dengan
abnormal return positif yang tinggi (high positif
abnormal return) di sepanjang periode
pembentukan portofolio (portofolio formation
period), akan mempunyai abnormal return negatif
sepanjang periode pengujian portofolio
selanjutnya (portofolio subsequent test period).
Demikian juga sebaliknya, sekuritas-sekuritas
dengan abnormal return negatif yang tinggi (high
negative abnormal return) di sepanjang periode
pembentukan, akan mempunyai abnormal return
positif yang tinggi di sepanjang periode
pengujian selanjutnya.

KEUANGAN
Pengujian hipotesis market overreaction
menggunakan metodologi penelitian dengan
membentuk 2 kelompok saham, yaitu portofolio
winner dan portofolio loser. Portofolio winner
adalah portofolio yang mempunyai abnormal
return positif secara ekstrim. Portofolio loser adalah
portofolio yang mempunyai abnormal return
negatif secara ekstrim. Pada pengujian selanjutnya,
ternyata kedua portofolio mengalami pembalikan
kinerja. Portofolio winner akan mendapatkan
abnormal return yang negatif dan portofolio loser
akan mendapatkan abnormal return yang positif.
Kinerja portofolio loser mengalahkan kinerja
portofolio winner. Fenomena ini menunjukkan
adanya pelanggaran terhadap hipotesis
mengenai efisiensi pasar modal, khususnya terkait
dengan efisiensi pasar bentuk lemah (violation of
weak form market efficiency). Peristiwa
pembalikan kinerja antara kedua portofolio
merupakan anomali dari efisiensi pasar. Anomali
ini disebut anomali winner-loser.
Anomali winner-loser berimplikasi pada
timbulnya suatu trading rule tertentu, yang dapat
dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan
abnormal return di pasar modal, dengan jalan
mempelajari catatan pergerakan harga saham di
masa lalu. Bukti-bukti empiris mengenai fenomena
market overreaction yang tercermin pada anomali
diindikasikan dengan diterimanya dua hipotesis
market overreaction, yaitu: (a) pergerakan harga
saham yang ekstrim ke satu arah (naik atau turun)
pada periode pembentukan portofolio akan
diikuti oleh pergerakan harga saham kearah yang
berlawanan pada periode pengujian portofolio
selanjutnya; (b) semakin ekstrim pergerakan harga
saham kesatu arah, semakin besar pula
penyesuaian harga saham pada periode
selanjutnya.

ANOMALI PASAR
Penelitian Husnan & Hanafi (2005)
menjelaskan bagaimana perilaku harga saham di
pasar perdana BEJ di tahun 2000. Setelah sahamsaham tersebut diperdagangkan di bursa, minggu
pertama memang menunjukkan bahwa pemodal
mampu memperoleh rata-rata abnormal return
yang positif dan signifikan. Namun demikian
setelah masuk ke pasar sekunder, terjadi kenaikan
harga saham-saham (relatif terhadap pasar), pada
minggu ke-4 kenaikan ini telah demikian tinggi
sehingga terjadi abnormal return yang negatif dan
signifikan. Abnormal return yang negatif berarti
harga saham sudah terlalu tinggi.

ANOMALI SIZE EFFECT

Anomali ini merupakan salah satu dari
beberapa anomali pasar yang terjadi yang
bertentangan dengan efisiensi pasar modal
terutama pada efisiensi pasar modal dalam bentuk
setengah kuat. Konsep anomali size effect
menghubungkan antara besarnya perusahaan
(emiten) dengan return masing-masing saham.
Beberapa penelitian dilakukan untuk
membuktikan anomali ini, salah satunya dilakukan
oleh Fama & French (1997) dengan menghitung
return saham berdasarkan peringkat ukuran
perusahaan.
Size effect dituding sebagai pembenaran
atas kesalahan yang terjadi dalam overreaction
hypothesis. Jones (2000) mengatakan terdapat
kecenderungan bagi perusahaan yang lebih kecil
untuk memperoleh return yang lebih tinggi
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daripada perusahaan yang lebih besar. Ukuran
perusahaan
dipandang
mempengaruhi
pembalikan return saham karena dalam beberapa
penelitian sebelumnya didapatkan bahwa sahamsaham loser pada umumnya adalah perusahaan
kecil. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa
size effect berpengaruh pada terjadinya
overreaction, tetapi peneliti-peneliti seperti Chang
(2005) setelah melakukan pengontrolan terhadap
size tidak menemukan pengaruh size terhadap
winner-loser anomaly.
Pada penelitian ini didapat adanya
hubungan yang positif antara return saham
dengan kapitalisasi pasar. Saham perusahaan yang
kecil, saham perusahaan yang berkapitalisasi pasar
kecil akan mempunyai return yang lebih tinggi
daripada saham perusahaan yang besar. Penelitian
tentang ukuran perusahaan banyak digunakan
besarnya kapitalisasi pasar saham sebagai ukuran
perusahaan. Kapitalisasi pasar saham dihitung
dengan mengalikan harga pasar saham terakhir
periode penelitian dengan jumlah saham yang siap
ditransaksikan.

HIPOTESIS
Hipotesis Market Overreaction :
H1

: Cumulative Average Abnormal Return
(CAAR) portofolio loser memiliki
perbedaan yang signifikan dengan nol.

H2

: Cumulative Average Abnormal Return
(CAAR) portofolio winner memiliki
perbedaan yang signifikan dengan nol.

H3

: Cumulative Average Abnormal Return
(CAAR) portofolio loser lebih besar
dibandingkan dengan CAAR portofolio
‘Winner’.

METODE
Penelitian ini menggunakan uji beda ratarata antara dua kelompok saham. Kelompok
pertama adalah saham-saham yang mendapatkan
abnormal return yang bernilai positif secara ekstrim
(extremely positive abnormal return) disebut
portofolio winner. Kelompok saham kedua adalah
saham-saham yang pada mulanya mendapatkan
abnormal return yang bernilai negatif secara ekstrim
(extremely negative abnormal return) yang disebut
portofolio loser. Pada pengujian selanjutnya diuji
apakah ternyata terjadi pembalikan kinerja,
portofolio loser mendapatkan abnormal return yang
bernilai positif dan portofolio winner mendapatkan
abnormal return yang bernilai negatif, sehingga
apakah kinerja portofolio loser; mengungguli kinerja
portofolio winner.
Penelitian ini mengambil populasi
perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek
Indonesia dengan mengambil sampel perusahaan
manufaktur yang listing pada awal tahun 2006
sampai akhir tahun 2007. Saham perusahaan
manufaktur yang aktif diperdagangkan di BEI
selama periode Januari 2006 sampai Desember
2007. Suatu saham dianggap aktif diperdagangkan
(likuid)
apabila
frekuensi
perdagangan saham tersebut tidak kurang dari
150 kali perdagangan dalam periode
pengamatan. Data saham perusahaan manufaktur
selama periode yang diteliti dari Januari 2006
hingga Desember 2007 tersedia secara lengkap.
Identifikasi dan Pengukuran Variabel
Pendapatan sesungguhnya (actual return)
Rit =

Pit − Pit −1
Χ100% ...……………………….(1)
Pit −1

Dimana:

Hipotesis Anomali Size Effect:

Rit

= Return saham i pada bulan t

Rata-rata kapitalisasi pasar portofolio saham
winner dan portofolio saham loser berbeda secara
signifikan pada saat terjadi anomali winner-loser.

Pit

= Harga saham pada bulan t

Pit-1

= Harga saham i pada bulan t-1
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Pendapatan yang diharapkan (expected
return)
Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1. Sub Periode Pembentukan dan Sub
Periode Pengujian Portofolio Winner
dan Loser

E(Ri,t) = ( αi + bi) Rm,t + e…………….……....(2)
Dimana:
E(Ri,t) = Pendapatan yang diharapkan dari saham
i pada bulan t.

α

i

I

= Intercept dari regresi atau tingkat
keuntungan konstan saham i.
= Koefisien kemiringan (slope) dari garis
regresi atau konstanta tingkat
keuntungan saham i terhadap tingkat
keuntungan pasar.

Rm,t

= Pendapatan pasar pada bulan t.

Penentuan Portofolio Winner dan Portofolio
Loser

Pendapatan abnormal (abnormal return)
ARi,t

HASIL

= Ri,t – (ai + bi Rm,t)………......……..(3)

Dimana:
ARi,t

= Pendapatan abnormal saham i
pada bulan t.

Ri,t

= Pendapatan aktual saham i pada
bulan t.

(ai + bi Rm,t) = Pendapatan yang diharapkan dari
saham i pada bulan t.
Kapitalisasi pasar
Kapitalisasi pasar dihitung dengan
mengalikan harga saham bulan terakhir periode
pembentukan dengan jumlah saham yang siap
untuk ditransaksikan. Data yang diperlukan
adalah rata-rata kapitalisasi pasar portofolio saham
winner dan loser pada bulan terakhir sub periode
pembentukan, yaitu bulan Januari 2006, Juni
2006, Juli 2006, Desember 2006 dan Januari-Juni
2007 dengan periode pembentukan dan periode
pengujian portofolio winner dan loser yang
disajikan pada Tabel 1.

Pada penelitian ini dilakukan pengujian
adanya anomali winner-loser dengan menguji
hipotesis market overreaction pada perilaku harga
saham di BEI pada tahun 2006-2007, dengan
prosedur pemilihan sampel seperti yang telah
dikemukakan sebelumnya. Sampel penelitian ini
berjumlah 77 saham dari semua perusahaan
manufaktur yang listing di BEI. Kemudian tiap-tiap
sub periode pembentukan portofolio di sepanjang
periode yang diamati akan dibentuk dua
portofolio saham yang saling berbeda secara
ekstrim satu dengan yang lainnya. Portofolio
winner terdiri dari saham-saham yang memiliki
cumulative abnormal return positif secara ekstrim
(extremely positive cumulative abnormal return)
berjumlah 7 saham. Portofolio loser terdiri dari
saham-saham yang memiliki cumulative abnormal
return negatif secara ekstrim (extremely negative
cumulative abnormal return) berjumlah 7 saham.
Penentuan saham-saham yang masuk dalam
portofolio winner dan portofolio loser didasarkan
pada peringkat yang disusun dari nilai tertinggi
sampai dengan nilai terendah atas nilai CAR
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(cumulative abnormal return) yang dicapai oleh
keseluruhan sampel saham pada akhir tiap-tiap
sub periode pembentukan portofolio.
Analisis dilakukan pada ketiga pasang sub
periode yang masing-masing terdiri dari sub
periode pem-bentukan dan sub periode
pengujian. Apabila pada sub periode pengujian
portofolio ditemukan perbedaan yang signifikan
antara CAAR portofolio winner dan portofolio
loser, berarti hipotesis market overreaction terbukti
dan menunjukkan terjadinya anomali winnerloser. Selanjutnya akan dilakukan pengujian
anomali size effect dengan membandingkan ratarata kapitalisasi pasar portofolio saham winner
dengan rata-rata kapitalisasi pasar portofolio
saham loser. Bila pada sub periode pengujian tidak
terjadi anomali winner-loser maka pengujian
anomali size effect tidak dilakukan. Setelah analisis
pada masing-masing sub periode maka pada akhir
pembahasan akan dilakukan analisis pada
keseluruhan periode.

Tabel 2. Hasil Perhitungan CAAR Portofolio
Winner dan Loser pada Sub Periode
Penelitian I
Sub Periode

Portofolio Portofolio
Winner
Loser

Selisih

Pembentukan
CAAR

96,74%

-88,12%

(Januari-Juni 2006)
SD

0,56624

0,28330

4,520

-8,230

5%

5%

-96,742%

88,125%

-184,867

0,56624
-4,520

0,28330
8,230

-12,849

5%

5%

5%

t Test
Significant at
Pengujian
CAAR
(Juli-Desember
2006)
SD
t Test
Significant at

Sumber: Data yang diolah, 2008.

Sub periode penelitian I terdiri dari sub
periode pembentukan Januari – Juni 2006 dan sub
periode pengujian Januari – Juni 2006. Hasil
perhitungan CAAR selengkapnya disajikan pada
Tabel 2 Sub periode I ini juga terjadi pembalikan
kinerja antara portofolio winner dan portofolio
loser.

Pada saat pembentukan, kinerja portofolio
loser menunjukkan nilai CAAR sebesar -88.12%.
Nilai abnormal return kumulatif yang bernilai
negatif mengisyaratkan bahwa portofolio loser
merupakan portofolio yang merugi. Kerugian
portofolio ini menunjukkan nilai signifikansi, hal
ini dibuktikan dengan uji beda dengan nol yang
menunjukkan nilai signifikansi sebesar 5%.
Fenomena ini membuktikan bahwa portofolio
loser mengalami undervalued dan overreaction.

Kinerja portofolio loser menjadi positif,
ditunjukkan dengan nilai CAAR saat pengujian
sebesar 88.125%. Sebaliknya, kinerja portofolio
winner menjadi negatif, ditunjukkan dengan nilai
CAAR saat pengujian sebesar -96.742%. Portofolio
loser menunjukkan nilai CAAR yang positif
signifikan dengan nol sedangkan CAAR
portofolio winner bernilai negatif atau sama
dengan nol.

Pada saat pengujian, portofolio loser
mengalami pembalikan kinerja. Nilai CAAR
menjadi 88.125% atau berubah sebesar 176.245%.
Pembalikan kinerja ini merupakan isyarat bahwa
pasar melakukan koreksi atas harga saham dalam
portofolio loser yang mengalami undervalued.
Kenaikan harga saham dalam portofolio loser
direspon oleh pasar sehingga menghasilkan nilai
CAAR yang positif signifikan. Hal ini ditunjukkan

Analisis Sub Periode Penelitian I
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dengan hasil uji statistik yang menyimpulkan nilai
CAAR signifikan dengan nol pada tingkat 5%.
Pada Tabel 3 akan dianalisis kinerja portofolio
winner yang mengalami pembalikan kinerja.

saham pada portofolio winner signifikan dengan nol.
Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji statistik yang
menunjukkan nilai yang signifikan pada tingkat 5%.
Pada pengujian selisih CAAR antara
portofolio winner dan portofolio loser
menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan.
Perbedaan yang terjadi antara kedua portofolio
tersebut sebesar -184.867%. Uji beda dua rata-rata
yang dilakukan menunjukkan perbedaan ini
signifikan pada tingkat 5%. Berdasarkan seluruh
hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan
bahwa pada sub periode I di BEI terjadi fenomena
market overreaction pada portofolio winner dan
portofolio loser. Hal ini membuktikan bahwa
terjadi anomali portofolio winner-loser dengan
pembalikan kinerja yang simetris. Selanjutnya,
portofolio winner dan portofolio loser akan diuji
rata-rata kapitalisasi pasar untuk mengetahui
apakah portofolio yang mengalami pembalikan
kinerja ini mempunyai rata-rata kapitalisasi pasar
yang berbeda (Tabel 3).

Pada sub periode pembentukan, portofolio
winner menunjukkan nilai CAAR sebesar 96.74%.
Rata-rata abnormal return kumulatif yang bernilai
positif mengisyaratkan bahwa portofolio winner
merupakan portofolio yang menguntungkan. Uji
beda dengan nol menunjukkan nilai signifikan
pada tingkat 0.4%. Hal ini menunjukkan bahwa
portofolio winner pada saat pembentukan adalah
portofolio yang harga saham-saham didalamnya
mengalami overreaction sehingga mengalami
overvalued.
Pada saat pengujian, kinerja portofolio
winner menunjukkan pembalikan kinerja. Nilai
CAAR berubah sebesar -290.222% dari 96.74%
menjadi -96.742%. Perubahan ini mengisyaratkan
bahwa kinerja portofolio winner merosot secara
tajam. Pasar melakukan koreksi atas harga saham-

Tabel 3. Uji Beda 2 Rata-rata Kapitalisasi Pasar Portofolio Winner dan Loser Sub Periode Pembentukan
I (dalam Jutaan Rupiah)
Sub Periode

Portofolio
Winner

Portofolio Loser

Selisih

Pembentukan
CAAR
(Januari-Juni 2007)

96,90%

-50,98%

SD
t Test

0,72562
3,533

0,41557
-2,462

5%

5%

Pengujian
CAAR
(Juli-Desember 2007)

-96,901%

50,980%

-198,861

SD
t Test

0,72562
-3,533

0,41557
2,462

-6,066

5%

5%

5%

Significant at

Significant at
Sumber: Data yang diolah, 2008.
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Kapitalisasi pasar yang dibandingkan adalah
rata-rata kapitalisasi pasar bulan Januari 2006.
Pada Tabel 3 tampak bahwa rata-rata kapitalisasi
pasar portofolio loser sebesar Rp.466.627 juta dan
rata-rata kapitalisasi pasar portofolio winner
sebesar Rp.141.051 juta. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi anomali size effect, yaitu sahamsaham yang berkapitalisasi pasar kecil memberikan
return yang lebih tinggi daripada saham-saham
yang berkapitalisasi pasar besar. Uji beda
menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbedaan
tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan.
Portofolio winner dan portofolio loser diuji
kinerjanya menunjukkan terjadi market
overreaction dan anomali winner-loser, ternyata
rata-rata kapitalisasi pasar saat pembentukan
kedua portofolio tersebut tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti
besarnya kapitalisasi pasar tidak atau belum
menentukan suatu portofolio saham mempunyai
return yang berbeda-beda.
Anomali winner-loser di BEI khususnya
perusahaan manufaktur pada sub periode I terjadi
karena investor ketika melakukan transaksi saham
kurang atau tidak sama sekali mendasarkan
analisisnya pada fundamental perusahaan.
Fenomena ini ditunjukkan dengan terjadinya
koreksi harga, yaitu harga saham yang bergerak
dengan arah berlawanan pada saham-saham
dalam portofolio winner maupun portofolio loser.
Koreksi harga terjadi karena investor di BEI
bereaksi secara berlebihan (overweight) atas
informasi-informasi yang berkaitan dengan sahamsaham tersebut, terutama yang dipersepsikan
negatif (bad news) maupun positif (good news).
Informasi ini mendorong harga saham menurun
atau naik melebihi harga wajar-nya, dibuktikan
pada portofolio winner dan portofolio loser yang
mengalami koreksi tajam sehingga mengalami
overvalued dan undervalued. Hal ini
mengakibatkan harga saham-saham dalam
portofolio winner maupun portofolio loser tidak
mencerminkan nilai fundamentalnya.
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Salah satu informasi yang terkait dengan
kinerja saham adalah pasar saham. Analisis
sebelumnya mengisyaratkan bahwa penggunaan
informasi kapitalisasi pasar bukan merupakan
langkah yang tepat dalam mengambil keputusan
dalam menentukan harga saham. Investor di BEI
mempunyai kecenderungan melakukan transaksi
saham yang mendasarkan pada kecenderungan
ramai-ramai menjual atau membeli menjadikan
informasi besarnya kapitalisasi pasar portofolio
winner dan portofolio loser tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan meskipun kedua
portofolio tersebut mempunyai abnormal return
yang berbeda secara ekstrim.
Adanya pergerakan harga-harga saham
dalam portofolio winner ke arah negatif dan
portofolio loser ke arah positif pada periode
pengujian portofolio, yang dapat diprediksi
sebelumnya dengan mempelajari catatan
pergerakan harga-harga saham yang memiliki nilai
CAR tertinggi dan nilai CAR terendah dari
keseluruhan saham pada periode pembentukannya, menunjukkan dilanggarnya hipotesis
efisiensi pasar modal bentuk lemah.
Analisis Sub Periode Penelitian II
Sub periode penelitian II terdiri dari sub
periode pembentukan Juli – Desember 2006 dan
sub periode pengujian Januari – Juni 2007. Hasil
perhitungan CAAR selengkapnya disajikan pada
Tabel 4. Pada Tabel 4 sub periode II juga terjadi
pembalikan kinerja antara portofolio winner dan
portofolio loser. Kinerja portofolio loser menjadi
positif, ditunjukkan dengan nilai CAAR saat
pengujian sebesar 88.125%. Sebaliknya, kinerja
portofolio winner menjadi negatif, ditunjukkan
dengan nilai CAAR saat pengujian sebesar 96.742%. Portofolio loser menunjukkan nilai CAAR
yang positif signifikan dengan nol sedangkan
CAAR portofolio winner bernilai negatif atau
sama dengan nol.

KEUANGAN
Tabel 4. Hasil Perhitungan CAAR Portofolio
Winner dan Loser pada Sub Periode
Penelitian II

Sub Periode
Pembentukan
CAAR
(Juli –Desember 2006)
SD
t Test
Significant at
Pengujian
CAAR
(Januari- juni 2007)
SD
t Test
Significant at

Portofolio Portofolio
Winner
Loser
88,12%

-96,74%

0,28330

0,56624

8,230
5%

-4,520
5%

-88,125%

Selisih

96,742% -184,867

0,28330

0,56624

-8,230
5%

4,520
5%

-12,849
5%

Sumber: Data yang diolah, 2008.

Pada saat pembentukan, kinerja portofolio
loser menunjukkan nilai CAAR sebesar –96.74
abnormal return kumulatif yang bernilai negatif
mengisyaratkan bahwa portofolio loser
merupakan portofolio yang merugi. Kerugian
portofolio ini menunjukkan nilai signifikansi, hal
ini dibuktikan dengan uji beda dengan nol yang
menunjukkan nilai signifikansi sebesar 5%.
Fenomena ini membuktikan bahwa portofolio
loser mengalami undervalued dan overreaction.
Pada saat pengujian, portofolio loser
mengalami pembalikan kinerja. Nilai CAAR
menjadi 96.742% atau berubah sebesar 290.222%.
Pembalikan kinerja ini merupakan isyarat bahwa
pasar melakukan koreksi atas harga saham dalam
portofolio loser yang mengalami undervalued.
Kenaikan harga saham dalam portofolio loser
direspon oleh pasar sehingga menghasilkan nilai
CAAR yang positif signifikan. Hal ini ditunjukkan
dengan hasil uji statistik yang menyimpulkan nilai
CAAR signifikan dengan nol pada tingkat 5%.

Berikut ini akan dianalisis kinerja portofolio
winner yang mengalami pembalikan kinerja.
Pada sub periode pembentukan, portofolio
winner menunjukkan nilai CAAR sebesar 88.12%.
Rata-rata abnormal return kumulatif yang bernilai
positif mengisyaratkan bahwa portofolio winner
merupakan portofolio yang menguntungkan. Uji
beda dengan nol menunjukkan nilai signifikan
pada tingkat 5%. Hal ini menunjukkan bahwa
portofolio winner pada saat pembentukan adalah
portofolio yang harga saham-saham didalamnya
mengalami overreaction sehingga mengalami
overvalued.
Pada saat pengujian, kinerja portofolio
winner menunjukkan pembalikan kinerja. Nilai
CAAR berubah sebesar -176.245% dari 88.12%
menjadi -88.125%. Perubahan ini mengisyaratkan
bahwa kinerja portofolio winner merosot secara
tajam. Pasar melakukan koreksi atas harga sahamsaham pada portofolio winner signifikan dengan
nol. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji statistik
yang menunjukkan nilai yang signifikan pada
tingkat 5%.
Pada pengujian selisih CAAR antara
portofolio winner dan portofolio loser
menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan.
Perbedaan yang terjadi antara kedua portofolio
tersebut sebesar -184.867%. Uji beda dua rata-rata
yang dilakukan menunjukkan perbedaan ini
signifikan pada tingkat 5%. Berdasarkan seluruh
hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan
bahwa pada sub periode II di BEI terjadi fenomena
market overreaction pada portofolio winner dan
portofolio loser. Hal ini membuktikan bahwa
terjadi anomali portofolio winner-loser dengan
pembalikan kinerja yang simetris. Selanjutnya,
portofolio winner dan portofolio loser akan diuji
rata-rata kapitalisasi pasar untuk mengetahui
apakah portofolio yang mengalami pembalikan
kinerja ini mempunyai rata-rata kapitalisasi pasar
yang berbeda. (Tabel 5).
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Tabel 5. Uji Beda 2 Rata-Rata Kapitalisasi Pasar Portofolio Winner dan Portofolio Loser Sub Periode
Pembentukan II (dalam Jutaan Rupiah)
No

Emiten

Winner
Kapitalisasi Pasar

Emiten

Loser
Kapitalisasi Pasar

1
2

IIKP
KDSI

88.000
39.130

ALMI
DAVO

137.060
1.240.371

3
4
5
6
7
Rata-rata

SIPD
KLBF
EKAD
SRSN
PYFA

759.975
4.466.880
54.783
180.600
32.104
791.754

HEXA
SIMM
POLY
JKWS
RICY

516.600
220.000
197.726
9.750
227.809
364.188

Hasil

thitung = -0.451
Kesimpulan :
Ho diterima,
Rata-rata
Kapitalisasi
pasar tidak
berbeda secara
signifikan

Sumber: Data yang diolah, 2008.

Kapitalisasi pasar yang dibandingkan adalah
rata-rata kapitalisasi pasar pada bulan Desember
2006. Pada Tabel 5 tampak bahwa rata-rata
kapitalisasi pasar portofolio loser sebesar 364.188
juta rupiah dan rata-rata kapitalisasi pasar
portofolio winner sebesar 791.754 juta rupiah.
Terlihat bahwa rata-rata kapitalisasi pasar
portofolio loser lebih kecil daripada rata-rata
kapitalisasi pasar portofolio winner.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pada
kedua portofolio yang dibentuk tidak terjadi
anomali size effect. Uji beda menunjukkan bahwa
meskipun terjadi perbedaan tetapi perbedaan
tersebut tidak signifikan.
Kesimpulannya, meskipun portofolio winner
dan portofolio loser ketika diuji kinerjanya
menunjukkan terjadinya anomali winner-loser
dan fenomena market overreaction, ternyata ratarata kapitalisasi pasar, saat pembentukan tidak
menunjukkan perbedaan signifikan. Hal ini berarti
besarnya kapitalisasi tidak atau belum
menentukan suatu saham mempunyai return yang
berbeda.
Fenomena market overreaction terjadi
karena investor di BEI pada sub periode II ini,
ketika melakukan transaksi saham kurang atau
tidak sama sekali mendasarkan analisisnya pada
fundamental perusahaan. Fenomena ini
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ditunjukkan dengan terjadinya koreksi harga yaitu
harga saham yang bergerak dengan arah
berlawanan pada saham-saham dalam portofolio
loser maupun portofolio winner. Koreksi yang
paling besar terjadi pada portofolio loser. Koreksi
harga pada portofolio loser terjadi karena investor
di BEI menyadari bahwa saham dalam portofolio
loser mengalami undervalued. Di pihak lain,
informasi yang dipersepsikan secara positif (good
news) direspon secara berlebihan (overweight).
Persepsi positif ini mendorong harga saham
meningkat melebihi harga yang wajar sehingga
harga saham tidak lagi mencerminkan nilai
fundamental dari masing-masing saham.
Penggunaan informasi kapitalisasi pasar
bukan langkah yang tepat untuk mengambil
keputusan dalam menentukan harga saham.
Investor di BEI yang mempunyai kecenderungan
melakukan transaksi saham yang mendasarkan
pada kecenderungan ramai-ramai menjual atau
membeli menjadikan informasi besarnya
kapitalisasi pasar kurang relevan. Terbukti dengan
besarnya kapitalisasi portofolio winner dan loser,
merupakan portofolio yang mempunyai abnormal
return yang berbeda secara ekstrim, tidak
menunjukkan perbedaan kapitalisasi pasar yang
signifikan.

KEUANGAN
Pergerakan harga saham-saham dalam
portofolio loser ke arah positif dan portofolio
winner ke arah negatif yang mengalami
pembalikan (systematic price reversal) merupakan
hal yang dapat diprediksi sebelumnya. Prediksi
dilakukan dengan mempelajari catatan
pergerakan harga-harga saham yang memiliki nilai
CAAR tertinggi dari keseluruhan saham pada
periode
pembentukan.
Fenomena
ini
menunjukkan dilanggarnya hipotesis efisiensi
pasar modal bentuk lemah.
Implikasi dari penelitian pada sub periode
ini adalah investor lebih baik membeli sahamsaham dalam portofolio loser. Investor yang
membeli saham-saham dalam portofolio loser
akan mendapatkan abnormal return kumulatif
positif yang signifikan. Investor yang sudah
mempunyai saham-saham dalam portofolio
winner sebaiknya segera menjual karena akan
mengalami kerugian meskipun kerugian tersebut
tidak signifikan. Dana hasil penjualan sahamsaham dalam portofolio winner dapat digunakan
untuk membeli saham-saham dalam portofolio
loser.
Analisis Sub Periode Penelitian III
Sub periode penelitian III terdiri dari sub
periode pembentukan Januari – Juni 2007 dan
dan sub periode pengujian Juli – Desember 2007.
Hasil perhitungan CAAR selengkapnya disajikan
pada Tabel 6. Pada sub periode III juga terjadi
pembalikan kinerja antara portofolio winner dan
portofolio loser.

Tabel 6. Hasil Perhitungan CAAR Portofolio
Winner dan Loser pada Sub Periode
Penelitian III

Sub Periode
Pembentukan
CAAR
(Januari-Juni 2007)
SD
t Test
Significant at
Pengujian
CAAR
(Juli-Desember 2007)
SD
t Test
Significant at

Portofolio Portofolio
Winner
Loser

Selisih

96,90%

-50,98%

0,72562
3,533
5%

0,41557
-2,462
5%

-96,901%

50,980%

-198,861

0,72562
-3,533
5%

0,41557
2,462
5%

-6,066
5%

Sumber: Data yang diolah, 2008.

Pada Tabel 6 tampak bahwa kinerja
portofolio mengalami pembalikan. Kinerja
portofolio loser menjadi positif, ditunjukkan
dengan nilai CAAR saat pengujian sebesar
50.980%. Sebaliknya, kinerja portofolio menjadi
negatif, ditunjukkan dengan nilai CAAR saat
pengujian sebesar -96.901%.
Pada saat pembentukan, portofolio loser
menunjukkan nilai CAAR -50.98%. Nilai rata-rata
abnormal return kumulatif yang bernilai negatif
ini mengisyaratkan bahwa portofolio loser
merupakan portofolio yang merugi. Kerugian
portofolio ini menunjukkan nilai yang signifikan,
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dibuktikan dengan hasil uji beda nol
menunjukkan nilai signifikan 5%. Hal ini
membuktikan bahwa portofolio loser merupakan
portofolio yang mengalami undervalued dan
overreaction.
Pada saat pengujian, portofolio loser
mengalami pembalikan kinerja. Nilai CAAR
menjadi 50.980% atau berubah sebesar 101.96%.
Pembalikan kinerja ini merupakan isyarat bahwa
pasar melakukan koreksi atas harga saham dalam
portofolio loser yang mengalami undervalued.
Kenaikan harga saham dalam portofolio loser
direspon oleh pasar sehingga menghasilkan nilai
CAAR yang positif signifikan. Hal ini ditunjukkan
dengan hasil uji statistik yang menyimpulkan nilai
CAAR signifikan dengan nol pada tingkat 5%.
Berikut ini akan dianalisis kinerja portofolio winner
yang mengalami pembalikan kinerja (Tabel 6).
Pada sub periode pembentukan, portofolio
winner menunjukkan nilai CAAR sebesar 96.90%.
Rata-rata abnormal return kumulatif yang bernilai
positif mengisyaratkan bahwa portofolio winner
merupakan portofolio yang menguntungkan. Uji
beda dengan nol menunjukkan nilai signifikan
pada tingkat 5%. Hal ini menunjukkan bahwa
portofolio winner pada saat pembentukan adalah
portofolio yang harga saham-saham didalamnya
mengalami overreaction sehingga mengalami
overvalued.

Pada saat pengujian, kinerja portofolio
winner menunjukkan pembalikan kinerja. Nilai
CAAR berubah sebesar -193.801% dari 96.90%
menjadi -96.901%. Perubahan ini mengisyaratkan
bahwa kinerja portofolio winner merosot secara
tajam. Pasar melakukan koreksi atas harga sahamsaham pada portofolio winner signifikan dengan
nol. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji statistik
yang menunjukkan nilai yang signifikan pada
tingkat 5%.
Pada pengujian selisih CAAR antara
portofolio winner dan portofolio loser
menunjukkan perbedaan kinerja yang signifikan.
Perbedaan yang terjadi antara kedua portofolio
tersebut sebesar -198.861%. Uji beda dua rata-rata
yang dilakukan menunjukkan perbedaan ini
signifikan pada tingkat 5%. Berdasarkan seluruh
hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan
bahwa pada sub periode III di BEI terjadi
fenomena market overreaction pada portofolio
winner dan portofolio loser. Hal ini membuktikan
bahwa terjadi anomali portofolio winner-loser
dengan pembalikan kinerja yang simetris.
Selanjutnya, portofolio winner dan portofolio
loser akan diuji rata-rata kapitalisasi pasar untuk
mengetahui apakah portofolio yang mengalami
pembalikan kinerja ini mempunyai rata-rata
kapitalisasi pasar yang berbeda.

Tabel 6. Uji Beda 2 Rata-rata Kapitalisasi Pasar Portofolio Winner dan Loser Sub Periode Pembentukan
III (dalam Jutaan Rupiah)
No
1
2
3
4
5
6
7
Rata-rata

Emiten
IIKP
RYAN
SSTM
MYRX
BRPT
AUTO
HEXA

Winner
Kapitalisasi Pasar
114.240
24.752
246.828
834.304
1.806.047
2.390.587
806.400
889.023

Emiten
DYNA
MYOR
SRSN
SMAR
ULTJ
DAVO
MLPL

Sumber: Data yang diolah, 2008.
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Loser
Kapitalisasi Pasar
440.587
835.576
210.700
3.044.534
823.188
899.269
262.047
930.842

Hasil

thitung = -0.693
Kesimpulan:
Ho diterima,
rata-rata
kapitalisasi
pasar tidak
berbeda secara
signifikan

KEUANGAN
Kapitalisasi pasar yang dibandingkan adalah
rata-rata kapitalisasi pasar bulan Juni 2007. Pada
Tabel 6 tampak bahwa rata-rata kapitalisasi pasar
portofolio loser sebesar Rp.930.842 juta dan ratarata kapitalisasi pasar portofolio winner sebesar
Rp.889.023 juta. Hal ini menunjukkan bahwa
terjadi anomaly size effect, yaitu saham-saham
yang berkapitalisasi pasar kecil memberikan return
yang lebih tinggi daripada saham-saham yang
berkapitalisasi pasar besar. Uji beda menunjukkan
bahwa meskipun terjadi perbedaan tetapi
perbedaan tersebut tidak signifikan.
Portofolio winner dan portofolio loser diuji
kinerjanya dan menunjukkan terjadi market
overreaction dan anomali winner-loser, ternyata
rata-rata kapitalisasi pasar saat pembentukan
kedua portofolio tersebut tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti
besarnya kapitalisasi pasar tidak atau belum
menentukan suatu portofolio saham mempunyai
return yang berbeda-beda.
Anomali winner-loser di BEI khususnya
perusahaan manufaktur pada sub periode III,
terjadi karena investor ketika melakukan transaksi
saham kurang atau tidak sama sekali mendasarkan
analisisnya pada fundamental perusahaan.
Fenomena ini ditunjukkan dengan terjadinya
koreksi harga, yaitu harga saham yang bergerak
dengan arah berlawanan pada saham-saham
dalam portofolio winner maupun portofolio loser.
Koreksi harga terjadi karena investor di BEI
bereaksi secara berlebihan (overweight) atas
informasi-informasi yang berkaitan dengan sahamsaham tersebut, terutama yang dipersepsikan
negatif (bad news) maupun positif (good news).
Informasi ini mendorong harga saham menurun
atau naik melebihi harga wajarnya, dibuktikan
pada portofolio winner dan portofolio loser yang
mengalami koreksi tajam sehingga mengalami
overvalued dan undervalued. Hal ini
mengakibatkan harga saham-saham dalam
portofolio winner maupun portofolio loser tidak
mencerminkan nilai fundamentalnya.

Salah satu informasi yang terkait dengan
kinerja saham adalah pasar saham. Analisis
sebelumnya mengisyaratkan bahwa penggunaan
informasi kapitalisasi pasar bukan merupakan
langkah yang tepat dalam mengambil keputusan
dalam menentukan harga saham. Investor di BEI
mempunyai kecenderungan melakukan transaksi
saham yang mendasarkan pada kecenderungan
ramai-ramai menjual atau membeli menjadikan
informasi besarnya kapitalisasi pasar portofolio
winner dan portofolio loser tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan meskipun kedua
portofolio tersebut mempunyai abnormal return
yang berbeda secara ekstrim.

PEMBAHASAN
Selama 3 sub periode penelitian, tampak
bahwa di Bursa Efek Indonesia anomali winnerloser terjadi di setiap sub periode. Fenomena
perubahan ini menunjukkan bahwa investor di
BEI belum tentu bereaksi berlebihan karena salah
satu jenis informasi saja. Pada saat pasar berubah
dari bullish ke bearish, investor bereaksi berlebihan
terhadap informasi yang dipersepsikan buruk (bad
news). Begitu juga sebaliknya, saat pasar berubah
dari bearish ke bullish, investor bereaksi berlebihan
terhadap informasi yang persepsikan baik (good
news).
Fenomena ini menunjukkan bahwa investor
di BEI cenderung kurang mendasarkan analisisnya
pada analisis kinerja harga saham jangka panjang,
tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi
investor untuk memperoleh keuntungan jangka
pendek (spekulasi), dengan aksi ramai-ramai
membeli (herd instinct) apabila menerima
informasi baru yang dipersepsikan sebagai kabar
baik maupun buruk di pasar modal.
Reaksi berlebihan dari loser ini
menunjukkan bahwa pasar merespon secara
berlebihan terhadap informasi baru, kemudian
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pasar menyadari bahwa reaksi awal terlalu besar.
Koreksi pasar ini tercermin dengan adanya
pembalikan harga. Hasil ini konsisten dengan
hipotesis reaksi berlebihan, bahwa pasar menilai
harga saham terlalu rendah terhadap berita atau
informasi buruk (bad news). Hal ini sesuai dengan
yang dikemukakan Dissanaike (2005) menyatakan
bahwa jika investor secara rutin bereaksi
berlebihan terhadap informasi baru, harga saham
yang biasanya cenderung loser akan berubah dan
bergerak menjadi winner, penelitian ini
membutikan terjadi anomali, hal yang serupa juga
diungkapkan oleh penelitian tentang
overreaction hypotesis yang dilakukan oleh
Sukmawati & Hermawan (2003) menemukan
bahwa terjadi indikasi adanya overreaction
dengan portofolio loser mengungguli portofolio
winner, juga menemukan adanya fenomena
anomali.
Fenomena tersebut
pada dasarnya
menyatakan bahwa pasar telah bereaksi
berlebihan terhadap suatu informasi. Para pelaku
pasar cenderung menetapkan harga saham terlalu
tinggi terhadap informasi yang dianggap bagus
oleh para pelaku pasar dan sebaliknya, para
pelaku pasar cenderung menetapkan harga
terlalu rendah terhadap informasi buruk.
Hasil penelitian ini juga didukung oleh
Susiyanto (1997) menguji keberadaan reaksi
berlebihan di Bursa Efek Jakarta. Susiyanto
menggunakan data mingguan selama periode
1994-1996 dan dalam penelitian tersebut
ditemukan bahwa portofolio saham yang tiga
bulan sebelumnya memperlihatkan abnormal
return positif (winner) mengalami reaksi yang
berlebihan yaitu memperoleh abnormal return
negatif dalam periode tiga bulan sesudahnya.
Namun Susiyanto tidak menemukan adanya reaksi
berlebihan pada portofolio saham yang
sebelumnya memperlihatkan abnormal return
negatif (loser). Susiyanto (1997) menginterpretasikan penelitiannya bahwa para investor di
Bursa Efek Jakarta lebih sering merespon secara
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berlebihan pada informasi positif dibandingkan
dengan informasi negatif. Reaksi berlebihan
dalam penelitian ini konsisten dengan Fenomena
pembalikan harga jangka pendek oleh Iswandari
(2001) dengan menggunakan data harga saham
harian selama tahun 1998 dan ditemukan bahwa
reaksi berlebihan hanya terjadi pada saham-saham
loser dan bukan pada saham winner dengan
menggunakan model market dan model
disesuaikan rata-rata
Secara psikologis, pelaku pasar cenderung
memberikan reaksi dramatik terhadap berita yang
jelek. Hal tersebut dipertegas oleh Dissnaike (2005)
membagi portofolio dalam kelompok portofolio
yang konsisten mendapatkan earning (winner)
dan portofolio yang konsisten tidak mendapat
earning (loser). Koreksi terhadap informasi
tersebut pada periode berikutnya jika dalam
jangka pendek, koreksi dilakukan secara
berlebihan, signifikan dan berulang. Inilah yang
dikatakan overreaction. Beberapa teori secara
umum menyebutkan bahwa perilaku para investor
bereaksi berlebihan (overreact) terhadap adanya
berita mengenai informasi peristiwa, baik itu
peristiwa keuangan maupun bukan peristiwa
keuangan yang tak terduga dan dramatis yang
tidak diantisipasi sebelumnya. Beberapa event
yang tidak diantisipasi mempengaruhi seluruh
ekonomi yang ada dan mempengaruhi harga
saham secara signifikan, baik itu apresiasi saham
maupun depresiasi saham.
Reaksi berlebihan menjadi penting untuk
dibahas, karena reaksi berlebihan memberikan
perilaku prinsipal terhadap para pelaku pasar yang
akan mempengaruhi banyak konteks. Ketika para
pelaku pasar berekasi berlebihan terhadap
informasi tak terduga sebelumnya, maka sahamsaham yang golongan loser akan mengungguli
winner (Wibowo, 2004). Akibat dari adanya reaksi
berlebihan ini mendorong orang melakukan
strategi membeli saham loser dan menjual saham
winner. Strategi ini diuji oleh Elton (2000) dalam
Sukmawati & Hermawan (2003) dengan

KEUANGAN
menggunakan Sharpe Litner CAPM dan juga
dengan menggunakan prosedur yang telah
digunakan oleh DeBondt & Thaler (1985)
menyatakan bahwa ternyata rasio winner dan
loser tidak konstan sepanjang waktu. Ini berarti
bahwa estimasi return dari strategi ini sangat
sensitif terhadap metode yang digunakan
sehingga hanya sedikit abnormal return yang
diperoleh pada saat ada perubahan risiko yang
mengontrolnya.
Penggunaan informasi kapitalisasi pasar
bukan merupakan langkah yang tepat dalam
mengambil keputusan dalam menentukan harga
saham. Tiga kali pengujian menunjukkan bahwa
besarnya kapitalisasi pasar portofolio winner dan
portofolio loser, tidak menunjukkan perbedaan
yang signifikan meskipun portofolio ini dibentuk
berdasarkan abnormal return yang berbeda secara
ekstrim. Hal ini merupakan salah satu bukti bagi
investor di BEI yang mempunyai kecenderungan
melakukan transaksi saham berdasarkan pada
kecenderungan ramai-ramai menjual atau
membeli (Manurung, 2005).
Kapitalisasi pasar bukan informasi yang
mempengaruhi suatu saham menjadi loser
maupun winner dan kapitalisasi pasar saham juga
tidak mempengaruhi abnormal return. Investor
tidak dapat menjadikan pedoman bahwa saham
akan menjadi saham loser maupun saham winner
berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Hal ini
didukung oleh penelitian Waninda & Asri (2003)
yang mengemukakan bahwa saham-saham yang
berkapitalisasi pasar besar belum tentu
memberikan return yang lebih kecil daripada
saham-saham yang berkapitalisasi pasar kecil.
Sebaliknya, saham-saham yang berkapitalisasi
pasar kecil belum tentu memberikan return yang
lebih bersar daripada saham-saham yang
berkapitalisai pasar besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis apakah terjadi market
overreaction pada ketiga sub periode pengujian
yaitu kinerja portofolio saham loser mengungguli
kinerja portofolio saham winner dan apakah
informasi mengenai besarnya kapitalisasi pasar
akan mempengaruhi suatu saham untuk
mendapatkan abnormal return terutama pada saat
di pasar terjadi anomali winner-loser.
Hasil penelitian menunjukkan terjadi market
overreaction pada ketiga sub periode pengujian
yaitu kinerja portofolio saham loser mengungguli
kinerja portofolio saham winner. Anomali ini
dijelaskan dengan pembalikan kinerja portofolio
loser dan winner dengan selisih CAAR yang
berbeda secara signifikan dan tidak terdapat
perbedaan secara signifikan antara rata-rata
kapitalisasi pasar portofolio saham winner dan
portofolio saham loser sebab besarnya kapitalisasi
pasar saham portofolio winner dan loser tidak
mempengaruhi abnormal return. Hal ini berarti
anomali size effect tidak terjadi di Bursa Efek
Indonesia pada saat terjadi anomali winner-loser.
Saran
Dengan ditemukannya bukti-bukti bahwa
terjadinya market overreaction sehingga terjadi
anomali winner-loser pada saham-saham yang
terdapat dalam portofolio winner maupun
portofolio loser, maka investor hendaknya lebih
kritis dalam menanggapi suatu informasi baru
yang masuk ke pasar modal, baik informasi yang
dipersepsikan oleh investor sebagai suatu kabar
baik maupun kabar buruk. Seluruh informasi yang
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masuk sebaiknya dianalisis secara lebih seksama
dan mendalam, terutama dampak informasi baru
tersebut terhadap kinerja harga saham dalam
jangka panjang dan para investor sebaiknya juga
tidak menggunakan informasi besarnya
kapitalisasi pasar saham untuk mendapatkan
abnormal return.
Untuk penelitian selanjutnya yang akan
mengembangkan penelitian tentang fenomena
market overreaction di pasar modal Indonesia
dapat dilakukan dengan memperpanjang periode
pembentukan dan pengujian portofolio dengan
menambah jumlah sampel saham pada masingmasing portofolio dan memasukkan kriteriakriteria size effect, bid-ask effect, infrequent trading.
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Abstract: The purpose of this research was to test the accuracy of GARCH Option Model for
pricing stock option contracted on Astra International, BCA, Indofood and Telkom when barrier
existed at The Indonesia Stock Exchange. Utilizing intraday stock movement and stock option
contract data, simulation was conducted using actual data. To test the accuracy of GARCH Option
Model, average percentage mean squared error was used to compare simulated premium
with its payoff at its maturity date. The findings from this research were one month option
average percentage mean squared error of GARCH Option Model was three point fifty one
percent (3.51%), two month option was six point sixty one (6.61%) and three month option
was seven point seventy nine percent (7.79%).
Key words: ARIMA, barrier option, derivative, GARCH , stock option contact.

Barrier option yaitu suatu opsi dimana pergerakan
harga dari aset yang mendasarinya dibatasi pada
tingkat harga yang telah ditentukan diperkenalkan
pada bulan September 2004 di Bursa Efek Indonesia.

Fenomena yang peneliti temukan periode Oktober
– Desember 2004 pada perdagangan kontrak opsi
saham disajikan pada Grafik 1.

Sumber : Bursa Efek Indonesia, diolah (2008)

Grafik 1. Autoexercise Perdagangan Kontrak Opsi Saham di Bursa Efek Indonesia Periode
Oktober – Desember 2004
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Dari Grafik 1 menunjukkan bahwa: (1)
Terjadi rata–rata 14 kali autoexercise per hari pada
periode tersebut. Ini berarti rata–rata per hari
terjadi 14 kali peningkatan ataupun penurunan
harga rata–rata saham induk di atas ataupun di
bawah 10 % dari strike price. (2) Volatilitas selama
periode opsi tidak konstan, ini ditunjukkan
dengan terkadang tinggi dan terkadang
rendahnya volatilitas yang terjadi, sehingga teori
opsi yang dikembangkan oleh Black-Scholes
(1973) dan barrier option yang dikembangkan
oleh Merton (1973) yang mengasumsikan
volatilitas konstan selama periode opsi sulit
diterapkan.

seluruh saham yang memperdagangkan kontrak
opsi saham di Bursa Efek Indonesia.

Opsi sangat berkaitan erat dengan
permodelan secara akurat ketidakpastian atau
volatilitas dari aset dasar, sehingga semakin baik
memodelkan dan memperkirakan volatilitas dari
aset dasar, maka fungsi opsi sebagai alat investasi
dan lindung nilai akan terlaksana.

C = SN (d1) − e −

Berdasarkan data imbal hasil periode
Januari–Maret 2005, pada empat saham yang
memperdagangkan kontrak opsi saham (Saham
Astra, BCA, Indofood dan Telkom), yang
diobservasi setiap 30 menit menunjukkan
fenomena volatility clustering (kondisi
pengelompokkan volatilitas) yaitu fenomena
yang menunjukkan terkadang tinggi dan
terkadang rendahnya volatilitas aset dasar dari
kontrak opsi saham tersebut.
Dari fenomena tersebut maka tujuan
penelitian ini secara umum adalah untuk
melakukan pengujian keakuratan model opsi
GARCH dalam penentuan premi kontrak opsi di
Bursa Efek Indonesia ketika barrier (batasan) opsi
diberlakukan dan terjadinya volatilitas yang
berubah-ubah selama periode opsi.
Proses penentuan variannya dibentuk
berdasarkan lag terbaik dari ARIMA dan
dimodelkan untuk membuat lag terbaik dari
GARCH, yang pada akhirnya nilai varian
didapatkan dari lag terbaik dari GARCH. Aset dasar
(underlying asset) dalam penelitian ini adalah

MODEL BSOPM (BLACK-SCHOLES
OPTION PRICING MODEL)
Black & Scholes (1973), memberikan pondasi
fundamental dalam pembentukkan harga opsi.
Black & Scholes menjawab permasalah dalam
perhitungan opsi sehingga lebih baik dari segi
teoritis ataupun praktis, dengan formula sebagai
berikut :
RfT

XN (d 2) ...........................(2.1)

Sedangkan formula untuk opsi put adalah
sebagai berikut :

P = Xe−

Rf T

N(−d 2) − SN(−d1) ......................................(2.2)

dimana :
2

d1 =

[s / X ] + R f 1n

T

σ
d2 = d1 -

...............(2.3)

2

σ

T

T

................................................(2.4)

Dimana :
S

= Harga spot saham

X

= harga eksekusi/tebus

T

= jatuh tempo option

Rf

= tingkat bunga bebas risiko / SBI

σ

= variance harga saham

C

= Nilai dari opsi call per lembar saham

P

= Nilai dari opsi put per lembar saham

N {.} = Distribusi kumulatif probabilitas untuk
sebuah variabel yang terdistribusi normal
dengan mean = 0 dan standar deviasi 1
Untuk menjalankan formula tersebut
secara analitis, asumsi-asumsi yang digunakan
sebagai berikut : (1) Kontrak opsi
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menggunakan gaya Eropa, yaitu opsi hanya dapat
dieksekusi pada saat jatuh tempo kontrak; (2) Nilai
aset dasar mengikuti continuous time log normal
stochastic process; (3) Tingkat suku bunga bebas
risiko dan varian konstan selama kontrak opsi
berlangsung; (4) Continuous coumpounded rate
return dari aset dasar harus terdistribusi secara
normal dengan mean dan varian konstan per unit
waktu; (5) Pasar kontrak opsi saham berlangsung
adalah pasar sempurna; (6) Tidak dikenakan
pajak dan biaya transaksi dalam kontrak opsi; (6)
Arbitrase tidak mungkin terjadi.
Berdasarkan formula tersebut, maka
diberlakukannya batasan dalam perdagangan
opsi, maka model Black-Scholes perlu dimodifikasi.
Merton (1973), memberikan persamaan untuk
penilaian barrier option sebagai berikut :


C = Se−dT * 



r T  H 2l − 2
H 2l
N ( d 3) − Xe− f *  
N ( d 4)

 S 
S 


2l

rf T  H 
H
P = Se−dT *   N ( −d 3) − Xe − *  
S
 
S

2l − 2

N ( −d 4)

[

2

Engle (1982), memberikan model Auto
Regressive Conditional Heteroscedasticity ARCH
( p ) sebagai berikut :
s

.......(2.6)

2
t

p

=a0 +

∑a e

= nilai variance dari variabel yang diteliti
= slope dari persamaan dengan syarat
		 > 0
= slope dari persamaan dengan rentang
nilai 0< <1
= sigma lag sebesar t =1 hingga t =p dari
error
Bollerslev (1986), memberikan model
Generalized Auto Regressive Conditional
Heteroscedasticity - GARCH (q) sebagai berikut :

............................................(2.7)

............................(2.11)

]

d 4 = d 3 − s T ....................................................(2.9)

............................................(2.10)

Dimana :

d 3 = ln( H / SX ) /s T + l s T ............................(2.8)
2

2
1 t −1

t =1

.......(2.5)

Dimana :
l = r − d + 0. 5s 2 /s

PROSES ARCH/GARCH DAN GARCH
OPTION MODEL

Dimana :
= nilai variance dari variabel yang diteliti

H = batasan ( barrier ) dari harga saham

= slope dari persamaan dengan syarat >
Aplikasi penilaian barrier option dengan
pendekatan matematis dilakukan oleh Haug
(2001), Brokman & Turtle (2003) dan Buchen
(2006), kritik terhadap penelitian sebelumnya
adalah penerapan volatilitas yang bersifat
konstan selama periode opsi.

0
= slope dari persamaan
= sigma lag sebesar t=1 hinga t=p dari error
kuadrat
= slope dari persamaan
= sigma lag sebesar t=1 hingga t=q dari
		 Conditional Variance.
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Dari persamaan maka pada model GARCH,
conditional variance dari pada waktu t, tidak
hanya tergantung dari error pada waktu
sebelumnya, tapi juga dari conditional variance
pada waktu sebelumnya.
Model Opsi GARCH Option pertama kali
dikembangkan oleh Duan (1995), Kallsen & Taqqu
(1998) menggunakan metode simulasi montecarlo
dan mengembangkan continuous time GARCH
menunjukkan bahwa aplikasi GARCH dapat
diterapkan dalam pemodelan suatu opsi.
Aplikasi GARCH dengan model continuous
time dilakukan oleh Heston & Nandi (2000),
dengan mengasumsikan bahwa harga saham
memiliki variance yang mengikuti proses GARCH.
Model yang dibangun oleh Heston dan Nandi
dilandasi oleh dua asumsi, yaitu :
Pertama, harga saat ini mengikuti persamaan :
Log ( S (t )) = Log ( S (t − ∆)) + r + λh(t ) + h(t ) z (t ) …......(2.12)
p

ht = ω +

∑α z(t − 1∆) − γ
1

t =1

2

1

h(t − 1∆)) +

q

∑ β h(t − 1∆) .....(2.13)
1

t =1

Dimana :
r

= continuously compounded interest rate
pada interval ?,

z(t )

= standar normal distribusi

h (t )

= conditional variance pada log return
t -∆

Pada model Heston & Nandi (2000) ini, fokus
pada GARCH (1.1) in Mean, sehingga h( t + ∆ ),
merupakan fungsi dari harga saham dengan
persamaan :
....(2.14)
Kedua, nilai opsi pada saat jatuh tempo
mengikuti model Black – Scholes Option Pricing
Model.

METODE
Sumber data yang digunakan pada
penelitian ini adalah dengan dilakukan dengan
capture intra hari data pada setiap 30 menit
transaksi perdagangan saham dan data kontrak
opsi saham yang dikelompokkan menjadi dua,
yaitu :
Data Periode Estimasi
Data yang dipergunakan untuk melakukan
estimasi adalah data sekunder intra hari
perdagangan saham periode Januari-Maret 2005,
pada periode ini dilakukan hal-hal sebagai
berikut: (a) Pengumpulan data intra hari dan
pemodelan ARIMA terbaik; (b) Dari ARIMA terbaik
dimodelkan GARCH terbaik; (c) Perhitungan
volatilitas historis yaitu perhitungan varian dari
masing masing saham untuk dimana perubahan
harga saham yang diamati dilakukan setiap 30
menit di Bursa Efek Indonesia. Data ini
dipergunakan untuk mengestimasi nilai variance,
adapun data yang diolah sebanyak 885 tick data;
(d) Penentuan sampel yang meliputi : harga saham
awal, harga tebus, suku bunga bebas risiko, jangka
waktu opsi, dividen dan nilai varian yang sudah
diestimasi; (e) Perhitungan nilai opsi call dan put
dengan memperhitungkan nilai batasan (barrier)
berdasarkan model analitis GARCH Option Pricing
Model.
Data Periode Pengujian Model
Data yang dipergunakan untuk melakukan
pengujian Model adalah data sekunder intra hari
perdagangan kontrak opsi saham periode April–
Juni 2005 dan data penutupan harga saham
periode Mei–Agustus 2005 sebagai acuan dari
harga tebus.
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Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan yaitu
persentase rata-rata akar kuadrat kesalahan
(average percentage mean squared error ) dimana
semakin kecil nilainya maka model tersebut
semakin baik.
2

N

 APt − SPt  ...............................(3.1)


N
APt


t =1

AMSE = 1

∑

Dimana :
APt

Berdasarkan pengujian Dickey Fuller Test
(Tabel 1) menunjukkan bahwa seluruh saham
yang diteliti stasioner pada first difference pada
(critical values) sebesar 5%.
Pemilihan Model ARIMA
Berdasarkan pengujian unit root maka
diperoleh model ARIMA yang dipilih untuk saham
Astra yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Model ARIMA Saham ASTRA

= Nilai premi Opsi actual

No

SPt

= Nilai premi hasil perhitungan

N

= Jumlah eksperimen yang dilakukan

1
2
3

Saham Astra
AR (1)
AR (16)
AR (1), (16)

AIC

SIC

11.06657
11.08969
11.07266

11.07740
11.10067
11.08913

Prob
0.0001
0.0058
0.0000
0.0040

Sumber : Data diolah, 2008.

HASIL

Pengujian Unit Root
Salah satu pengujian untuk mengetahui
apakah suatu data stasioner atau tidak. Pengujian
dilakukan dengan dua test yaitu non formal
test dan pengujian Dickey-Fuller Test ( DF-test
). Hipotesis nol yang diuji untuk setiap model
ialah
= 0, artinya terdapat masalah unit root
di dalam model yaitu data time series tidak
stasioner. Jika hipotesis nol ditolak maka data
time series stasioner. Pengujian unit root dengan
DF- test ini menggunakan Critical Value dari David
MacKinnon
Tabel 1. Hasil DF Test
No

Saham

Level

st

1 . Difference

(5 %)

1

Astra

-2,3303

-33,9902

-2,8646

2

BCA

-1.0562

-30,0303

-2,8646

3

Indofood

-1.2997

-37,0154

-2,8646

4

Telkom

-1.8106

-37,6641

-2,8646

Sumber: Data diolah, 2008.
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Pada Tabel 2, maka model yang akan
digunakan untuk membuat estimasi ARCH/
GARCH ádalah model AR(1), karena memiliki nilai
AIC dan SIC terkecil dibandingkan model estimasi
yang lain. Pada saham BCA model ARIMA yang
dipilih adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Model ARIMA Saham BCA
No.
1
2
3

Saham BCA
AR (15)
AR (32)
AR (15, 32)

AIC

SIC

8.944684
8.955465

8.955656
8.966609

8.949100

8.965817

Prob.
0.0061
0.0077
0.0066
0.0096

Sumber: Data diolah, 2008.

Pada Tabel 3, maka model yang akan
digunakan untuk membuat estimasi ARCH/GARCH
adalah model AR(15), karena memiliki nilai AIC
dan SIC terkecil dibandingkan model estimasi
yang lain. Pada saham Indofood model ARIMA
yang dipilih untuk adalah sebagai berikut :

KEUANGAN
Tabel 4. Model ARIMA Saham Indofood

No.

Saham Indofood

AIC

SIC

Tabel 5. Model ARIMA Saham Telkom
No.

Prob.

1
2
3

Saham Telkom
AR (1)
AR (13)
AR (1,13)

AIC

SIC

Prob.

9.280213
9.332206

9.291747
9.343158

9.275242

9.291670

0.0000
0.0031
0.0000
0.0017

1

AR (1)

8.131039

8.141873

0.0000

2

AR (11)

8.169799

8.180731

0.0001

3

AR (33)

8.146543

8.157698

0.0000

Sumber : data diolah, 2008.

4

AR (36)

8.151639

8.162825

0.0000

5

AR (1)
AR (11)
AR (1)
AR (33)
AR (1)
AR (36)
AR (11)
AR (33)
AR (11)
AR (36)
AR (33)
AR (36)
AR (1)
AR (11)
AR ( 33)
AR (1)
AR (11)
AR (36 )
AR (11)
AR (33)
AR (36 )
AR (1)
AR (33)
AR (36 )
AR (1)
AR (11)
AR ( 33)
AR (36)

8.123380

8.139778

8.109107

8.125839

8.107645

8.124424

8.130311

8.147044

8.136309

8.153088

8.129067

8.145846

0.0000
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000
0.0000

Pada Tabel 5, maka model yang akan
digunakan untuk membuat estimasi ARCH/
GARCH ádalah model AR(1,13), karena memiliki
nilai AIC dan SIC terkecil dibandingkan model
estimasi yang lain.

6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

8.091630
8.113940
8.091079
8.113451
8.113666
8.136038
8.091079
8.113451
8.073036
8.101001

Pemilihan Model ARCH/GARCH
Berdasarkan model estimasi ARIMA, maka
model ARCH/GARCH yang terbentuk dan dipilih
berdasarkan perbandingan nilai AIC dan SIC, maka
model estimasi ARCH/GARCH untuk perhitungan
volatilitas adalah sebagai berikut: pada saham
Astra model GARCH (3.1) dipilih sebagai model
terbaik karena memiliki nilai AIC dan SIC yang
terkecil. Dimana model estimasinya adalah :

s

2
t

= a 0 + a 1et2−1 + a 2et2− 2 + a 3et2−3 + b1s

2
t −1

..… (4.1)

Pada saham BCA model GARCH (3.3) dipilih
sebagai model terbaik karena memiliki nilai AIC
dan SIC yang terkecil. Dimana model estimasinya
adalah :
s t2 = a 0 + a 1et2−1 + a 2et2− 2 + a 3et2−3 + b1s t2−1 + b2s t2− 2 + b3s t2−3

.. (4.2)

Pada saham Indofood model GARCH (2.1) dipilih
sebagai model terbaik karena memiliki nilai AIC
dan SIC yang terkecil. Dimana model estimasinya
adalah :

Sumber: Data diolah, 2008.

s t2 = a 0 + a 1et2−1 + a 2et2− 2 + b1s t2−1

Pada Tabel 4, maka model yang akan
digunakan untuk membuat estimasi ARCH/
GARCH ádalah model AR(1,11,33,36), karena
memiliki nilai AIC dan SIC terkecil dibandingkan
model estimasi yang lain. Pada saham Telkom
model ARIMA yang dipilih untuk adalah sebagai
berikut :

…...................…(4.3)

Pada saham TELKOM model GARCH (2.1) dipilih
sebagai model terbaik karena memiliki nilai AIC
dan SIC yang terkecil. Dimana model estimasinya
adalah :
s t2 = a 0 + a 1et2−1 + a 2et2− 2 + b1s t2−1

................…..….(4.4)
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PEMBAHASAN
Pengujian Model ARCH/GARCH untuk Barrier
Option
Pada Kontrak Opsi Saham Berjangka Waktu
Satu Bulan
Tabel 6. Hasil Pengujian Jangka Waktu Satu Bulan
Saham

Persentase Rata-rata
Akar Kesalahan Kuadrat

Astra International:
GARCH ( 3.1 )
Bank Central Asia:
GARCH ( 3.3 )
Indofood: GARCH
( 2.1 )
Telkom Indonesia:
GARCH ( 2.1 )
Rata-rata 1 bulan

3.96%
2.74%
3.64%
3.71%
3.51 %

Sumber: Data diolah, 2008.

Pada Kontrak Opsi Saham Berjangka Waktu
Dua Bulan
Tabel 7. Hasil Pengujian Jangka Waktu Dua
Porsentase Rata-rata
Akar Kesalahan Kuadrat

Astra International:
GARCH ( 3.1 )
Bank Central Asia:
GARCH ( 3.3 )
Indofood: GARCH
( 2.1 )
Telkom Indonesia:
GARCH ( 2.1 )
Rata-rata 2 bulan

4.36%
10.03%
8.38%
3.67%
6.61 %

Sumber: Data diolah, 2008.
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Pada Kontrak Opsi Saham Berjangka Waktu
Tiga Bulan
Tabel 8. Hasil Pengujian Jangka Waktu Tiga
Bulan
Saham

Dari Tabel 6, menunjukkan bahwa pada
saham Astra untuk jangka waktu kontrak opsi
saham satu bulan persentase rata-rata akar
kesalahan kuadrat sebesar 3.96 %, pada saham
BCA sebesar 2.74 %, pada saham Indofood sebesar
3.64 % dan pada saham Telkom sebesar 3.71 %.
Sehingga prosentase rata–rata akar kesalahan
kuadrat Model Opsi GARCH untuk penentuan
harga premi kontrak opsi saham jangka waktu
satu bulan ketika batasan (barrier) diberlakukan
sebesar 3.51 %.

Saham

Dari Tabel 7, menunjukkan bahwa pada
saham Astra untuk jangka waktu kontrak opsi
saham dua bulan persentase rata-rata akar
kesalahan kuadrat sebesar 4.36 %, pada saham
BCA sebesar 10.23%, pada saham Indofood
sebesar 8.38 % dan pada saham Telkom sebesar
3.67 %. Sehingga prosentase rata –rata akar
kesalahan kuadrat Model Opsi GARCH untuk
penentuan harga premi kontrak opsi saham
jangka waktu dua bulan ketika batasan (barrier)
diberlakukan sebesar 6.61 %.
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Persentase Rata-rata Akar
Kesalahan Kuadrat

Astra International:
GARCH ( 3.1 )
Bank Central Asia:
GARCH ( 3.3 )
Indofood: GARCH
( 2.1 )
Telkom Indonesia:
GARCH ( 2.1 )
Rata-rata 3 bulan

4.72%
8.11%
9.58%
8.74%
7.79 %

Sumber : Data diolah, 2008.

Dari Tabel 8, menunjukkan bahwa pada
saham Astra untuk jangka waktu kontrak opsi
saham tiga bulan persentase rata-rata akar
kesalahan kuadrat sebesar 4.72 %, pada saham
BCA sebesar 8.11%, pada saham Indofood sebesar
9.58 % dan pada saham Telkom sebesar 8.74 %.
Sehingga prosentase rata –rata akar kesalahan
kuadrat Model Opsi GARCH untuk penentuan
harga premi kontrak opsi saham jangka waktu
tiga bulan sebesar ketika batasan (barrier)
diberlakukan 7.79%.

KEUANGAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan
pengujian keakuratan model opsi GARCH dalam
penentuan premi kontrak opsi di Bursa Efek
Indonesia
ketika barrier (batasan) opsi
diberlakukan dan terjadinya volatilitas yang
berubah-ubah selama periode opsi. Berdasarkan
hasil penelitian terhadap keempat saham yang
memperdagangkan opsi di Bursa Efek Indonesia,
dengan mencari lag terbaik model GARCH yang
dibentuk dari ARIMA terbaik, dimana pemilihan
model GARCH terbaik dipilih berdasarkan AIC dan
SIC terkecil. Dari model GARCH terbaik diestimasi
nilai varian sebagai dasar perhitungan nilai premi
opsi.
Berdasarkan metode prosentase rata–rata
akar kesalahan kuadrat, dimana model yang baik
memiliki nilai prosentase rata –rata akar kesalahan
kuadrat yang kecil. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa untuk jangka waktu
kontrak opsi satu bulan prosentase rata – rata akar
kesalahan kuadrat sebesar tiga koma lima puluh
satu persen sembilan persen, jangka waktu dua
bulan memiliki prosentase rata –rata akar
kesalahan kuadrat sebesar enam koma enam
puluh satu persen dan untuk jangka waktu tiga
bulan memiliki prosentase rata –rata akar
kesalahan kuadrat sebesar tujuh koma tujuh
puluh lima persen.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
semakin pendek jangka waktu opsi , maka
semakin akurat Model opsi GARCH dalam
memprediksi nilai premi kontrak opsi saham di
Bursa Efek Indonesia ketika batasan (barrier)
diberlakukan, ini dibuktikan dengan semakin
kecilnya prosentase rata –rata akar kesalahan
kuadrat.

Saran
Saran praktis dari hasil penelitian ini adalah
perlunya memodelkan varian yang akurat dalam
menentukan harga opsi, model yang
dikembangkan cukup dapat dijadikan acuan
dalam memodelkan varian dan menghitung premi
opsi. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya
dapat dikembangkan pengujian model GARCH
lainnya, misalnya EGARCH dan IGARCH dalam
untuk penilaian suatu harga suatu barrier option.
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KEBIJAKAN PENDANAAN DAN DIVIDEN
DENGAN PENDEKATAN INVESTMENT
OPPORTUNITY SET
Christian Herdinata
Fakultas Ekonomi Jurusan International Business Management
Universitas Ciputra Surabaya
Jl. Waterpark, Boulevard CitraRaya 60216, Surabaya

Abstract: This research aimed to identify policy difference of debt and dividend policy among
companies having potency high and low growth with approach of investment opportunity set
in Indonesia Stock Exchange (BEI). To classify company growth, it was applied five proxies
Investment Opportunity Set (IOS) that was market to book of asset ratio (MVE/BE), price earning
ratio (PER), value book of plant, property, and equipment to asset ratio ( PPE/BVA) and capital
addition to book of asset ratio (CAP/BVA). The variables were analyzed using common factor
analysis. In identifying debt policy to apply proxy debt equity ratio and dividend policy, proxy
dividend yield was applied, then it was analyzed using difference test mean and test u mann
whitney. The empirical results showed that company having potency to grow high had higher
debt and lower dividend payment than companies having potency to grow low.
Key words: debt policy, dividend policy, investment opportunity set, common factor analysis

Pertumbuhan perusahaan merupakan harapan
dari pihak internal perusahaan maupun eksternal
perusahaan.
Pertumbuhan
perusahaan
diharapkan dapat memberikan sinyal positif
adanya kesempatan berinvestasi. Bagi investor,
prospek perusahaan yang memiliki potensi
tumbuh tinggi memberikan keuntungan karena
investasi yang ditanamkan diharapkan mendapat
return yang tinggi dimasa yang akan datang.
Menurut Hossain et.al. (2000); Kallapur & Trombley
(2001); Ahmed & Picur (2001); Jones & Sharma
(2001), peluang pertumbuhan perusahaan dapat

diproksikan dengan berbagai macam kombinasi
kesempatan investasi atau disebut sebagai
Investment Opportunity Set (IOS). Berbagai
penelitian tentang investment opportunity set
sudah dilakukan baik di luar negeri maupun di
Indonesia antara lain oleh Myerr (1997); AlNajjar
& Belkaoui (2001); Kaaro & Hartono (2002);
Pagalung (2002); Lestari (2004); dan Puspitasari &
Gumanti (2005).
Penelitian mengenai IOS yang dikaitkan
dengan kebijakan pendanaan dan kebijakan
dividen masih belum banyak dilakukan setelah
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masa krisis pada tahun 1997-1998, dimana
dianggap sebagai tahun recovery setelah krisis
(Puspitasari & Kholifah, 2007). Indikator-indikator
ekonomi Indonesia pada tahun tersebut mulai
menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan
banyak perusahaan-perusahaan yang memulai
lagi usahanya. Nilai tukar rupiah terhadap dollar
meskipun masih tinggi, besarannya menunjukkan
kestabilan, suku bunga bank relatif rendah dan
mendekati stabil, pasar saham mulai menunjukkan
aktifitasnya, dan transaksi serta kapitalisasi pasar
meningkat. Sektor-sektor riil mulai bermunculan.
Pertanyaan yang menarik untuk dijawab yaitu
bagaimana perbedaan kebijakan pendanaan dan
kebijakan dividen pada perusahaan yang
berpotensi tumbuh tinggi dan rendah pada masa
setelah krisis.
Sejumlah penelitian telah dilakukan tetapi
terdapat perbedaan hasil temuan Fijrijanti &
Hartono (2000) menemukan bahwa perusahaan
yang tumbuh mempunyai kebijakan pendanaan
yang lebih rendah daripada perusahaan yang
tidak tumbuh dan dalam hal kebijakan dividen
ditemukan bahwa perusahaan yang tumbuh
membayar dividen yang lebih rendah daripada
perusahaan yang tidak tumbuh. Di sisi lain,
Iswahyuni & Suyanto (2002) menyatakan bahwa
tidak ada perbedaan yang signifikan antara
perusahaan yang tumbuh dan perusahaan yang
tidak tumbuh dalam hal pengambilan kebijakan
pendanaan, kebijakan dividen, respon perubahan
harga, dan volume perdagangan. Hasil penelitian
ini menunjukkan adanya pertentangan sehingga
mengindikasikan masih perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut tentang analisis perbedaan
kebijakan pendanaan dan kebijakan dividen pada
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi dan
perusahaan yang berpotensi tumbuh rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah terdapat perbedaan kebijakan
pendanaan antara perusahaan yang berpotensi
tumbuh tinggi dan perusahaan yang berpotensi
tumbuh rendah serta untuk mengetahui apakah
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terdapat perbedaan kebijakan dividen antara
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi dan
perusahaan yang berpotensi tumbuh rendah.

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN MELALUI
PENDEKATAN PROKSI IOS
Nilai perusahaan merupakan gabungan
antara aktiva riil dengan pilihan investasi di masa
yang akan datang. Oleh karena itu, perusahaan
yang memiliki potensi tumbuh tinggi diidentifikasi
sebagai perusahaan yang mengalami peningkatan
pada aktiva riilnya dan peningkatan pada peluang
investasi yang ada. Perusahaan yang memiliki
potensi tumbuh rendah diidentifikasi sebagai
perusahaan yang kurang mengalami peningkatan
pada aktiva riilnya atau bahkan mengalami
penurunan nilai karena perusahaan tersebut tidak
mampu menangkap peluang investasi yang ada.
Susilowati (2003) mengutip pernyataan Myers
(1977) yang menyatakan bahwa nilai perusahaan
merupakan gabungan antara asset in place dan
opsi future invesment. Opsi future investment
tersebut tidak hanya ditunjukkan dengan adanya
proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset
dan pengembangan saja, tetapi juga kemampuan
perusahaan yang lebih dalam mengeksploitasi
kesempatan mengambil keuntungan dibanding
perusahaan lain dalam satu kelompok industri.
Kemampuan perusahaan tersebut tidak dapat
diukur secara pasti atau tidak dapat diobservasi.
Oleh karena itu, dikembangkan suatu proksi
untuk pertumbuhan perusahaan yang selanjutnya
disebut Proksi IOS. Penelitian ini menggunakan
lima proksi IOS sesuai yang telah digunakan oleh
Subekti & Kusuma (2000); AlNajjar & Ahmed
(2001), yaitu market to book of asset ratio (MVE/
BE), price earning ratio (PER), book value of plant,
property, and equipment to asset ratio (PPE/BVA)
and capital addition to book of asset ratio (CAP/
BVA).

KEUANGAN
Rasio PPE/BVA merupakan rasio yang dapat
menunjukkan indikasi adanya investasi aktiva
tetap yang produktif. Perusahaan yang
mempunyai komposisi PPE yang besar dalam
struktur aktiva dapat dipandang sebagai
perusahaan berpotensi tumbuh tinggi dimasa
yang akan datang karena PPE bersifat produktif.
Sami (1999) membuktikan bahwa rasio PPE/BVA
mempunyai
korelasi
positif
terhadap
pertumbuhan penjualan dan aktiva. Penggunaan
nilai buku dalam rasio IOS dapat mewakili
pertumbuhan asset in place perusahaan. Pasar
akan menilai perusahaan yang sedang bertumbuh
lebih besar dari nilai bukunya. Hal ini terlihat pada
rasio MVA/BVA dan MVE/BVE dimana jika rasio ini
tinggi berarti perusahaan tersebut memiliki
pertumbuhan aktiva dan ekuitas yang besar.
Subekti & Kusuma (2000); Jati (2003) membuktikan
bahwa perusahaan yang tumbuh tinggi memiliki
rasio nilai pasar terhadap nilai buku yang lebih
tinggi daripada perusahaan yang tumbuh rendah.
Selain itu, PER adalah apresiasi atas kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga
semakin besar PER semakin besar pula
kemungkinan perusahaan untuk tumbuh. Subekti
& Kusuma (2000) menyatakan bahwa PER
mempunyai tingkat daya prediksi yang relatif
tinggi atas pertumbuhan laba. Sedangkan, rasio
CAP/BVA menunjukkan adanya aliran tambahan
modal saham perusahaan yang berarti
perusahaan dapat memanfaatkan tambahan
modal tersebut sebagai tambahan investasi. Hal
ini berarti semakin tinggi rasio CAP/BVA semakin
tinggi juga potensi pertumbuhan perusahaan.

INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS)
DAN KEBIJAKAN PENDANAAN
Kebijakan pendanaan adalah kebijakan
yang berhubungan dengan penentuan sumber
dana yang akan digunakan, penentuan

perimbangan pembelanjaan yang optimal, dan
perusahaan menggunakan sumber dana dari
dalam perusahaan atau akan mengambil dana
dari luar perusahaan. Salah satu tolak ukur
pertumbuhan perusahaan ditunjukkan oleh
besarnya investasi. Hal ini akan mempengaruhi
kebijakan pendanaan yang dibuat. Oleh karena
itu, diduga bahwa perusahaan yang memilik
potensi tumbuh tinggi mempunyai kebijakan
pendanaan yang berbeda dengan perusahaan
yang memiliki potensi tumbuh rendah. Perusahaan
bertumbuh membutuhkan dana yang besar untuk
membiayai investasinya. Perusahaan harus
membuat keputusan pendanaan, dimana
perusahaan cukup menggunakan dana yang
bersumber dari dalam perusahaan (berupa
retaining earning) atau mengambil dana dari luar
perusahaan (berupa hutang dan ekuitas).
Perusahaan yang mempunyai investasi tinggi akan
menyebabkan hutang menjadi tinggi. Hal tersebut
terjadi karena hutang yang tinggi digunakan
untuk membiayai kesempatan investasi. Hal ini
sesuai dengan pernyataan oleh Fama (2000)
bahwa hutang biasanya akan bertambah ketika
investasi melebihi retained earning dan hutang
akan berkurang jika investasi kurang dari retained
earning.

INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS)
DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
Kebijakan dividen merupakan kebijakan
yang menyangkut keputusan untuk membagikan
laba atau menahannya guna diinvestasikan
kembali dalam perusahaan. Tingkat pertumbuhan
perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran
dividen. Perusahaan yang pertumbuhannya tinggi
mempunyai kesempatan yang memungkinkan
untuk membayar dividen yang lebih rendah
karena mereka mempunyai kesempatan yang
menguntungkan dalam mendanai investasinya
KEBIJAKAN PENDANAAN DAN DIVIDEN DENGAN PENDEKATAN
INVESTMENT OPPORTUNITY SET
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secara internal, sehingga tidak terdorong untuk
membayar bagian laba yang lebih besar kepada
para investor. Sebaliknya perusahaan yang
pertumbuhannya rendah berusaha menarik dana
dari luar untuk mendanai investasinya dengan
mengorbankan sebagian besar labanya dalam
bentuk dividen. Pernyataan tersebut didukung
oleh Sulistyowati (2003) yang berpendapat bahwa
perusahaan yang memiliki peluang investasi akan
lebih memilih pendanaan internal daripada
eksternal, akibatnya kebijakan dividen lebih
menekankan pada pembayaran dividen yang
kecil.

HIPOTESIS
H1

: Terdapat
perbedaan
kebijakan
pendanaan antara perusahaan yang
berpotensi tumbuh tinggi dan
perusahaan yang berpotensi tumbuh
rendah

H2

: Terdapat perbedaan kebijakan dividen
antara perusahaan yang berpotensi
tumbuh tinggi dan perusahaan yang
berpotensi tumbuh rendah

perusahaan pemerintah dengan alasan untuk
mengantisipasi adanya pengaruh peraturan
tertentu yang bersifat khas yang dapat
mempengaruhi variabel dalam penelitian; (3)
Perusahaan menerbitkan laporan keuangan
selama periode penelitian secara lengkap; (4)
Perusahaan tidak memiliki laba negatif atau
menderita kerugian pada periode penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang meliputi data laporan
keuangan, dividen, harga penutupan saham,
jumlah saham yang beredar yang diperoleh dari
Indonesian Capital Market Directory (ICMD).
Pengukuran Variabel
Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian
Variabel
Investment
Opportunity Set
(IOS)

METODE
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh
perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yang dipilih dengan metode purposive
sampling yaitu sampel dipilih atas dasar kesesuaian
karakteristik sampel sesuai dengan kriteria
pemilihan sampel yang ditentukan sebagai berikut
: (1) perusahaan terdaftar di BEI selama tiga tahun
yaitu periode Juli 2004 sampai Juni 2007; (2)
perusahaan bukan merupakan lembaga
keuangan, perbankan, asuransi, maupun
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Kebijakan
Dividen
Kebijakan
Dividen

Pengukuran
1. PPE/BVA = (nilai buku aktiva
tetap) : (nilai buku total aktiva)
2. MVA/BVA = (total aktiva - total
ekuitas + (jumlah
saham beredar x
harga
penutupan
saham)) : (total
aktiva)
3. MVE/BVE = (jumlah saham
beredar x harga
penutupan
saham) : (total
ekuitas)
4. PER
= (harga penutupan
saham) : (laba per lembar saham)
5. CAP/BVA = (tambahan modal
saham dalam 1 tahun) : (total
aktiva)
DER = total hutang : total ekuitas
DY
= (dividen per lembar saham :
harga penutupan saham)

Pengujian Normalitas Data
Data yang akan digunakan dalam
pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji
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normalitasnya. Dalam penelitian ini dilakukan uji
normalitas dengan menggunakan KolmogorovSmirnov, yaitu uji normalitas secara parametrik
dengan kriteria jika p value > 0.05 berarti data
terdistribusi normal.
Common Factor Analysis
Nilai dari proksi IOS yang dianalisis dengan
common factor analysis untuk mengklasifikasikan
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi dan
perusahaan yang berpotensi tumbuh rendah. Nilai
dari setiap proksi IOS digunakan sebagai data
input dalam prosedur analisis faktor. Jumlah faktor
yang digunakan sesuai dengan jumlah variabel
IOS, tetapi selanjutnya jumlah faktor yang
digunakan adalah faktor yang mempunyai nilai
eigenvalues yang tinggi, karena faktor tersebut
dianggap sudah mewakili faktor lainnya. Apabila
faktor tersebut lebih dari satu, maka akan
dijumlahkan menjadi satu indeks faktor, yang
kemudian diurutkan mulai yang tertinggi sampai
yang terendah. Lima puluh persen dari urutan
yang tertinggi akan dikelompokan sebagai
perusahaan dengan tingkat potensi pertumbuhan
tinggi dan lima puluh persen dari urutan terendah
akan masuk dalam perusahaan dengan tingkat
potensi pertumbuhan rendah (Fitrijanti & Hartono,
2000; Widayanti & Rita, 2004).
Pengujian Hipotesis
Pengujian untuk hipotesis yaitu menggunakan uji beda mean. Uji beda mean
digunakan untuk membandingkan rata-rata dua
kelompok apakah terdapat perbedaan antara
keduanya. Apabila perbandingan kedua
kelompok rata-rata tersebut taraf signifikansinya
kurang dari 0,05 dapat dikatakan bahwa kedua
kelompok tersebut berbeda secara signifikan.
X − X2
Ttest = σ 1
......................................................(1)
x1 − x 2
σ

x1 − x 2 =

S1 S 2
+
...............................................(2)
n1 n 2

Dimana :
X1

= rata-rata DER dan DY perusahaan
yang memiliki potensi tumbuh tinggi

X2

=

rata-rata DER dan DY perusahaan
yang memiliki potensi tumbuh
rendah

¥òx1-x2 = standar deviasi dari rata-rata
perusahaan yang memiliki potensi
tumbuh tinggi dan rendah
n1

= Jumlah sampel untuk perusahaan
yang memiliki potensi tumbuh tinggi

n2

= Jumlah sampel untuk perusahaan
yang memiliki potensi tumbuh
rendah

S1

= standar deviasi perusahaan yang
memiliki potensi tumbuh tinggi

S2

= standar deviasi perusahaan yang
memiliki potensi tumbuh rendah

HASIL

Statistik Deskriptif
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel
P erusahaan
B erpotensi Tumbuh
Tinggi
DER
DY
P erusahaan
B erpotensi Tumbuh
Tinggi
DER
DY

N

Min

Max

Mean

Standar
Deviasi

16
16

0.64
1.48

5.47
9.45

2.02
3.96

1.72
2.07

16
16

0.14
3.17

1.64
14.46

0.71
8.89

0.55
4.14

Sumber : data diolah, 2008.

Tabel 2 menyajikan hasil analisis deskriptif
atas variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Data pada tabel ini terdiri dari variabel kebijakan
pendanaan (DER), variabel kebijakan dividen (DY).
Pada perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
DER diperoleh rata-rata 2.02 artinya pada
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perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
mempunyai hutang yang jauh lebih besar dari
modal yang dimiliki, sedangkan pada perusahaan
yang berpotensi tumbuh rendah diperoleh ratarata DER sebesar 0.71, artinya pada perusahaan
yang tidak tumbuh mempunyai hutang yang
lebih kecil dibanding dengan modal yang dimiliki
dalam struktur pendanaan. Perusahaan yang
berpotensi tumbuh tinggi mempunyai rata-rata

dividend yield sebesar 3.96, sedangkan pada
perusahaan yang berpotensi tumbuh rendah
mempunyai rata-rata dividend yield sebesar 8.89.
Dividend yield perusahaan yang berpotensi
tumbuh tinggi lebih rendah daripada dividend
yield perusahaan yang berpotensi tumbuh
rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
membayar dividen yang lebih rendah daripada
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi.

Pengelompokkan Sampel Berdasarkan Nilai
IOS
Tabel 3. Common Factor Analysis
A. Communalities 5 nilai IOS
IOS
PPE/BVA
MVA/BVA
Communalities
0.631
0.707
B. Eigenvalues untuk pengurangan matrik korelasi
Faktor
1
2
Eigenvalues
2.302
1.372
C. Korelasi antar faktor dengan
dengan IOS
Faktor / IOS
PPE/BVA
MVA/BVA
1
-0.417
0.809
2
0.718
0.335

MVE/BVE
0.987
3

PER
0.786

0.815

4
0.618

MVE/BVE
0.978
0.058

PER
0.570
0.733

CAP/BVA
0.719
5
0.138
CAP/BVA
0.629
-0.628

Sumber: Data diolah, 2008.

Pengelompokkan sampel menjadi dua
kelompok yaitu perusahaan yang memiliki potensi
tumbuh tinggi dan perusahaan berpotensi
tumbuh rendah menggunakan analisa faktor.
Analisis faktor digunakan karena dapat
mengidentifikasi dimensi-dimensi laten atau
membentuk representasi atas variabel-variabel asli
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(Herdinata, 2005). Tabel 3 menunjukkan hasil
common factor analisis terhadap proksi IOS sebagai
proksi pertumbuhan perusahaan. Communality
adalah jumlah varian variabel-variabel asli yang
terbagi pada semua variabel yang masuk dalam
analisis (Herdinata, 2005).

KEUANGAN
Pengujian Hipotesis 1
Tabel 4. Uji Beda Mean dan Uji U Mann Whitney pada Kebijakan Pendanaan
Uji Beda Mean
Variabel

DER

Jenis Perusahaan

N

Mean

Perusahaan Berpotensi
Tumbuh Tinggi

16

1.96

Perusahaan Berpotensi
Tumbuh Rendah

16

0.73

Nilai t
2.889

Uji U Mann Whitney

Sign.
(2 tailed)
0.010*

Mean
Rank
21.85

Exac.
Sign.
0.01*

11.35

*) Signifikan pada 0.05
Sumber: Data diolah, 2008.

Pengujian hipotesis 1 untuk mengetahui
apakah terdapat perbedaan kebijakan
pendanaan antara perusahaan yang berpotensi
tumbuh tinggi dan perusahaan yang berpotensi
tumbuh rendah. Dari hasil uji beda mean pada
Tabel 4 menunjukkan bahwa Debt Equity Ratio
(DER) perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
mempunyai rata-rata 1.96 artinya tingkat hutang
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut lebih besar
dari ekuitas yang dimiliki. Pada perusahaan yang
berpotensi tumbuh rendah diperoleh rata-rata
Debt Equity Ratio (DER) sebesar 0.73 artinya
tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan
tersebut lebih rendah daripada ekuitas yang
dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
yang berpotensi tumbuh tinggi mempunyai
tingkat hutang yang lebih tinggi daripada
perusahaan yang berpotensi tumbuh rendah.
Selain dengan uji beda mean, penelitian ini
juga dilengkapi dengan uji u mann whitney,

dimana diperoleh hasil yang konsisten dengan uji
beda mean. Nilai mean rank atau rata-rata Debt
Equity Ratio (DER) perusahaan yang berpotensi
tumbuh tinggi sebesar 21.85 yang lebih tinggi
daripada rata-rata Debt Equity Ratio (DER)
perusahaan yang berpotensi tumbuh rendah yaitu
sebesar 11.35. Hasil ini menunjukkan bahwa
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
memiliki DER yang berbeda dengan perusahaan
yang berpotensi tumbuh rendah. Semakin besar
DER berarti semakin tinggi kewajibannya, dimana
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
mempunyai hutang yang lebih besar pada struktur
pendanaannya. Hal ini disebabkan karena
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
membutuhkan dana yang lebih besar untuk
mendanai investasinya, dimana dana yang dimiliki
tidak cukup jika didanai dari internal perusahaan
atau dari laba ditahan.
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Pengujian Hipotesis 2
Tabel 5. Uji Beda Mean dan Uji U Mann Whitney pada Kebijakan Dividen
Uji Beda Mean
Variabel

Jenis P erusahaan

Mean
DY

Uji U Mann Whitney

N

Pe rusahaan Berpo tensi
Tumbuh Ting gi

16

4.07

Pe rusahaan Berpo tensi
Tumbuh Rendah

16

8.71

Nilai t
-3.951

Sign.
(2 taile d)
0.001*

Mean
Rank
11.19

Exac.
Sig n.
0.01*

22.01

*) Signifikan pada 0.05
Sumber: Data diolah, 2008.

Pengujian hipotesis 2 untuk mengetahui
apakah terdapat perbedaan kebijakan dividen
antara perusahaan yang berpotensi tumbuh
tinggi dan perusahaan yang berpotensi tumbuh
rendah. Tolak ukur yang digunakan adalah
dividend yield. Dari Tabel 5 terlihat bahwa hasil
uji beda mean menunjukkan perusahaan yang
berpotensi tumbuh tinggi mempunyai rata-rata
dividend yield sebesar 4.07, sedangkan perusahaan
yang berpotensi tumbuh rendah mempunyai ratarata dividend yield sebesar 8.71. Hasil
menunjukkan bahwa dividend yield dari
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi lebih
rendah dibandingkan dengan perusahaan yang
berpotensi tumbuh rendah. Selain itu, uji u mann
whitney memperlihatkan bahwa nilai rata-rata
dividend yield perusahaan yang berpotensi
tumbuh tinggi sebesar 11.19 dan perusahaan yang
berpotensi tumbuh rendah sebesar 22.01. Hasil ini
menunjukkan bahwa perusahaan yang berpotensi
tumbuh tinggi mempunyai rata-rata dividen yang
berbeda dengan perusahaan yang berpotensi
tumbuh rendah.
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PEMBAHASAN
Hasil pengujian hipotesis 1 (Tabel 4) sesuai
dengan pecking order teori yang dikemukakan
oleh Myers dan Majluf (1984) yang menyatakan
bahwa
perusahaan
cenderung
untuk
menentukan pemilihan sumber pendanaan yaitu
dengan internal equity dahulu, apabila internal
equity dianggap tidak mencukupi baru
menggunakan eksternal finance. Penggunaan
external finance sendiri pertama-tama
menggunakan hutang. Perusahaan akan memilih
hutang dibandingkan eksternal equity, apabila
memerlukan dana eksternal. Penerbitan hutang
bebas risiko (risk free debt) tidak mempunyai
dampak terhadap nilai saham yang sudah ada
atau dengan penerbitan hutang yang berisiko
mempunyai pengaruh lebih kecil terhadap nilai
saham yang sudah ada dibandingkan dengan
penerbitan saham baru. Fama (2000) menyatakan
bahwa hutang biasanya akan bertambah ketika
investasi melebihi retained earning (laba ditahan)

KEUANGAN
dan hutang akan berkurang jika investasi melebihi
retaining earning. Oleh karena itu, maka
perusahaan dengan peluang investasi yang tinggi
memiliki leverage yang tinggi untuk membiayai
investasi. Penelitian sebelumnya yang
mendukung penelitian ini yaitu Yuniningsih
(2003) yang menyatakan bahwa keseimbangan
biaya pendanaan mendorong perusahaan yang
mempunyai investasi besar cenderung mempunyai
leverage yang tinggi, sehingga semakin besar
kesempatan investasi semakin besar perusahaan
menggunakan dana eksternal khususnya hutang
apabila retained earning dari internal equity tidak
mencukupi. Penelitian lain yang meneliti
pengaruh pertumbuhan perusahaan dengan
proksi IOS terhadap leverage dilakukan oleh
Pagalung (2002) yang menunjukkan pengaruh
yang signifikan dan positif antara kebijakan
leverage dan IOS sehingga dapat dikatakan bahwa
perusahaan dengan investasi tinggi akan
mempunyai leverage yang tinggi. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama
diterima karena terbukti terdapat perbedaan
kebijakan pendanaan antara perusahaan yang
berpotensi tumbuh tinggi dan perusahaan yang
berpotensi tumbuh rendah.
Hasil pengujian hipotesis 2 (Tabel 5) ini
mendukung teori contracting yang menyatakan
bahwa perusahaan yang tumbuh membayar
dividen yang lebih rendah daripada perusahaan
yang tidak tumbuh. Teori contracting
mengutamakan kebijakan untuk meningkatkan
nilai perusahaan maka manajemen memutuskan
untuk lebih banyak menggunakan dana
internalnya untuk mendanai investasinya
sehingga laba yang diperoleh lebih banyak
digunakan untuk reinvestasi dan hanya sedikit
saja yang digunakan untuk membayar dividen.
Penentuan kebijakan perusahaan juga berkaitan
dengan masalah free cash flow perusahaan.
Perusahaan yang bertumbuh mengalami kesulitan
free cash flow, karena laba yang diperoleh
digunakan untuk mendanai investasi yang ada.

Akibatnya dana yang digunakan untuk membayar
dividen menjadi semakin terbatas. Sudarsi (2002)
menemukan bahwa jika potensi petumbuhan
semakin meningkat maka kemampuan
perusahaan untuk membayar dividen kepada
pemegang saham semakin terbatas sehingga rasio
pembayaran dividennya semakin menurun. Oleh
karena itu hubungan antara pertumbuhan
perusahaan yang diproksi dengan IOS dan
kebijakan dividen yang diproksikan dengan
dividend yield adalah negatif. Hal ini sejalan
dengan penelitian Subekti & Kusuma (2000),
Fijrijanti dan Hartono (2000) dan Lestari (2003)
yang menemukan bahwa perusahaan yang
tumbuh membayar dividen yang lebih rendah
daripada perusahaan yang tidak tumbuh.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis
kedua diterima karena terbukti terdapat
perbedaan kebijakan dividen antara perusahaan
yang berpotensi tumbuh tinggi dan perusahaan
yang berpotensi tumbuh rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah terdapat perbedaan kebijakan
pendanaan antara perusahaan yang berpotensi
tumbuh tinggi dan perusahaan yang berpotensi
tumbuh rendah serta untuk mengetahui apakah
terdapat perbedaan kebijakan dividen antara
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi dan
perusahaan yang berpotensi tumbuh rendah. Hasil
penelitian menunjukkan terdapat perbedaan
kebijakan pendanaan antara perusahaan yang
berpotensi tumbuh tinggi dan perusahaan yang
berpotensi tumbuh rendah, dimana tingkat
hutang perusahaan yang berpotensi tumbuh
tinggi lebih besar daripada perusahaan yang
berpotensi tumbuh rendah. Hal ini berarti pada
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perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
mempunyai hutang yang lebih besar daripada
perusahaan yang berpotensi tumbuh rendah,
karena pada perusahaan yang berpotensi tumbuh
tinggi diduga mempunyai kesempatan investasi
yang tinggi, sehingga membutuhkan dana yang
tinggi dimana tidak cukup jika hanya didanai dari
internal perusahaan.
Terdapat perbedaan kebijakan dividen
antara perusahaan yang berpotensi tumbuh
tinggi dan perusahaan yang berpotensi tumbuh
rendah, dimana dividend yield perusahaan yang
berpotensi tumbuh tinggi lebih kecil
dibandingkan perusahaan yang berpotensi
tumbuh rendah. Hal ini menjelaskan bahwa
perusahaan yang berpotensi tumbuh tinggi
membutuhkan dana untuk membiayai
investasinya sehingga memutuskan untuk
membayar dividen yang rendah.
Saran
Pemahaman baru bagi para investor bahwa
belum tentu perusahaan dengan hutang yang
tinggi tidak memiliki prospek di masa yang akan
datang tetapi sebaliknya hutang yang tinggi
digunakan perusahaan untuk membiayai investasi
yang besar. Demikian juga dengan pembayaran
dividen yang rendah belum tentu perusahaan
tersebut tidak baik, karena laba yang diperoleh
digunakan untuk reinvestasi. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa kebijakan pendanaan dan
kebijakan dividen dipengaruhi oleh klasifikasi
pertumbuhan perusahaan dimana perusahaan
yang berpotensi tumbuh tinggi mempunyai
tingkat hutang dan membayar dividen yang
berbeda dengan perusahaan yang berpotensi
tumbuh rendah. Hal ini mendukung hipotesis
pecking order yang menyatakan bahwa
perusahaan akan mengambil hutang jika dana
internal perusahaan tidak cukup untuk mendanai
investasinya sehingga perusahaan yang tumbuh
mempunyai hutang yang lebih tinggi. Selain itu,
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hasil penelitian ini mendukung teori contracting
yang menyatakan perusahaan yang tumbuh akan
membayar dividen yang lebih rendah daripada
perusahaan yang tidak tumbuh. Saran untuk
penelitian selanjutnya dapat membandingkan
kebijakan pendanaan dan kebijakan dividen
dengan proksi IOS dari masing-masing sektor
industri. Selain itu dapat membandingkan kondisi
berdasarkan waktu penelitian pada periode
normal yaitu sebelum krisis dan pada periode krisis
yang tejadi sejak akhir tahun 2008 yang lalu.
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KEBIJAKAN DIVIDEN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN
TERHADAP KEBIJAKAN UTANG:
SEBUAH PERSPEKTIF AGENCY THEORY
Abdullah W. Djabid
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Jl. Kampus II Kelurahan Gambesi Ternate

Abstract: This study aimed to analyze whether the dividend policy, managerial and institutional
ownership had impact toward debt policy. The populations of this study were the go public
manufacturers in BEI. The sample technique used was purposive sampling, and the analysis
method used was multiple regression method. The result showed that the dividend policy had
no impact toward the debt policy. This study failed to support statement that one of the
alternatives could be chosen to reduce the agency conflict by increasing the dividend payout
ratio. It was because there might be another factor influenced it, for example, the company
implemented a stable dividend sharing policy which meant that the company should still pay
the dividend although it was losing out or had debts. The managerial and institutional ownership
had no impact toward the debt policy. Thus, this study failed to support a statement that
alternatives that could be chosen to reduce the agency conflict by increasing the management’s
stockholding, and by increasing the institutional party’s stockholding.
Key words: dividend policy, managerial ownership, institutional ownership, debt policy

Tujuan utama perusahaan adalah untuk
meningkatkan nilai perusahaan melalui
peningkatan kemakmuran pemilik atau para
pemegang saham. Kemakmuran pemilik atau
pemegang saham tercermin dalam harga saham
di pasar modal. Semakin tinggi harga saham
berarti kesejahteraan pemilik semakin meningkat.
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan yang
go public dikelola dengan memisahkan antara
fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan

atau manajerial. Pemisahan fungsi tersebut
membentuk suatu hubungan keagenan yaitu
suatu hubungan dimana pemilik perusahaan
(prinsipal) mempercayakan pengelolaan
perusahaan dilakukan oleh orang lain atau
manajer (agen) sesuai dengan kepentingan
pemilik (prinsipal), dengan mendelegasikan
beberapa wewenang pengambilan keputusan
kepada agen.
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Manajer dalam menjalankan perusahaan
mempunyai kewajiban untuk mengelola
perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh
pemilik atau para pemegang saham (prinsipal),
yaitu meningkatkan kemakmuran prinsipal
melalui peningkatan nilai perusahaan. Sebagai
imbalannya, agen akan memperoleh gaji, bonus,
dan berbagai macam kompensasi. Dalam
kenyataannya pihak agen atau manajer
perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang
bertentangan dengan tujuan utama manajemen
perusahaan yang tidak selalu memaksimumkan
kemakmuran pemegang saham, melainkan lebih
mementingkan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan mereka. Para manajemen
perusahaan mempunyai kecenderungan untuk
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya
dengan biaya pihak lain. Perilaku seperti ini
menimbulkan konflik kepentingan antara
manajemen dengan pemegang saham.
Ada beberapa alternatif untuk mengurangi
agency cost berdasarkan hasil penelitian Jensen &
Meckling (1976), Crutchley & Hansen (1989), Jensen
et al. (1992), dalam Wahidahwati (2001) yaitu:
pertama dengan meningkatkan kepemilikan
saham perusahaan oleh manajemen, manajer
akan merasakan langsung manfaat dari keputusan
yang diambil dan juga apabila ada kerugian yang
timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan
keputusan yang salah. Kepemilikan ini akan
mensejajarkan kepentingan menajemen dengan
pemegang saham. Kedua, dengan meningkatkan
dividend payout ratio sehingga tidak tersedia
banyak free cash flow dan manajemen terpaksa
mencari pendanaan dari luar untuk membiayai
investasinya. Ketiga, meningkatkan pendanaan
dengan hutang yang akan menurunkan excess of
free cash flow yang ada dalam perusahaan
sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan
dilakukan oleh manajemen. Keempat,
meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak
institusional. Adanya kepemilikan institusional
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seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi, dan kepemilikan oleh institusi lain akan
mendorong peningkatan pengawasan yang lebih
optimal terhadap kinerja manajemen.
Pembayaran dividen akan membuat
pemegang saham mempunyai tambahan return
selain dari capital gain. Dividen juga membuat
pemegang saham mempunyai kepastian
pendapatan dan mengurangi agency cost of
equity karena tindakan perquisites yang
dilakukan manajemen terhadap cash flow
perusahaan seiring dengan menurunnya biaya
monitoring karena pemegang saham yakin
bahwa
kebijakan
manajemen
akan
menguntungkan dirinya. Pembayaran dividen
adalah bagian monitoring perusahaan. Ini berarti
bahwa perusahaan cenderung untuk membayar
dividen yang tinggi jika manajer memiliki proporsi
saham yang lebih rendah. Istilah struktur
kepemilikan digunakan untuk menunjukkan
bahwa variabel-variabel yang penting dalam
struktur modal tidak hanya ditentukan oleh
jumlah hutang dan equity tetapi juga oleh
prosentase kepemilikan oleh manager dan
institutional. Managerial ownership dan
institutional investor dapat mempengaruhi
keputusan pencarian dana apakah melalui hutang
atau right issue. Jika pendanaan diperoleh melalui
hutang berarti rasio hutang terhadap equity akan
meningkat,
sehingga
akhirnya
akan
meningkatkan risiko.
Penelitian terdahulu yang berhasil
menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh
negatif dan signifikan antara kebijakan dividen
dan kebijakan hutang antara lain Moh’d et al.
(1992) dan Jensen et al. (1992) dalam
Wahidahwati (2002). Sedangkan Ismiyanti &
Hanafi (2003) berhasil menemukan bukti bahwa
pengaruh antara kebijakan dividen dan kebijakan
hutang adalah positif. Tarjo & Jogianto (2003)
membuktikan bahwa dividen tidak mempunyai
pengaruh terhadap rasio utang.
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Penelitian mengenai pengaruh struktur
kepemilikan terhadap kebijakan utang dilakukan
oleh Wahidahwati (2001), dan Soesetio (2008)
yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial
dan kepemilikan institusional berhubungan
negatif dengan rasio utang. Puteri & Nasir (2006),
menemukan bahwa kepemilikan manajerial
berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan
utang. Fatmawati (2008) menemukan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif
terhadap kebijakan pendanaan pada IOS tinggi
dan rendah. Zulhawati (2004) menemukan
kepemilikan institusional, efisiensi (profitabilitas)
dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
kebijakan utang dalam mengontrol konflik
keagenan. Ismiyanti & Mamduh (2003), dan Kahar
(2008) membuktikan bahwa kepemilikan
manajerial positif dengan rasio utang. Nurhayati
(2004) hasil penelitiannya membuktikan bahwa
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
terhadap kebijakan utang.
Motivasi dari penelitian ini adalah adanya
perbedaan hasil penelitian antara beberapa
peneliti mengenai pengaruh kebijakan dividen
dan struktur kepemilikan terhadap kebijakan
utang, sehingga masih menjadi topik yang
menarik untuk diteliti. Penelitian ini
dikembangkan dari penelitian Wahidahwati
(2001) dengan tujuan utama yaitu untuk
menganalisis apakah kebijakan dividen,
kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional mempunyai pengaruh terhadap
kebijakan hutang pada industri manufaktur yang
go publik di BEI.

AGENCY THEORY
Teori agensi biasanya dilihat sebagai konflik
kepentingan (conflict of interest) dalam
perusahaan yang mengasumsikan bahwa semua
individu bertindak sesuai kepentingan masing-

masing. Pada teori agensi (agency theory) yang
disebut principal adalah pemegang saham dan
yang dimaksud agent adalah manajemen yang
mengelola perusahaan. Pemegang saham
berharap agent akan bertindak atas
kepentingannya atas wewenang telah diberikan.
Agar dapat melakukan fungsinya dengan baik,
manajemen harus diberikan pengawasan yang
memadai. Pengawasan dapat dilakukan melalui
cara-cara seperti, pemeriksaan laporan keuangan,
dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat
diambil manajemen.
Dalam hubungan keagenan, manajemen
diharapkan dalam mengambil kebijakan
perusahaan terutama kebijakan keuangan yang
menguntungkan pemilik perusahaan terutama
kebijakan keuangan yang menguntungkan
pemegang saham dan debtholder. Bila keputusan
manajemen merugikan bagi pemilik perusahaan
maka akan timbul masalah keagenan (Ismiyanti &
Mamduh, 2003).

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN
KEBIJAKAN UTANG
Pembayaran dividen adalah bagian dari
monitoring perusahaan. Rozzef (1982) dalam
Wahidahwati (2001) menyatakan bahwa
pembayaran dividen pada pemegang saham akan
mengurangi sumber-sumber dana yang
dikendalikan oleh manajer, sehingga mengurangi
kekuasaan manajer dan membuat pembayaran
dividen mirip dengan monitoring capital market
yang terjadi jika perusahaan memperoleh modal
baru. Ross (1977) dan Easterbook (1984) dalam
Taswan (2003) hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa untuk mengurangi biaya keagenan
diperlukan pembayaran dividen. Tetapi
pembayaran dividen akan berpengaruh terhadap
kebijakan pendanaan perusahaan, karena akan
mengurangi arus kas perusahaan sehingga dalam
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memenuhi kebutuhan operasionalnya perusahaan
akan mencari alternatif sumber pendanaan yang
relevan misalnya, dengan utang.
Penelitian terdahulu yang berhasil
menemukan bukti bahwa terdapat pengaruh
negatif dan signifikan antara kebijakan dividen
dan kebijakan hutang antara lain Moh’d et al.
(1992) dan Jensen et al. (1992) dalam
Wahidahwati (2002). Sedangkan Ismiyanti &
Hanafi (2003) berhasil menemukan bukti bahwa
pengaruh antara kebijakan dividen dan kebijakan
hutang adalah positif. Tarjo & Jogianto (2003)
membuktikan bahwa dividen tidak mempunyai
pengaruh terhadap rasio utang. Soesetio (2008)
menemukan bahwa dividen tidak berpengaruh
terhadap kebijakan utang.

KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN
KEBIJAKAN UTANG
Pemegang saham dan manajer masingmasing berkepentingan memaksimalkan
tujuannya. Konflik kepentingan terjadi jika
keputusan manajer hanya akan memaksimalkan
kepentingannya dan tidak sejalan dengan
kepentingan pemegang saham. Keputusan dan
aktivitas manajer yang memiliki saham perusahaan
tentu akan berbeda dengan manajer yang murni
sebagai manajer. Manajer yang memiliki saham
perusahaan berarti manajer tersebut sekaligus
adalah pemegang saham. Manajer yang memiliki
saham perusahaan tentunya akan menselaraskan
kepentingannnya dengan kepentingannya
sebagai pemegang saham. Sementara manajer
yang tidak memiliki saham perusahaan, ada
kemungkinan
hanya
mementingkan
kepentingannya sendiri. Kepemilikan saham
perusahaan oleh manajer disebut dengan
kepemilikan manajerial.
Wahidahwati (2001) pihak manajerial dalam
suatu perusahaan adalah pihak yang secara aktif
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berperan dalam mengambil keputusan untuk
menjalankan perusahaan. Pihak-pihak tersebut
adalah mereka yang duduk di dewan komisaris
dan dewan direksi perusahaan. Kepemilikan
manajerial yang meningkat akan membuat
kekayaan pribadi manajemen terikat dengan
kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan
berusaha mengurangi risiko kehilangan
kekayaannya dengan cara mengurangi risiko
keuangan perusahaan melalui penurunan tingkat
utang. Dengan demikian meningkatnya
kepemilikan manajerial merupakan salah satu alat
mengurangi konflik agensi.
Penelitian tentang pengaruh kepemilikan
manajerial terhadap kebijakan utang dilakukan
oleh Wahidahwati (2001) yang menemukan
bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh
negatif terhadap kebijakan utang. Puteri & Nasir
(2006), menemukan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh secara negatif terhadap
kebijakan utang. Fatmawati (2008) menemukan
bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh
negatif terhadap kebijakan pendanaan pada IOS
tinggi dan IOS rendah. Soesetio (2008)
menemukan bahwa struktur kepemilikan yaitu
kepemilikan manajerial dan institusional
berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang.
Ismiyanti & Mamduh (2003) membuktikan bahwa
kepemilikan manajerial positif dengan rasio
utang. Kahar (2008) menemukan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif
terhadap kebijakan pendanaan.

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN
KEBIJAKAN UTANG
Wahidahwati
(2001)
kepemilikan
institusional adalah kepemilikan saham oleh
pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti bank,
perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan
dana pensiun dan institusi lainnya. Institusi bisa

KEUANGAN
menguasai mayoritas saham karena memiliki
sumber daya yang lebih besar dibandingkan
dengan pemegang saham lainnya. Variabel
kepemilikan institusional menunjukkan
konsentrasi pemegang saham diluar perusahaan
yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga
pemerintah maupun swasta.
Variabel
kepemilikan
institusional
berpengaruh negatif terhadap kebijakan utang.
Semakin tinggi variabel kepemilikan institusional
maka diharapkan semakin kuat kontrol internal
terhadap perusahaan dimana akan dapat
mengurangi biaya keagenan pada perusahaan,
serta penggunaan utang oleh manajer. Adanya
kontrol ini akan menyebabkan manajer
menggunakan utang pada tingkat rendah untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial
distress dan risiko kebangkrutan Cruchley et al
(1999) dalam Ismiyanti & Mamduh (2005).
Wahidahwati (2001) membuktikan bahwa
kepemilikan institusional berhubungan negatif
dengan rasio utang. Zulhawati (2004)
menemukan bahwa kepemilikan institusional
secara signifikan berpengaruh terhadap kebijakan
utang. Soesetio (2008) menemukan bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh negatif
terhadap kebijakan utang.

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

HIPOTESIS
H1: Kebijakan dividen berpengaruh terhadap
kebijakan utang perusahaan
H2: Kepemilikan manjerial berpengaruh terhadap
kebijakan utang perusahaan
H 3 : Kepemilikan institusional berpengaruh
terhadap kebijakan utang perusahaan

METODE
Populasi dari penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dari tahun 2004-2008. Metode
pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1)
perusahaan manufaktur yang terdaftar berturutturut di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 20042008; (2) perusahaan tersebut memperoleh laba
bersih secara berturut-turut selama periode 20042008, karena perusahan yang mengalami
kerugian pada sampel penelitian ini tidak
membayarkan dividen sehingga tidak dapat
digunakan dalam menghitung variabel lainnya
yaitu variabel pembayaran dividen; (3) perusahaan
tersebut membayar dividen tunai selama periode
2004-2008.
Pengukuran Variabel
Variabel Terikat (Dependent variable)
Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah kebijakan utang. Sesuai penelitian
Wahidahwati (2001) kebijakan utang diukur
dengan membagi jumlah utang jangka panjang
dengan jumlah utang jangka panjang ditambah
ekuitas diberi simbol DEBT. Rasio ini digunakan
sebagai proksi kebijakan utang perusahaan.
DEBT =

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Utang Jangka Panjang
x100%
Utang Jangka Panjang + Ekuitas
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Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel independen dalam penelitian ini
meliputi kebijakan dividen, kepemilikan
manajerial, dan kepemilikan institusional:

kontrol ini bukan variabel utama yang akan
diteliti dan diuji tetapi lebih ke variabel lain yang
mempunyai efek pengaruh, (Jogiyanto, 2008).
Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah:

Kebijakan dividen

Profitabilitas

Variabel ini merupakan rasio pembayaran dividen
terhadap earning after tax.
DIVIDEN =

Deviden
Laba Bersih Setelah Pajak

Merupakan ukuran tingkat pengembalian
perusahaan sebagai ratio of operating to total asset
(ROA) yaitu bagi hasil antara Earning Before
Interest and Tax (EBIT) terhadap total asset.
PROF =

Kepemilikan
ownership)

manajerial

(managerial

Kepemilikan manajerial adalah pemegang
saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut
dalam pengambilan keputusan perusahaan
(direktur dan komisaris). Sesuai penelitian
Wahidahwati (2001) variabel ini diukur dari jumlah
persentase saham yang dimiliki oleh manajemen
pada akhir tahun dan diberi simbol MOWN.
K. MNJRL = Jumlah Saham yang Dimiliki Pihak Manajemen x100%
Total Saham Beredar
Kepemilikan institusional (institusional
ownership)
Kepemilikan institusional adalah pemegang
saham dari pihak institusional seperti bank,
lembaga asuransi, perusahaan investasi dan
institusi lainnya. Variabel ini diukur dari jumlah
persentase saham yang dimiliki oleh institusi pada
akhir tahun dan diberi simbol INST.
K. INST =

Jumlah Saham Pihak Institusi
x100%
Total Saham Beredar

Variabel Kontrol
Adalah variabel yang digunakan untuk
melengkapi atau mengkontrol hubungan kausal
supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris
yang lebih lengkap dan lebih baik. Variabel
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Ukuran perusahaan
Variabel ini diukur dengan menggunakan
logaritma dari nilai buku total aktiva.
Mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang
tampak dalam nilai total aktiva diberi simbol SIZE.
SIZE = Log Total Aktiva
Struktur aktiva
Variabel asset structure diberi simbol ASSET
yang merupakan jaminan bagi debtholder untuk
tertagihnya hutang debitur. Variabel ini diukur
dengan menggunakan hasil bagi antara fixed
asset terhadap total asset.
ASSET =

Total Aktiva Tetap Bersih
Total Aktiva

Metode Analisis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi berganda untuk
mengetahui pengaruh variabel independen dan
variabel kontrol terhadap variabel dependen.
Formulasi model regresinya adalah sebagai
berikut:
DEBT= b0 + b1(DIVIDEN) + b2 (K.MNJRL) + b3
(K.INST) + b4 (PROF) + b5 (SIZE) + b6 (ASSET) +e
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Keterangan:
DEBT

: Rasio Utang (Debt Ratio)

DIVIDEN : Kebijakan Dividen
MOWN

: Kepemilikan Manajerial

INST

: Kepemilikan Institusional

PROF

: Profitabilitas

SIZE

: Ukuran Perusahaan

ASSET

: Struktur Aktiva

b0

: Konstanta

b1- b6

: Koefisien Regresi

e

: Kesalahan (error)

Tabel. 1 Ringkasan Hasil Pengujian Model
Regresi Berganda
Variabel Independen Koefisien Regresi
Constant
-0.922
DIVIDEN
0,01629
K.MNJRL
-0,0077
K.INST
-0,0000106
PROF
-0,426
SIZE
0,09628
ASSET
0,177
Variabel Dependen = DEBT
R.Squares
= 0,240
Adjusted R Squares = 0,215
F hitung
= 9,643
Sig.
= 0,000

t-hitung
-4,082
0,707
-1.300
-0,017
-3,954
5,217
2,120

Sig.
0,000
0,481
0,195
0,986
0,000
0,000
0,035

Sumber: Hasil pengolahan data, 2009

HASIL

Uji Asumsi Klasik
Pengujian normalitas menunjukkan
bahwa data-data yang akan digunakan dalam
analisis sudah menunjukkan distribusi yang normal
pada residualnya. Model regresi yang diperoleh
menunjukkan tidak ada multikolinieritas antara
variabel independen dalam model regresi.
Selanjutnya pengujian autokorelasi menunjukkan tidak ada korelasi serial diantara
disturbance terms, sehingga variabel tersebut
independen (tidak ada autokorelasi). Pengujian
heteroskedastisitas, menunjukkan tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.
Pembuktian Hipotesis
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis
yang diajukan digunakan analisis regresi
berganda, hasil analisisnya dapat dilihat pada
Tabel 1.

Pengujian pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen secara simultan
diperoleh nilai F sebesar 9,643 dengan tingkat
signifikansi 0,000. Hal ini berarti secara simultan
variabel independen mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen. Nilai
adjusted R square sebesar 0,215, menunjukkan
bahwa keseluruhan variabel independen
mempunyai pengaruh dalam menentukan
variabel dependen sebesar 21,5%, sedangkan
sebesar 78,5% dipengaruhi oleh faktor lain.
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel
kebijakan dividen keofisien regresi sebesar
0,01629, dengan signifikansi sebesar 0,481,
signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga
hipotesisi (H1) yang menyatakan bahwa kebijakan
dividen berpengaruh terhadap kebijakan utang
tidak dapat diterima. variabel kepemilikan
manajerial (K.MNJRL) memiliki koefisien regresi
sebesar 0,0077 dengan signifikansi sebesar 0,195,
signifikansi ini lebih besar dari 0,05, sehingga
hipotesis (H 2 ) yang menyatakan bahwa
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kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap
kebijakan utang tidak dapat diterima. Selanjutnya
hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel
kepemilikan institusional (K.INST) memiliki
koefisien regresi sebesar -0,0000106 dengan
signifikansi sebesar 0,986, signifikansi ini lebih
besar dari 0,05, sehingga hipotesis (H3) yang
menyatakan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap kebijakan utang tidak
dapat diterima.
Untuk variabel kontrol profitabilitas,
memiliki koefisien regresi sebesar -0,426 dengan
signifikansi sebesar 0,000, ukuran perusahaan
memiliki koefisien regresi sebesar 0,09628 dengan
signifikansi sebesar 0,000, dan struktur aktiva
memiliki koefisien regresi sebesar 0,177 dengan
signifikansi sebesar 0,035. Signifikansi dari
variabel-variabel kontrol lebih kecil dari 0,05,
sehingga variabel kontrol yang digunakan dalam
penelitian berpengaruh terhadap kebijakan
utang.

Wahidahwati (2001) bahwa salah satu alternatif
yang dapat dipilih untuk mengurangi konflik
agensi dengan meningkatkan dividen payout
ratio, dividen yang besar menyebabkan rasio laba
ditahan kecil sehingga perusahaan membutuhkan
tambahan dana dari sumber eksternal. Menurut
teori pembayaran dividen akan berpengaruh
terhadap kebijakan pendanaan perusahaan,
karena pembayaran dividen akan mengurangi
arus kas perusahaan sehingga dalam memenuhi
kebutuhan operasionalnya perusahaan akan
mencari alternatif sumber pendanaan yang relevan
misalnya dengan utang. Hasil penelitian yang
tidak signifikan dimungkin ada faktor lain yang
mempengaruhinya misalnya perusahaan
menerapkan kebijakan pembagian dividen stabil
dimana perusahaan tetap membayar dividen
meskipun perusahaan rugi atau mempunyai
utang.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap
Kebijakan Utang

Hasil analisis menunjukkan bahwa
kebijakan dividen (DIVIDEN) tidak berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan utang (DEBT). Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Tarjo & Jogianto (2003), Soesetio
(2008) membuktikan bahwa dividen tidak
mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio
utang. Sedangkan penelitian ini bertentangan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismiyanti
& Mamduh (2003) membuktikan bahwa variabel
kebijakan dividen berpengaruh terhadap
terhadap kebijakan utang.

Kepemilikan manajerial (K.MNJRL) tidak
berpengaruh terhadap kebijakan utang (DEBT).
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Nurhayati (2004) dan Auditta
(2007) yang membuktikan bahwa kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan
utang. Sedangkan penelitian ini bertentangan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Wahidahwati (2001) membuktikan bahwa
kepemilikan manajerial berhubungan negatif
dengan rasio utang. Puteri & Nasir (2006),
menemukan bahwa kepemilikan manajerial
berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan
utang. Fatmawati (2008) menemukan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif
terhadap kebijakan pendanaan pada IOS tinggi
dan rendah. Soesetio (2008) menemukan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif
terhadap kebijakan utang.

Penelitian ini tidak berhasil mendukung
pernyataan Jensen & Meckling (1976) dalam

Hasil penelitian ini menemukan bahwa
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

PEMBAHASAN

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap
Kebijakan Utang
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terhadap kebijakan utang, temuan ini tidak
berhasil mendukung pernyataan Jensen &
Meckling (1976) dalam Wahidahwati (2001)
bahwa salah satu alternatif yang dapat dipilih
untuk mengurangi konflik agensi yaitu dengan
meningkatkan kepemilikan saham oleh
manajemen. Hal ini terjadi karena proporsi
kepemilikan saham oleh manajer masih sangat
kecil, sehingga dimungkinkan manajer belum
merasakan manfaat yang berarti dengan adanya
kepemilikan tersebut. Menurut teori kepemilikan
manajerial yang meningkat akan membuat kekayaan
pribadi manajemen terikat dengan kekayaan
perusahaan sehingga manajemen akan berusaha
mengurangi risiko kehilangan kekayaannya dengan
cara mengurangi risiko keuangan perusahaan
melalui penurunan tingkat utang.

cost. Utang sebagai salah satu solusi konflik agensi,
karena adanya pihak ketiga, maka pengawasan
terhadap pihak manajerial dapat dioptimalkan
dan mengurangi agency cost, karena sebagian
diambil alih pihak ketiga. Maka, penggunaan
investor institusional sebagai pengawas dianggap
sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan
utang. Menurut teori semakin tinggi variabel
kepemilikan institusional maka diharapkan
semakin kuat kontrol internal terhadap
perusahaan dimana akan dapat mengurangi
biaya keagenan pada perusahaan, serta
penggunaan utang oleh manajer.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap
Kebijakan Utang

Kesimpulan

Hasil pengujian hipotesis 2 dapat diketahui
bahwa kepemilikan institusional (K.INST) tidak
berpengaruh terhadap kebijakan utang (DEBT).
Hasil penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati
(2001) membuktikan bahwa kepemilikan
institusional berhubungan negatif dengan rasio
utang. Zulhawati (2004) menemukan bahwa
kepemilikan institusional secara signifikan
berpengaruh terhadap kebijakan utang. Soesetio
(2008) menemukan bahwa kepemilikan
institusional berpengaruh negatif terhadap
kebijakan utang.
Kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap kebijakan utang, temuan ini juga tidak
berhasil mendukung pernyataan Jensen &
Meckling (1976) dalam Wahidahwati (2001)
bahwa salah satu alternatif yang dapat dipilih
untuk mengurangi konflik agensi yaitu
meningkatkan kepemilikan saham oleh pihak
institusional karena dapat memotivasi
peningkatan pengawasan yang optimal terhadap
kinerja manajemen sehingga mengurangi agency

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
apakah kebijakan dividen, kepemilikan manajerial
dan kepemilikan institusional mempunyai
pengaruh terhadap kebijakan hutang pada
industri manufaktur yang go publik di BEI. Hasil
penelitian menunjukkan kebijakan dividen tidak
berpengaruh terhadap kebijakan utang.
Penelitian ini tidak berhasil mendukung
pernyataan bahwa salah satu alternatif yang
dapat dipilih untuk mengurangi konflik agensi
dengan meningkatkan dividen payout ratio,
dividen yang besar menyebabkan rasio laba
ditahan kecil sehingga perusahaan membutuhkan
tambahan dana dari sumber eksternal. Hal ini
terjadi karena dimungkinan ada faktor lain yang
mempengaruhinya misalnya perusahaan
menerapkan kebijakan pembagian dividen stabil
dimana perusahaan tetap membayar dividen
meskipun perusahaan rugi atau mempunyai utang.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa
kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional tidak berpengaruh terhadap
kebijakan utang. Penelitian ini tidak berhasil
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menudukung pernyataan bahwa alternatif yang
dapat dipilih untuk mengurangi konflik agensi
yaitu dengan meningkatkan kepemilikan saham
oleh manajemen, dan meningkatkan kepemilikan
saham oleh pihak institusional

Ismiyanti, F., & Mamduh. 2003. Kepemilikan
Manajerial, Kepemilikan Insitusional, Risiko,
Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen:
Analisis Persamaan Simultan. Simposium
Nasional Akuntansi IV, hal.260-277.

Saran

Jogiyanto. 2008. Metodologi Penelitian: Sistem
Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Penelitian ini hanya difokuskan pada
kebijakan dividen dan struktur kepemilikan
pengaruhnya terhadap kebijakan utang,
sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang
diduga berpengaruh terhadap kebijakan utang
seperti penyebaran jumlah pemegang saham,
risiko perusahaan, earning volatility, pertumbuhan perusahaan dan sebagainya yang tidak
dimasukkan sebagai variabel penelitian sehingga
disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat
memasukkan variabel-variabel lain yang
berpengaruh terhadap kebijakan utang.
Penelitian ini hanya mengambil data dari
laporan keuangan perusahaan saja tanpa
memasukkan aspek eksternal yang dapat
mempengaruhi kebijakan utang perusahaan,
seperti kondisi ekonomi negara Indonesia
sehingga disarankan untuk penelitain selanjutnya
dapat diuji pula faktor-aktor eksternal yang
mempengaruhi kebijakan utang perusahaan.
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Abstract: This study examined the determinants of dividends in an environment where tax
was supposedly a main reason for paying dividends. The imputation tax system in Australia
had led to the expectation that firms should pay the maximum possible franked dividends.
Using panel data from January 1994 to December 2004, I found strong evidence that dividend
payout ratio and likelihood of paying dividends were positively related to ownership
concentration, profitability, firm size, the presence of dividend reinvestment scheme and tax
paid, and were negatively related to leverage, growth opportunity, business risks and investment.
My findings supported the conjecture that dividend policy could be explained by tax reasons,
residual theory and agency relationship simultaneously.
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This paper examines the determinants of dividend
payouts using Australian data. Australia provides
an interesting and unique testing ground in which
to study the relationship between ownership
concentration and dividend policy. The tax system
in Australia (known as the imputation system)
differs from that of the U.S. (known as the classical
tax system). The Australian imputation tax system,
introduced in July 1987, removed the double
taxation of dividends, which leads to the argument
that many resident shareholders will prefer
companies to distribute imputation credits by
paying the maximum possible franked dividend
(Hamson & Ziegler, 1990).
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Using panel data on a sample of Australian
publicly listed firms over the period 1994-2004,
results indicate that dividend payout ratio and
likelihood of paying dividends are positively
related to ownership concentration, profitability,
firm size, the presence of dividend reinvestment
scheme and tax paid, and are negatively related
to leverage, growth opportunity, business risks and
investment. The findings support the conjecture
that dividend policy can be explained by tax
reasons, residual theory and agency relationships,
simultaneously.

KEUANGAN

DIVIDEND AND TAX MOTIVATION IN
AN IMPUTATION ENVIRONMENT
The Australian imputation tax system,
introduced on 1 July 1987, has an important effect
on the taxation of dividends paid to investors in
Australian companies. Its basic intention is to
eliminate the double taxation of dividends which
is inherent in the classical tax system still used in
many countries, including the U.S. The system
allows companies to pay dividends that carry
imputation credits for the income tax previously
paid by the company (known as franked
dividends). These imputation credits can be used
to reduce income tax paid by resident
shareholders. The dividends are either franked or
unfranked. Franked dividends are those paid from
earnings that have been taxed at the full Australian
corporate tax rate. Unfranked dividends are those
paid from earnings on which non-Australian
corporate tax has been paid or from tax exempt
earnings. Dividends franked between 0 and 100
per cent (i.e., partially franked dividends) are a
mixture of franked and unfranked dividends.
Given the benefits for resident shareholders,
dividend payouts of companies able to pay franked
dividends should have increased since the
introduction of the system. There is strong evidence
to support this argument. For example, Nicol (1992)
found that the median dividend payout ratio for
the 400 largest listed firms increased from 31 percent
in 1986 to 50 percent in 1990. Bellamy (1994)
found that companies paying franked dividends
have increased dividends relative to companies
paying unfranked dividends and relative to the
dividends they paid prior to imputation.
A theoretical model developed by Howard
& Brown (1992), assuming that all shareholders of
Australian companies are Australian resident tax
payers, suggests that the impact of imputation on
dividend policy depends on the company’s income
tax rate (tc), shareholders’ marginal income tax rate

(tp) and capital gains tax rate (tg). In particular, for
investors with tp < tc , the optimum dividend policy
is to pay a 100 percent franked dividend. In
contrast, for investors with tp > tc, retention of profits
will be preferred unless tg is large enough to offset
the difference between tp and tc. However, under
the capital gains tax in Australia, tg is generally
equal to tp. This leads firms to pay a 100 percent
franked dividend although tp > tc. For a group of
investors whose shareholdings are capital gains tax
free because they were acquired before 20
September 1985, when tp > tc , retention of profits
will be preferred. As such, Howard and Brown
suggest that the optimal dividend policy for most
Australian-owned companies is to pay the
maximum franked dividends.
Evidence on the impact of the imputation
tax system on dividend policy and the use of
dividend reinvestment plans (DRPs) in Australia has
been provided by Bellamy (1994). Specifically, she
finds that (1) firms pay a constant level of
imputation credits to satisfy demands of their
clientele; (2) firms paying dividends increase their
payout ratios to ensure that credits are passed on
to shareholders; and (3) firms are more likely to
use DRPs after the introduction of dividend
imputation. A DRP scheme allows firms to pay out
a greater proportion of their earnings as dividends
while simultaneously maintaining their investment
policy as a portion of these funds will be returned
via the issue of new shares to participants.
In addition, Ho (2003) examines panel data
from the constituent stocks of the ASX 200 Index
of the Australian stock market and the Nikkei 225
Index of the Japanese stock market. The evidence
that Australia, with an imputation tax system which
favors dividends over capital gains, has a
significantly higher dividend payout than Japan
lends support to the influence of environment on
dividend policy. Dividend policies in Australia and
Japan are affected by different financial factors.
The author’s fixed effects regression models
indicate that dividend policies are affected
DIVIDEND POLICY IN AUSTRALIA
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positively by size in Australia and liquidity in Japan,
and negatively by risk in Japan only. An industry
effect is found to be significant in both countries.

and debt financing are substitute mechanisms in
controlling agency costs which is consistent with
Easterbrook’s (1984) argument.
Residual Theory of Dividends

AGENCY THEORY OF DIVIDENDS
The finance literature suggests that
dividends may help reduce agency problems. The
seminal studies of Rozeff (1982) and Easterbrook
(1984) provide agency cost explanations of why
firms pay dividends. In particular, Rozeff suggests
that dividend payments are part of the firm’s
optimal monitoring mechanism and these
payments help to reduce agency costs. In his model,
firms choose a dividend payout ratio that minimises
their total costs (i.e., agency costs and transaction
costs of financing). Agency costs decrease with
dividends, while transaction costs increase with
dividends. The minimisation of total costs results
in a unique optimal dividend payout for a given
firm. Meanwhile, Easterbrook argues that dividend
payments force managers to raise funds in the
capital markets more frequently than they would
without dividend payments. Therefore dividends
cause managers to be frequently scrutinised by
external professionals such as investment bankers,
lawyers and public accountants. This in turn forces
managers to act in line with shareholders’ interests,
thereby reducing agency costs of equity.
There has been a substantial number of
empirical studies that lend support for the agency
costs explanation of dividends. Rozeff (1982) finds
that firms with higher firm-specific risks and high
growth firms pay smaller dividends, which is
consistent with his model. Rozeff’s model also
receives support from Dempsey & Laber (1992) who
replicated Rozeff’s analysis using samples from
different periods of time and from Crutchley &
Hansen (1989) who find that dividends are
negatively related to the firm’s flotation costs.
Meanwhile, Jensen et al. (1992) and Noronha et
al. (1996) find that insider ownership, dividends
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The residual theory of dividends is a school
of thought that suggests that dividend paid by a
firm should be viewed as residual or the amount
left over after all acceptable investment
opportunities have been undertaken. According
to this approach, as long as the firm’s equity need
exceeds the amount of retained earnings, no cash
dividends is paid.

METHOD
The research design includes annual panel
data over an eleven-year period from January 1994
to December 2004. The sampling frame consists of
a population of all companies listed on the
Australian Stock Exchange (ASX) in 1994. Of these
companies, financial firms were excluded as their
dividend decisions are influenced by government
regulations. In contrast, I include any firms delisted
during this period to avoid survivorship bias,
providing that they had data available one year
before delisting. The final sample of 829
companies included 696 active companies and 133
delisted companies. After excluding observations
with incomplete ownership or accounting data,
the final sample has 6,665 firm-year observations.
Of this sample, 2,382 (36.5%) observations
have dividend payouts higher than zero (i.e. pay
dividends) and 4,283 (63.5%) observations have
zero dividend payouts (i.e. do not pay dividends).
Of dividend paying observations, 1,830 (77%) are
for fully and partially franked dividend payers and
552 (23%) observations are for unfranked dividend
payers. In terms of industry, 4,016 (60.2%)
observations are industrial firms and 2,649 (39.8%)
observations are mining firms.

KEUANGAN
Accounting data are collected from
Datastream and FinAnalysis databases, respectively.
Ownership data are collected manually from
companies’ annual reports obtained on-line from
DatAnalysis and Connect-4 databases. In their
annual reports, Australian listed companies have
to disclose the end-of-financial-year shareholdings
of substantial (block) shareholders and the largest
twenty registered shareholders.
Model and Measurement of Variables
I utilised a panel study methodology as
it provides more robust information, more
variability, less collinearity among variables, more
degrees of freedom and more efficiency (Baltagi,
1995). The methodology also permits us to control
for unobserved firm heterogeneity. Specifically, I
use pooled and random effects tobit regressions
as around 67 percent of observations in my sample
have dividend payout ratios of zero. In a pooled
tobit regression, non-spherical disturbances
(i.e., serial correlation and heteroskedasticity)
are controlled using the Huber-White/Sandwich
estimator (clustered) for variance. The random
effects panel data tobit regression treats firm
specific unobserved characteristics as a random
variable and, therefore, they were a part of the
error term. As a robustness check, I also use pooled
and random effects logit regressions.
The tobit regression used to test the impact
of ownership concentration on dividend payouts
takes the following form:
Dividend Payout Ratioit =
concentrationit +
3
5
8

1

DRPit +

9

+

Profitabilityit +

Firm sizeit +
Business riskit +

0

4
6

Ownership

2

Leverageit+

Growth-opportunity it +

Investmentit +

(Industryit) +

i

10-17

(Year ) +

7
it

Tax paidit+
(1)

The subscripts i and t represent firm and
year, respectively. Dividend payout ratio is defined
as dividend scaled by net earnings.
Ownership concentration is measured by the
aggregate ownership of shareholders holding at least
five percent of equity (i.e., substantial shareholders).
Agency theory (Rozeff, 1982; Easterbrook, 1984)
predicts that ownership concentration is negatively
related to dividend payouts. Higher ownership
concentration will reduce agency conflicts due to
better managerial monitoring by large shareholders.
In turn, it will reduce the needs to pay higher
dividends or the monitoring role of dividends. In
Australia, however, firms have an incentive to pay
higher dividends in order to distribute franking
credits. It can be argued that while managers prefer
to preserve cash flows by paying lower dividends,
large shareholders may force them to pay higher
dividends. Thereby, ownership concentration can
be positively related to dividend payouts.
Profitability is defined as net profit after tax
before abnormal earnings divided by total assets. A
positive effect of profitability on dividend payouts is
expected as dividends are paid from earnings.
Leverage is defined as the book value of
total debt divided by total assets. Jensen et al.
(1992) indicate that dividends and debt financing
are substitute mechanisms to reduce equity agency
costs. Debt holders have an aversion to dividends
since their payment transfers a firm’s asset to
shareholders. Thus, a negative relationship between
debt and dividend payouts is expected.
Firm size is measured by a natural logarithm
of total assets. Larger firms tend to have better
access to the capital markets, which reduces their
dependence on internally generated funding and
allows for higher dividend-payout ratios (Aivazian
& Cleary, 2003). Therefore, I expect a positive
relationship between dividend payouts and firm
size.
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Growth opportunity is defined as market to
book value ratio. A negative relationship between
dividend and growth opportunity is expected as
high growth firms may pay lower dividends due
to their larger investment requirements and a
tendency to retain funds to avoid external
financing with its attendant costs (Rozeff, 1982;
Fama & French, 2001).
Business risk is measured by the standard
deviation of EBIT in the previous 5 years. Greater
business risk makes the expected direct relationship
between current and expected future profitability
less certain (Jensen et al., 1992). Thus, a negative
relationship between dividend payouts and
business risk is expected.
Investment is defined as capital expenditure
divided by total assets. Miller & Modigliani (1961)
argue that a firm’s investment decisions are not
affected by its dividend decisions. The residual
dividend theory suggests that a firm will pay
dividends only when its internally generated funds
are not completely utilized for investment
purposes (Alli et al., 1993), whereas the pecking
order theory (Myers & Majluf, 1984) suggests that
internally generated funds are the least expensive
forms of finance. Accordingly, investment is
expected to be negatively associated with
dividend.
DRP is a dummy variable with one for firms
with dividend reinvestment plans and zero
otherwise. Australian firms can use DRPs to fulfil
the necessity of paying larger dividends while at
the same time maintaining their investment policy
(Bellamy, 1994). A DRP scheme allows firms to pay
out a greater proportion of their earnings in
dividends, as a portion of these funds will be
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returned to the firm via the issue of new shares to
participants. It is expected that firms with DRPs will
pay higher dividends or will demonstrate a greater
likelihood of paying dividends.
Tax paid is defined as tax paid divided by
total assets. The imputation system requires a
franking account to be maintained by each
company. Credits to a company’s franking account
arise from two sources: payment of company
Australian income tax and receipt of Australian
franked dividends from other companies. For each
dollar of company income tax paid, the credit to
the franking account is: $((1-tc)/tc), where tc is the
Australian company tax rate. The balance in a
company’s franking account at any time shows the
maximum amount that it can pay as a franked
dividend (see Peirson et al., 2006). Under the
Australian imputation tax system, firms may seek
to raise their dividend payouts because of the
increased incentive to distribute taxed profits
(Hamson & Ziegler, 1990). Hence, a positive
relationship between tax paid and dividend is
expected.
To account for variation in dividend payouts
due to industry differences, I incorporated an
industry dummy variable that takes the value of
one if the firm is in the mining sector and zero
otherwise (i.e. industrial). Year dummy variables
are also included in the model to remove secular
effects among the independent variable. Ten
dummy variables are used to cover the eleven year
data.
Table 1 summarise the potential relationship
between firm’s characteristics and dividends
according to tax motive, agency theory and
residual theory.
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Table 1. Summary of Relationships between the Firms’ Characteristics and Dividends
Variable

References

Agency
theory
-

Rozeff (1982)
Easterbrook (1984)
Bellamy (1994)
Jensen et al. (1992)
Cructhley et al. (1999)

Ownership
concentation
Profitability

Jensen et al. (1992)
Cructhley et al. (1999)

-

Firm size

Aivazian and Cleary (2003)
Booth & Smith (1986)

+

Growth
opportunity

Barclay et al. (1995)
Fama & French (2001)

Business risk
Investment

Jensen et al. (1992)
Booth & Smith (1986)
Alli et al. (1993)

DRP

Bellamy (1994)

Tax paid

Hamson & Ziegler (1990)

5
8

Business riskit +
DRPit +

9

1

+
+

0

+

i

Ownership

Profitabilityit + 2 Leverageit+
Growth-opportunity it +
4
6

+

-

For estimation using pooled and random
effect logit regression, I use the following
model:
concentrationit +
Firm size it +
3

Tax motivation

+

Leverage

Paying dividend dummyit =

Residual
theory

Investmentit+

7

Tax paidit +

(Industryit) +10-17 (Year) + it

The subscripts i and t represent firm and
year, respectively. Paying dividend dummy is a
categorical variable with one if firm paid dividend
at certain year and zero otherwise.
Descriptive Statistics
Table 2 presents descriptive information for
the entire sample.

(2)

DIVIDEND POLICY IN AUSTRALIA

Lukas Setia Atmaja

265

KEUANGAN
Table 2. Descriptive Statistics
Variable
Dividend payout
ratio
Ownership concentration
Profitability
Leverage
Firm size
Growth opportunity
Business risk
Investment
Tax paid
DRP

Definition
Dividends / net profit after tax before
abnormal earnings
The aggregate ownership of
shareholders holding at least five
percent of equity
Net profit after tax before abnormal
earnings / total assets
Book value total debt / total assets
Ln (total assets)
Market to book value ratio
Standard deviation of EBIT in the
previous 5 years
Capital expenditure / total assets
Tax paid / total assets
Dummy variable. 1 for firms with div.
reinvestment plans, 0 otherwise

Mean

Min.

Max.

0.2167

Std.
Dev.
0.3423

0

1.99

0.4064

0.2439

0

1

-0.1862

0.9010

-35.58

6.70

0.1791
17.3737
1.6290
9.0x106

0.3073
2.1851
2.6182
30.1x10

0
10.09
0.06
1,605

9.66
25.17
71.88
8.0 x108

0.1028
0.0136
0.1130

0.1973
0.0285
0.3165

0
0
0

6.78
0.90
1

6

Table 3 presents the dynamic of dividend
payout ratio of Australian firm during the period
of 1994 – 2004.
Table 3. Dividend Policy in Australia: 1994-2004
Year
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Sample size
335
560
616
656
683
686
664
655
657
641
512

Dividend payout ratio (%)

22.64
22.03
22.38
24.66
25.76
22.95
21.03
18.84
19.07
19.23
19.48

Paying dividend firms (%)*
43.28
40.36
39.61
40.10
40.70
38.34
34.94
32.21
30.29
31.67
32.42

* This indicates proportion of firms, rather than the mean
proportion for associated variables.

It can be seen in Tables 2 and 3, on average,
Australian firms distributed 21.67 percent of their
earnings as dividends. Interestingly, dividend
payouts of Australian firms increase in 1997 and
1998, but tend to decrease after that period.
Interestingly, the proportion of firm paying
dividends also decreases over time in Australia.
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Empirical Results
Table 4 presents pooled and random effect
tobit regression estimates of the determinants
of dividend payouts based on Equation 1 using
dividend payout ratio as dependent variable.

KEUANGAN
Table 4. Determinants of Dividends: Tobit
Regression
Variable
Ownership concentration
Profitability
Leverage
Firm size
Growth opp.
Business risks
Investment
Tax
DRP
Industry dummy
Year dummy

Pooled
0.238***
(6.39)
0.712***
(20.51)
-0.241***
(-4.66)
0.184***
(30.91)
-0.038***
(-5.35)
-0.000***
(-8.86)
-0.241***
(-2.48)
6.449***
(22.93)
0.253***
(11.16)
-0.467***
(-20.10)
Included

Random Effects
0.226***
(4.84)
0.549***
(14.34)
-0.378***
(-6.24)
0.229***
(27.30)
-0.009
(-1.44)
-0.000**
(-2.28)
0.089
(0.98)
3.54***
(11.57)
0.164***
(7.03)
-0.572***
(-15.95)
Included

*** significant at the 0.01 level
** significant at the 0.05 level
* significant at the 0.10 level

Table 4 shows that coefficient on ownership
concentration is positive and significant at the
conventional level, regardless of the estimation
technique and ownership concentration proxy. The
dividend policy of Australian firms is also influenced
by other factors. Specifically, firms which have
higher franking credits (as measured by tax paid)
or adopt dividend reinvestment plan tend to pay
higher dividends.
Moreover, dividends are negatively related
to leverage, growth opportunity, business risk and
investment. Dividends are also positively
influenced by profitability and firm size. Coefficient
on industry is negative, implying that mining firms
pay lower dividends than industrial firms.

A positive relationship between dividend
payout ratio and ownership concentration suggests
that firms with the higher ownership of substantial
shareholders have higher dividend payout ratios
than other firms. The results, therefore, support the
conjecture that in Australia large, or more
concentrated, shareholders have an incentive, and
the power, to influence dividend decisions. That
is, large shareholders may force management to
pay higher dividends in order to distribute higher
franking credits that benefit them.
A positive relationship between dividend
payouts and tax paid and DRP is consistent with
the notion that Australian firms prefer to pay
higher dividends to distribute franked dividends
as soon as possible to shareholders (Pattenden and
Twite, 2008). Moreover, a negative relationship
between dividend payouts and leverage, growth
opportunity, business risk and investment is
consistent with the agency theory of dividends. A
positive relationship between dividend payouts
and profitability stems from the fact that dividends
are distributed from profits (Statescu, 2006). A
positive relationship between dividend payouts
and firm size supports the notion that larger firms
tend to have better access to the capital markets,
which reduces their dependence on internally
generated funding (Al-Yahyaee et al., 2008). As
such, the overall results generally support the tax
motivation, residual theory and the agency theory
of dividends. I repeat the analysis using dividends
scaled by assets and dividend yield as a proxy for
dividend payout ratio. The results are generally
consistent with results presented in Table 4.
Table 5 presents pooled and random effect
logit regression estimates for Equation 2 using
paying dividend dummy as dependent variable.
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Table 5. Determinants of Dividends: Logit
Regression
Variable
Ownership concentration
Profitability
Leverage
Firm size
Growth opp.
Business risks
Investment
Tax
DRP
Industry dummy
Year dummy

Pooled
0.756***
(4.20)
4.325***
(4.85)
-1.343***
(-4.06)
0.849***
(22.71)
-0.228***
(-3.12)
-0.000***
(-2.60)
-0.863*
(-1.86)
29.798***
(10.31)
1.714***
(10.78)
-1.921***
(-17.18)
Included

Random Effects
0.644
(1.37)
4.022***
(12.15)
-3.129***
(-6.59)
1.798***
(17.75)
-0.080
(-1.13)
-0.000***
(-2.86)
0.153
(0.21)
27.344***
(11.47)
1.402***
(5.40)
-4.047***
(-11.40)
Included

*** significant at the 0.01 level
** significant at the 0.05 level
*

significant at the 0.10 level

The result shows that the likelihood of firm
paying dividends is positively related to
profitability, firm size, DRP and tax paid, and
negatively related to leverage, growth opportunity, business risk and investment. The results are
consistent with those presented in Table 4.

ADDITIONAL CHECK FOR ROBUSTNESS
I have conducted several additional
sensitivity analyses which suggest that the results
reported earlier in this paper are insensitive to
various alternative specifications. I explore
alternative proxies for the explanatory variables.
For example, effective tax rate (tax paid divided
by pre-tax income) is used instead of tax paid scaled
by assets, total market capitalization is used as a
measure of firm size, and EBIT scaled by total assets
is used as a proxy for profitability. I also run the
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tobit regression using an alternative ownership
concentration measure such as the largest
shareholdings (TOP1) and the five largest
shareholdings (TOP5) which is collected from the
Top 20 list in firms’ annual reports. The results are
generally consistent with my earlier analyses.
I use six-digit GICS Industry Classifications to
control for industry differences instead of a dummy
variable for mining versus industrial sector.
Although the number of observations in some sixdigit GICS Industry Classifications is relatively small,
the results are similar to those reported in Table 3.
I also test for robustness in the presence of outliers
and influential observations by truncating the
largest one to five percent probability levels for
each tail of the distribution for the model variables.
The results again are consistent. Finally, I repeat
my analysis for a subset of firms that have nonnegative net earnings to remove the possibility
that firms with positive retained earnings, but
negative net earnings, are unable to pay dividends
due to cash shortages. I generally find similar
results.

CONCLUSION
This study investigated the determinants of
dividend policy for a sample of Australian listed
firms over the period January 1994 to December
2004. The Australian imputation tax system,
introduced in July 1987, removed the double
taxation of dividends, which leads to the argument
that firms should distribute imputation credits by
paying the maximum possible franked dividend.
The overall findings support the conjecture that
dividend policy of Australian firms is driven by tax
reasons (i.e., to distribute franking credits). But
both tobit and logit regression results also suggest
that dividend policy of Australian firms is also
influenced by profitability, leverage, firm size,
growth opportunity, business risk and investment.
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ARUS KAS SERTA PENGARUHNYA
PADA HARGA SAHAM
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Abstract: The purpose of this research was to investigate whether publication and
announcement of accounting profit and cash flow could be considered as drivers of stock
price. The result of this research showed that accounting profit announcement could influence
the stock price of telecommunication companies. The result also indicated that stock price was
influenced by the interaction between accounting profit and cash flow from investment.
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Dalam kondisi perekonomian dewasa ini yang
penuh dengan perubahan, perusahaan dituntut
untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan
kinerjanya agar dapat tetap bertahan.
Kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja
manajemen dapat menjadi salah satu tolok ukur
keberhasilan perusahaan.
Pasar modal yang mempunyai peran
strategis dalam menunjang perekonomian dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor
internal maupun eksternal. Dalam aktivitasnya
pasar modal dapat dipengaruhi oleh kinerja yang
dihasilkan oleh semua perusahaan dari berbagai
industri yang listing dalam bursa efek, dan juga
dapat pula dipengaruhi oleh berbagai faktor lain
seperti kondisi politik, keamanan, dan sebagainya.

Dari sudut pandang investor, investasi dalam
bentuk saham melalui pasar modal diharapkan
dapat memberikan hasil baik berupa dividen
maupun capital gain yang diperoleh dari adanya
kenaikan harga saham. Investor perlu mempunyai
perhatian pada resiko investasi saham, oleh karena
itu investor perlu memperhatikan faktor
fundamental maupun teknikal yang dapat
digunakan untuk mengambil keputusan
pembelian saham. Investor perlu memiliki
informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat
waktu, sehingga keputusan investasi yang diambil
dapat memberikan hasil maksimal. Informasi yang
dibutuhkan oleh investor untuk melakukan
investasi saham antara lain perekonomian atau
kondisi pasar. Selain itu investor juga perlu
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memiliki informasi mengenai kondisi fundamental
perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan
perusahaan, karena dalam laporan keuangan
terdapat faktor-faktor fundamental yang
menggambarkan kondisi perusahaan.
Laporan keuangan merupakan suatu
cerminan dari suatu kondisi perusahaan, oleh
karena itu di dalam laporan keuangan terdapat
informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan perusahaan.
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang
telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang
dipercayakan kepadanya.
Laporan keuangan yang disusun oleh
manajemen merupakan media komunikasi yang
umum digunakan untuk menghubungkan pihakpihak yang memiliki kepentingan dengan
perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas hasil kerja perusahaan. Pemakai laporan
keuangan meliputi investor sekarang dan investor
potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok
dan kreditor usaha lainnya, pelanggan,
pemerintah serta lembaga-lembaganya dan
masyarakat. Neraca, laporan laba rugi, laporan
laba ditahan, laporan arus kas serta catatan atas
laporan keuangan, merupakan keseluruhan
laporan keuangan yang disajikan. Informasi laba
merupakan komponen laporan keuangan
perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja
manajemen dalam suatu periode tertentu.
Informasi ini dapat membantu mengestimasi
kemampuan
mendapatkan
laba
yang
representatif dalam jangka panjang, dan menaksir
risiko dalam investasi. Sedangkan laporan arus kas
menyajikan informasi aliran kas masuk atau kas
keluar bersih pada suatu periode yang diperoleh
dari hasil kegiatan utama perusahaan yaitu
kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam
hal ini laporan arus kas merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan, dengan
tujuan untuk mengisi kesenjangan informasi dari
neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan
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modal, terkait dengan penilaian kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan dana tunai dan
juga terkait dengan penilaian kebutuhan
perusahaan untuk menggunakan kas.
Bagi perusahaan yang go public, kinerja
perusahaan sebagai salah satu faktor internal
dapat mempunyai dampak pada pergerakan
harga saham perusahaan. Informasi yang lengkap,
relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan
oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis
dalam mengambil keputusan investasi. Dengan
demikian informasi merupakan hal penting dalam
perkembangan pasar modal. Jenis informasi
perusahaan yang dipublikasikan untuk
masyarakat umum diantaranya termasuk informasi
laba akuntansi dan arus kas.
Penelitian ini menelusuri permasalahan
apakah pengaruh informasi laba akuntansi dan
arus kas pada harga saham berlaku pula bagi
industri telekomunikasi yang di Indonesia
merupakan industri yang terus berkembang pesat.
Penelitian pada perusahaan telekomunikasi di
Yunani yang dilakukan oleh Christopoulos et al.
(2008) menunjukkan hasil bahwa harga saham
dapat mengalami pergerakan sampai sepuluh hari
setelah publikasi keputusan manajerial, termasuk
pengumuman laba perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur
keterkaitan antara kandungan informasi laba
akuntansi dan arus kas dengan harga saham
perusahaan telekomunikasi yang terdaftar pada
Bursa Efek Indonesia.

LAPORAN DAN INFORMASI KEUANGAN
Laporan keuangan merupakan laporan
yang menggambarkan hasil akhir dari proses
akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk
mengkomunikasikan informasi keuangan dengan
pihak-pihak yang mempunyai kepentingan
dengan perusahaan. Secara umum laporan
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keuangan yang dihasilkan dari kegiatan suatu
perusahaan dapat berupa neraca, yang
memberikan gambaran mengenai kondisi
keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu
tertentu yang meliputi aktiva, hutang, dan modal
perusahaan; laporan laba rugi, yang memberikan
informasi mengenai keuntungan atau kerugian
perusahaan dalam suatu periode tertentu; laporan
perubahan modal, yang memberikan informasi
mengenai perubahan modal yang terjadi; serta
laporan arus kas, yang memberikan informasi
mengenai aliran kas masuk dan kas keluar
perusahaan untuk suatu periode tertentu,
ditambah dengan catatan atas laporan keuangan
yang menunjukkan metode dan asumsi apa yang
digunakan dalam menyusun laporan keuangan,
yang untuk kepentingan umum tentunya harus
disusun sesuai standar yang berlaku umum.

laba bersih (net profit) apabila pendapatan
melebihi beban, atau sebaliknya jika beban
melebihi pendapatan terjadi rugi bersih (net loss).
Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada
suatu periode tertentu dilaporkan dalam bentuk
laporan laba rugi.

Informasi keuangan merupakan suatu data,
fakta dan pengamatan yang dioleh sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan
pemakainya. Informasi keuangan dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi
dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan perusahaan bersumber dari laporan
keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses
akuntansi. Informasi laporan keuangan memiliki
keunggulan komparatif dibandingkan dengan
sumber-sumber informasi bersaing lainnya karena
secara langsung dapat lebih dikaitkan pada
variable of interest, merupakan sumber informasi
yang lebih handal karena telah diaudit oleh
auditor independen, dan merupakan sumber
informasi yang lebih rendah biayanya
dibandingkan sumber informasi lainnya, serta
merupakan sumber informasi yang lebih tepat
waktu (Lako, 2006).

Format umum dari laporan arus kas
mengungkapkan dinamika dari arus kas suatu
perusahaan dalam tiga kategori, yaitu: (1) Arus
kas dari aktivitas operasi. Arus kas yang
berhubungan langsung dengan produksi dan
penjualan dari produk perusahaan/ transaksitransaksi yang berhubungan dengan kas dan
setara kas dari penjualan maupun pembayaran
pada pemasok maupun karyawan yang
berhubungan dengan perolehan persediaan
maupun biaya-biaya operasional serta biaya
umum dan administrasi. (2) Arus kas dari aktivitas
investasi. Arus kas berhubungan dengan
pembelian dan penjualan aktiva tetap maupun
investasi pada bisnis lain, seperti pembelian dan
penjualan tanah, gedung, atau mesin-mesin
perusahaan. Pembelian mengakibatkan kas keluar
dan transaksi penjualan menghasilkan arus kas
masuk. (3) Arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus
kas berkaitan dengan kegiatan pendanaan
perusahaan (yang dihasilkan dari pinjaman
maupun ekuitas) seperti penerimaan kas atas
penjualan saham, atau pembayaran dan
perolehan hutang jangka panjang.

LABA AKUNTANSI DAN ARUS KAS
Selisih dari pendapatan dan beban
merupakan keuntungan yang disebut dengan

Laporan arus kas menggambarkan arus kas
atau setara kas yang terjadi dari tiga aktivitas yang
berbeda yaitu aktivitas operasi, investasi, dan
pembiayaan. Kas terdiri dari dana yang tersimpan
dalam perusahaan dan dana likuid yang
tersimpan di bank. Setara kas mengacu pada
bentuk investasi yang sifatnya sangat likuid,
berjangka pendek, dan dapat secara langsung
dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu
dengan resiko rendah atau tanpa resiko
menghadapi perubahan nilai (Kousenidis et al.,
2006).
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ANALISIS SAHAM
Dalam melakukan analisis dan menentukan
saham yang dipilih, pada dasarnya dapat
menggunakan dua pendekatan dasar yaitu
analisis fundamental dan analisis teknikal.
Penilaian harga suatu saham dengan melakukan
analisis teknikal dilakukan dengan menggunakan
data mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha
mengakses permintaan dan penawaran saham
tertentu atau pasar secara keseluruhan. Analisis ini
dilakukan menggunakan data pasar yang
dipublikasi seperti harga saham, volume
perdagangan, indeks saham gabungan, dan
sebagainya. Sedangkan analisis fundamental
didasarkan pada anggapan bahwa setiap saham
memiliki nilai intrinsik, dan harga pasar suatu
saham merupakan refleksi dari rata-rata nilai
intrinsiknya (Sunariyah, 2000). Analisis juga dapat
dilakukan dengan asumsi hipotesis bahwa harga
saham terefleksikan secara menyeluruh pada
seluruh informasi yang ada di bursa. Dalam hal ini
perlu beberapa dasar berupa analisis ekonomi
yang berkaitan dengan jenis dan prospek bisnis;
analisis industri yang berkaitan dengan kekuatan
dan kelemahan jenis industri; dan analisis
perusahaan yang berkaitan dengan kinerja
perusahaan seperti yang dapat diketahui melalui
informasi laporan keuangan perusahaan.

KETERKAITAN LABA AKUNTANSI,
ARUS KAS, DAN HARGA SAHAM
Performansi perusahaan nampak dalam
laporan keuangan yang dipublikasikan oleh
perusahaan. Untuk perusahaan yang menjual
sahamnya di pasar modal, ada banyak faktor baik
faktor internal maupun eksternal perusahaan yang
dapat mempengaruhi pergerakan harga saham.
Informasi keuangan berupa laba akuntansi yang
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diperoleh pada periode tertentu dan posisi arus
kas pada periode tertentu merupakan beberapa
faktor di antara banyak faktor lain yang dapat
mempunyai pengaruh terhadap harga saham
perusahaan.
Keterkaitan antara laba akuntansi, arus kas,
dan harga saham dapat dilihat berdasarkan
penelitian empiris sebelumnya yang pernah
dilakukan oleh para peneliti. Seperti yang dikutip
oleh Prasetio & Sutoyo (2003) bahwa penelitian
mengenai kandungan informasi laba telah banyak
dilakukan. Penelitian Ball & Brown (1968) yang
berkaitan dengan hubungan antara laba
akuntansi dan harga saham, kemudian menjadi
dasar replikasi dan perluasan dalam berbagai studi
yang mempunyai kaitan dengan laba. Hasil
penelitian Ball & Brown (1968) didukung oleh
hasil penelitian Patell & Wolfson (1984) yang
menunjukkan bahwa harga saham bereaksi
terhadap publikasi yang dilakukan perusahaan di
media massa (Christopoulos et al., 2008). Beberapa
hasil studi yang menunjukkan adanya hubungan
antara pengumuman laba dengan harga saham
telah banyak dilakukan, seperti Beaver et al.
(1979), Foster et al. (1984), Bernard & Thomas
(1989), Easton et al. (1992), dan Kothari & Sloan
(1992). Selain itu penelitian Brown (1970)
mengenai dampak laporan laba tahunan pada
pasar modal menunjukkan bahwa laba bersih
mempunyai kandungan informasi yang relevan
bagi investor. Brown & Hancock (1977) juga
menemukan bahwa publikasi laba akuntansi
mempunyai pengaruh pada perubahan harga
saham, dan juga adanya hubungan yang positif
antara pengumuman dividen dan laba akuntansi
dengan harga saham.
Selain mengenai keterkaitan antara laba
akuntansi dan harga saham, beberapa penelitian
juga dilakukan dengan fokus pada keterkaitan
antara informasi arus kas dan harga saham. Triyono
& Hartono (1999) yang melakukan penelitian
mengenai hubungan kandungan informasi arus
kas dan laba akuntansi dengan harga saham
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menunjukkan bahwa arus kas dari kegiatan
operasi, investasi, dan pendanaan memiliki
hubungan yang signifikan dengan harga saham.
Penelitian yang dilakukan oleh Prasetio & Sutoyo
(2003) menunjukkan hasil bahwa laba akuntansi
yang berinteraksi dengan arus kas total tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap harga
saham dan volume perdagangan. Namun laba
akuntansi mempunyai pengaruh signifikan
terhadap harga saham.
Hasil penelitian Livnat & Zarowin (1990)
menunjukkan bahwa komponen-komponen arus
kas operasi mempunyai hubungan yang tinggi
dengan return saham dan arus kas operasi
berhubungan positif dengan return saham.
Sedangkan Christopoulos et al. (2008) melakukan
penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa
harga saham tidak bereaksi secara langsung
terhadap informasi yang dipublikasi. Harga saham
dapat mengalami pergerakan sampai sepuluh hari
setelah publikasi.

HIPOTESIS
Beberapa hipotesis yang dikemukakan dalam
penelitian ini adalah:
H1

: Laba akuntansi dan arus kas mempunyai
pengaruh terhadap harga saham.

H2

: Arus kas operasi, investasi, dan
pendanaan mempunyai pengaruh
terhadap harga saham.

H3

: Interaksi laba akuntansi dan arus kas
mempunyai pengaruh terhadap harga
saham.

H4

: Interaksi laba akuntansi dengan arus kas
operasi, investasi, dan pendanaan
mempunyai pengaruh terhadap harga
saham.

METODE
Penelitian ini dilakukan pada perusahaanperusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia selama tahun 2005 sampai 2008,
yaitu PT Indosat Tbk (Indosat), PT Bakrie Telecom,
Tbk (Bakrie), PT Mobile-8 Telecom, Tbk (Fren), PT
Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom), dan PT
Excelcomindo Pratama, Tbk(XL). Dengan obyek
pada perusahaan telekomunikasi, diharapkan
dapat diperoleh hasil yang lebih spesifik. Saham
dari perusahaan-perusahaan tersebut aktif
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama
periode penelitian. Selain itu, data laporan
keuangan perusahaan-perusahaan tersebut
lengkap, termasuk pula waktu publikasi laporan
keuangan tersebut. Adapun jenis data yang
digunakan merupakan data sekunder yaitu
berupa laporan keuangan perusahaan periode
tahun 2005 sampai 2008.
Variabel independen dalam penelitian ini
adalah laba akuntansi dan arus kas total beserta
komponennya yaitu arus kas operasi, investasi, dan
pendanaan. Sedangkan harga saham merupakan
variabel dependen, yang meliputi harga saham
sepuluh hari setelah publikasi laporan keuangan,
dan hal ini dimaksudkan untuk melihat reaksi
pasar. Dalam hal ini pengujian pengaruh
kandungan informasi laba akuntansi dan arus kas
pada reaksi pasar yang direpresentasikan dalam
bentuk harga saham, dapat dilakukan setelah
informasi tersebut disampaikan melalui publikasi
laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan selain
untuk melihat pengaruh laba akuntansi dan arus
kas terhadap harga saham, juga untuk melihat
pengaruh laba akuntansi yang berinteraksi dengan
arus kas terhadap harga saham, mengingat kedua
variabel tercakup dalam publikasi laporan
keuangan.
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KEUANGAN
Penelitian ini dilakukan dengan
menginterpretasikan data yang diperoleh
berdasarkan fakta yang tampak dalam kurun
waktu penilaian sehingga diperoleh gambaran
yang jelas mengenai obyek yang diteliti (analisis
deskriptif). Penelitian ini juga dilakukan untuk
memperoleh gambaran keterkaitan antara laba
akuntansi dan arus kas dengan harga saham
(analisis kausal). Dalam hal ini pengolahan data
untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi, arus
kas (termasuk komponennya yaitu arus kas operasi,
investasi, pendanaan), dan interaksi laba
akuntansi dan arus kas terhadap harga saham
dilakukan dengan menggunakan metode regresi
berganda. Pengujian keempat hipotesis
dilakukan melalui uji statistik yaitu berdasarkan
p-value dengan tingkat signifikansi 5%, dengan
mempertimbangkan pula pemenuhan asumsi uji
regresi berganda.

HASIL
Berdasarkan data laporan keuangan
perusahaan telekomunikasi, diperoleh gambaran
mengenai perkembangan laba akuntansi dan arus
kas perusahaan selama beberapa periode. Selama
periode penelitian tahun 2005 sampai 2008, laba
akuntansi perusahaan secara keseluruhan
menunjukkan kecenderungan peningkatan
meskipun ada penurunan pada tahun 2008,
seperti yang juga tampak pada laba akuntansi
Telkom, Fren, Indosat, dan XL; bahkan Fren dan
XL mengalami kerugian pada tahun 2008.
Sedangkan laba Bakrie Telekomunikasi terus
menunjukkan peningkatan sampai tahun 2008.
Perkembangan arus kas operasi
perusahaan secara keseluruhan menunjukkan
kecenderungan peningkatan meskipun ada
penurunan pada tahun 2008, hal ini serupa
dengan kecenderungan perkembangan arus kas
operasi pada Indosat dan Telkom. Sedangkan arus
kas operasi Bakrie dan XL terus mengalami
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peningkatan sepanjang tahun, dan arus kas dari
aktivitas operasi Fren berfluktuasi, dengan posisi
negatif pada tahun 2008 yang menunjukkan
pembayaran kas operasi yang lebih besar dari
penerimaannya.
Arus kas bersih yang digunakan untuk
investasi perusahaan-perusahaan tersebut secara
keseluruhan cenderung mengalami peningkatan,
kecuali Fren yang arus kas investasinya cukup
berfluktuasi. Sedangkan untuk aktivitas
pendanaan, secara keseluruhan perusahaan
memperoleh dana lebih besar dari yang
dibayarkan, kecuali Telkom yang selama empat
tahun berurut-turut kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas pendanaan lebih besar dari yang
diterima.
Harga saham yang diperoleh selama empat
tahun pengamatan secara keseluruhan
menunjukkan adanya fluktuasi harga, namun
tampak ada pola kecenderungan harga turun di
tahun 2008 untuk semua perusahaan
telekomunikasi tersebut.
Pengujian hipotesis dilakukan terkait
dengan hubungan antar variabel penelitian
dengan telah memenuhi asumsi regresi berganda.
Model regresi sesuai dengan hipotesis yang
dikemukakan sebelumnya:
(1) Hrg Shm = b0 + b1 Laba Ak + b2 Arus Kas + e
(2) Hrg Shm = b0 + b1 Arus Kas Op + b2 Arus Kas
Inv + b3 Arus Kas Pdanaan + e
(3) Hrg Shm = b0 + b1 Laba Ak . Arus Kas + e
(4) Hrg Shm = b0 + b1 Laba Ak . Arus Kas Op + b2
Laba Ak . Arus Kas Inv + b3 Laba
Ak . Arus Kas Pdanaan + e
Untuk pengujian hipotesis pertama, hasil
pengolahan data seperti yang dapat dilihat pada
Tabel 1, menunjukkan hasil p-value laba akuntansi
sebesar 0,000 dan arus kas sebesar 0,900. Dengan
menggunakan tingkat signifikansi 5%, hasil ini
menunjukkan bahwa laba akuntansi mempunyai
pengaruh signifikan terhadap harga saham,

namun arus kas tidak berpengaruh terhadap
harga saham.
Tabel 1. Hubungan Laba Akuntansi, Arus Kas,
Harga Saham
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Laba Akuntansi
Akuntansi
Laba
Laba
Akuntansi
Laba
Akuntansi
Arus kas
kas
Arus
Arus
kas
Arus kas

ppp
p .000
.000
.000
.000
.900
.900
.900
.900

ttt
t 5.807
5.807
5.807
5.807
.128
.128
.128
.128

Sumber: Data diolah, 2009.

Pengolahan data untuk menguji pengaruh
arus kas operasi, investasi, dan pendanaan
memberikan hasil seperti yang dapat dilihat
pada Tabel 2. Hal ini dapat dilihat pada hasil
perhitungan p-value untuk arus kas operasi,
investasi, dan pendanaan berturut-turut sebesar
0,171; 0,609; 0,489. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa arus kas operasi, investasi, dan
pendanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap
harga saham, sehingga hipotesis kedua tidak
diterima.
Tabel 2. Hubungan Arus Kas Operasi, Investasi,
Pendanaan dan Harga Saham
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Aruskas
kasoperasi
operasi
Arus
Arus
kas
operasi
Arus
kas
operasi
Aruskas
kasinvestasi
investasi
Arus
Arus
kas
investasi
Arus
kas
investasi
Aruskas
kaspendanaan
pendanaan
Arus
Arus
kas
pendanaan
Arus kas pendanaan
Sumber: Data diolah, 2009.

ppp
p .171
.171
.171
.171
.609
.609
.609
.609
.489
.489
.489
.489

ttt
t 1.432
1.432
1.432
1.432
-.522
-.522
-.522
-.522
.708
.708
.708
.708

Hasil pengolahan data untuk menguji
hipotesis ketiga memberikan hasil p-value
sebesar 0,406, sehingga hipotesis ketiga juga
tidak diterima, yang berarti harga saham juga
tidak dipengaruhi oleh interaksi laba akuntansi
dengan arus kas. Hasil tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel 3. Hubungan Interaksi Laba Akuntansi
dengan Arus Kas dan Harga Saham
Variabel
Variabel
Variabel
Variabel
Interaksi Laba
Laba Akuntansi
Akuntansi
Interaksi
Interaksi
Laba
Akuntansi
Interaksi
Laba
Akuntansi
denganArus
ArusKas
Kas
dengan
dengan
Arus
Kas
dengan Arus Kas

Sumber: Data diolah, 2009

PPP
P

.406
.406
.406
.406

ttt
t

.851
.851
.851
.851
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Pengolahan data juga menunjukkan hasil
bahwa harga saham dipengaruhi oleh interaksi
laba akuntansi dengan arus kas investasi yang
ditunjukkan dengan hasil perhitungan p-value
sebesar 0,034 (Tabel 4); tetapi tidak dipengaruhi
oleh interaksi laba akuntansi dengan arus kas
operasi maupun arus kas pendanaan, yang
ditunjukkan dengan hasil perhitungan p-value
masing-masing sebesar 0,502 dan 0,060.
Tabel 4. Hubungan Interaksi Laba Akuntansi
dengan Arus Kas Operasi, Investasi,
Pendanaan dan Harga Saham
Variabel
Variabel
Variabel
Interaksi
Laba
Akuntansi dengan
dengan
Variabel
Interaksi
Interaksi Laba
Laba Akuntansi
Akuntansi
dengan
ArusKas
KasOperasi
Operasi
Interaksi
Laba
Akuntansi dengan
Arus
Arus
Kas
Operasi
Interaksi
Laba Akuntansi
Akuntansi dengan
dengan
Arus
Kas Operasi
Interaksi
Interaksi
Laba
Laba
Akuntansi
dengan
Arus
Kas
Investasi
Interaksi
Laba
Akuntansi
dengan
Arus
Arus Kas
Kas Investasi
Investasi
Interaksi
Laba Akuntansi
Akuntansi dengan
dengan
Arus
Kas Investasi
Interaksi
Interaksi
Laba
Laba
Akuntansi
dengan
Arus
Kas
Pendanaan
Interaksi
Laba
Akuntansi
dengan
Arus
Arus Kas
Kas Pendanaan
Pendanaan
Arus Kas Pendanaan
Sumber: Data diolah, 2009.

ppp
p .502
.502
.502
.502
.034
.034
.034
.034
.060
.060
.060
.060

ttt
t -.687
-.687
-.687
-.687
-2.325
-2.325
-2.325
-2.325
2.022
2.022
2.022
2.022

PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengolahan data dan
analisis yang telah diungkapkan sebelumnya,
dapat diketahui bahwa harga saham perusahaan
telekomunikasi dipengaruhi oleh laba akuntansi.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya publikasi
laporan keuangan perusahaan mengenai laba
akuntansi akan menyebabkan pasar bereaksi yang
akan tampak pada perubahan harga saham. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Prasetio & Sutoyo (2003) di
Indonesia dan Christopoulos et al. (2008) di Yunani.
Sedangkan harga saham tidak dipengaruhi
oleh arus kas operasi, investasi, dan pendanaan,
yang berarti bahwa publikasi laporan arus kas
yang berasal dari kegiatan operasi, investasi,
dan pendanaan tidak menyebabkan pasar
bereaksi; yang dalam hal ini tidak mendukung
hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyono &
Hartono (1999).
INFORMASI
LABA
AKUNTANSI
DAN
ARUS
KAS SERTA
SERTA
INFORMASI
INFORMASI
LABA
LABA
AKUNTANSI
AKUNTANSI
DAN
ARUS
KAS
SERTA
INFORMASI
LABA
AKUNTANSIDAN
DANARUS
ARUS KAS
PENGARUHNYA
PADA
HARGA
SAHAM
INFORMASI LABA
AKUNTANSI DAN
ARUS
KAS SAHAM
SERTA
PENGARUHNYA
PENGARUHNYA
PADA
PADA
HARGA
HARGA
SAHAM
PENGARUHNYA
PADA
PENGARUHNYA PADA HARGA SAHAM
MarcelliaSusan
Susan
Marcellia
Marcellia
Marcellia
Susan
Susan
Marcellia Susan
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Laba akuntansi yang berinteraksi dengan
arus kas juga tidak menentukan harga saham, dan
hal ini sejalan juga dengan hasil penelitian Prasetio
& Sutoyo (2003). Interaksi laba akuntansi dan arus
kas operasi secara parsial juga tidak mempengaruhi
harga saham; demikian juga interaksi laba
akuntansi dengan arus kas pendanaan.
Sedangkan interaksi laba akuntansi dengan arus
kas investasi mempengaruhi harga saham, yang
dalam hal ini justru tidak mendukung hasil
penelitian Prasetio & Sutoyo (2003).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Pada dasarnya perubahan harga saham
dapat dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor
internal maupun eksternal perusahaan. Faktor
internal perusahaan yang dapat digambarkan
oleh kinerja keuangan perusahaan dan
dituangkan dalam bentuk laporan keuangan
dapat dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan
dan kelemahan keuangan perusahaan.
Informasi mengenai posisi keuangan
perusahaan dapat diperoleh melalui laporan
keuangan perusahaan yang dipublikasikan.
Melalui laporan laba rugi diungkapkan hasil
operasi suatu perusahaan dalam suatu periode
tertentu. Sedangkan laporan arus kas yang
disajikan berkaitan dengan arus kas masuk dan
kas keluar, merupakan laporan keuangan yang
secara ringkas dapat menyajikan informasi
mengenai aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan suatu perusahaan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengukur keterkaitan antara
kandungan informasi laba akuntansi dan arus kas
dengan harga saham perusahaan telekomunikasi
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan hasil pengolahan data dan
analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa
harga saham perusahaan telekomunikasi
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dipengaruhi oleh informasi mengenai laba
akuntansi dan interaksi laba akuntansi dengan arus
kas investasi; namun tidak dipengaruhi oleh arus
kas total maupun arus kas operasi, investasi,
pendanaan, serta juga tidak dipengaruhi oleh
interaksi laba akuntansi dengan arus kas operasi
maupun pendanaan.
Adanya pengaruh laba akuntansi terhadap
harga saham menunjukkan bahwa investor
mempertimbangkan informasi yang terkandung
dalam laba akuntansi yang dicapai oleh
perusahaan sebagai dasar reaksi pasar pada saat
laba akuntansi tersebut dipublikasikan.
Sedangkan informasi yang terkandung dalam arus
kas saja tidak menjadi indikator perubahan harga
saham, namun laporan arus kas untuk aktivitas
investasi yang berinteraksi dengan laporan laba
rugi memiliki kandungan informasi bagi investor
yang berdampak pada reaksi pasar pada saat
publikasi laporan laba rugi dan laporan arus
kas.
Saran
Bagi investor yang juga perlu mengamati
faktor penentu perubahan harga saham dalam
pertimbangan investasinya, perlu menyadari
bahwa reaksi pasar dapat ditentukan oleh
publikasi kinerja perusahaan terkait dengan
informasi dalam laba akuntansi dan interaksinya
dengan arus kas investasi. Di lain pihak,
perusahaan telekomunikasi juga disarankan tetap
memiliki kesadaran bahwa laba akuntansi
merupakan salah satu faktor fundamental yang
tetap perlu menjadi fokus perhatian, mengingat
adanya reaksi pasar seiring dengan dilakukannya
publikasi laporan tersebut.
Penelitian di masa yang akan datang dapat
dilakukan dengan periode pengamatan yang
lebih panjang, atau pada industri yang berbeda
untuk mengetahui apakah pola serupa juga terjadi
pada industri yang berbeda. Selain itu, peneliti
berikutnya juga dapat memperluas penelitian
dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain

KEUANGAN
seperti tingkat suku bunga, inflasi, atau kebijakan
pemerintah yang diperkirakan juga dapat memiliki
pengaruh pada harga saham.

Lako, A. 2006. Relevansi Informasi Akuntansi untuk
Pasar Saham Indonesia: Teori dan Bukti
Empiris. Amara Books, Yogyakarta.
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Abstract: The purposes of this research were to provide an empirical evidence of the influence
of diversification to the firm performance. This research used 75 manufacturer firms that
diversified their business. It also used control variable that describe firms characteristic, such as
firm size, debt ratio, current ratio, and firm age. The empirical result showed that the
diversification strategy negatively influenced firm performance. It could be because the firm
in Indonesia was under the conditions of unstable economics.
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Diversifikasi merupakan salah satu strategi yang
dilakukan perusahaan untuk memperluas
usahanya dengan membuka beberapa unit bisnis
atau anak perusahaan baru baik dalam lini bisnis
yang sama dengan yang sudah ada maupun
dalam unit bisnis yang berbeda dengan bisnis inti
perusahaan. Diversifikasi menjadi pilihan yang
menarik bagi perusahan ketika perusahaan
menghadapi persaingan yang sangat ketat dan
pertumbuhan pasar yang cepat. Menurut
argumen pasar modal yang efisien, diversifikasi
perusahaan dapat menciptakan nilai perusahaan
(George & Kabir, 2005).
Penggunaan strategi diversifikasi dapat
didorong atau dimotivasi oleh adanya keinginan
perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha
melalui penambahan unit usaha baru, yang masih
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memiliki keterkaitan langsung maupun tidak
langsung dengan bidang usaha sebelumnya.
Selain itu, penggunaan strategi diversifikasi
juga dapat dimotivasi oleh keinginan
manajemen untuk melakukan ekspansi usaha
dengan membentuk unit bisnis strategis baru
pada berbagai bidang usaha, yang tidak
memiliki keterkaitan dengan bidang usaha
pokoknya.
Diversifikasi banyak dilakukan perusahaanperusahaan dengan modal yang kuat untuk
memperoleh laba perusahaan yang tinggi pada
negara-negara dengan kondisi perekonomian
yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan di
negara-negara dengan perekonomian yang
sedang berkembang, fungsi lembaga intermediasi
seperti pasar uang dan pasar modal masih sangat

KEUANGAN
lemah, sehingga sangat menyulitkan perusahaanperusahaan pesaing untuk memperoleh tambahan
modal guna melakukan ekspansi. Di sisi lain, dalam
kondisi perekonomian yang belum kuat tersebut,
tingkat ketidakpastian atau risiko yang dihadapi
oleh perusahaan relatif tinggi; yang dalam hal ini
akan mempengaruhi kinerja dan keberhasilan
perusahaan. Selain itu, diversifikasi juga akan
meningkatkan kompleksitas struktur, manajerial
dan organisasi perusahaan. Jadi penerapan
strategi diversifikasi pada dasarnya memiliki dua
implikasi penting yaitu, di satu sisi dapat
meningkatkan profitabilitas perusahaan di atas
pesaing, dan di sisi lain diversifikasi akan
menambahkan kompleksitas perusahaan; yang
dapat menimbulkan hambatan pencapaian
tujuan perusahaan (Cakrabarti, Singh, &
Mahmood, 2007).
Berger & Ofek (1995) menyatakan bahwa
diversifikasi juga memberikan keuntungan dari sisi
pajak dan keuangan lainnya. Menurut Lewellen
(1971), diversifikasi dapat meningkatkan kapasitas
hutang untuk mengurangi kemungkinan
kebangkrutan. Majd & Meyers (1987)
membuktikan bahwa perusahaan yang tidak
terdiversifikasi berada dalam kondisi pajak yang
tidak menguntungkan karena pajak dibayarkan
kepada pemerintah ketika perusahaan
memperoleh laba, tetapi tidak demikian
sebaliknya, pemerintah tidak membayar apapun
kepada perusahaan ketika perusahaan
mengalami kerugian. Hal ini dapat dikurangi,
meskipun tidak dapat dihilangkan, apabila
perusahaan melakukan diversifikasi. Selama satu
atau lebih segmen dari perusahaan yang
terdiversifikasi mengalami kerugian, perusahaan
dapat membayar pajak lebih kecil untuk segmen
tersebut dibandingkan segmen lain yang
dibayarkan secara terpisah.
Penelitian mengenai pengaruh strategi
diversifikasi terhadap kinerja perusahaan antara
lain telah dilakukan oleh Palepu (1985), George

& Kabir (2005), Gary (2005), Fukui & Ushijima (2006)
dan Cakrabarti, Singh & Mahmood (2007). Palepu
menemukan bahwa perusahaan yang melakukan
diversifikasi pada bisnis yang berhubungan
(related
diversification)
menunjukkan
pertumbuhan profit yang lebih baik secara
signifikan daripada perusahaan yang melakukan
diversifikasi pada bisnis yang tidak berhubungan
(unrelated diversification). Pertumbuhan
profitabilitas perusahaan yang berada dalam
related diversification akan semakin besar (superior)
pada periode selanjutnya bila perusahaan tetap
bertahan dalam related diversification. Penelitian
Gary (2005) serta Fukui dan Ushijima (2006)
menunjukkan hasil yang sama bahwa diversifikasi
pada bisnis yang berhubungan berpengaruh
negatif terhadap kinerja perusahaan. Diversifikasi
yang mempunyai hubungan yang sangat tinggi
dapat mengarah kepada kinerja yang lebih
rendah dibandingkan diversifikasi yang kurang
berhubungan dalam kondisi yang sama.
Sedangkan Cakrabarti, Singh & Mahmood (2007)
menemukan bahwa pada perusahaan-perusahaan
di enam negara Asia yaitu Singapura, Jepang,
Korea, Malaysia, Thailand dan Indonesia, yang
mengalami perubahan lingkungan institusi dari
yang semula stabil lalu dilanda krisis dan
menimbulkan gejolak perekonomian sehingga
lingkungan institusi menjadi tidak stabil,
diversifikasi berpengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
kembali pengaruh strategi diversifikasi terhadap
kinerja perusahaan dengan mengambil sampel
perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia. Apakah penerapan strategi diversifikasi
benar-benar masih mampu meningkatkan kinerja
atau profitabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan
esensi utama pemilihan strategi yang dilakukan
perusahaan adalah untuk mencapai kinerja atau
profitabilitas perusahaan yang tinggi.
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DIVERSIFIKASI
Diversifikasi merupakan strategi yang
dilakukan perusahaan untuk menambah produk
baru tetapi masih berkaitan dengan produk yang
sudah ada (diversifikasi konsentrik). Diversifikasi
juga dapat dilakukan dalam bentuk penambahan
produk baru yang tidak memiliki kaitan dengan
produk yang sudah ada (diversifikasi horizontal).
Sedangkan menurut Pandya & Rao (1998),
diversifikasi merupakan usaha perusahaan untuk
memperluas bisnisnya dari bisnis inti ke pasar
produk yang lain.
Diversifikasi dapat memperbaiki kapasitas
modal, mengurangi kemungkinan kebangkrutan
dengan meluncurkan produk baru atau masuk
dalam pasar baru (Higgins & Schall, 1975), serta
memperbaiki perkembangan aset dan
profitabilitas (Teece, 1982). Pada strategi ini,
ketrampilan yang dikembangkan pada suatu
bisnis ditransfer ke bisnis yang lain sehingga dapat
meningkatkan produktivitas modal dan tenaga
kerja. Perusahaan yang terdiversifikasi dapat
memindahkan dana dari unit yang memiliki
kelebihan dana ke unit yang kekurangan dana
tanpa dikenai biaya transaksi atau pajak (Bhide,
1993).
Keuntungan dan Kerugian Diversifikasi
Perusahaan
Perusahaan yang terdiversifikasi mempunyai
formasi modal yang lebih fleksibel karena
perusahaan tersebut mempunyai lebih banyak
akses secara internal ke berbagai sumber daya
termasuk ke sumber dana eksternal. Perusahaan
yang terdiversifikasi juga dapat menggunakan
sejumlah mekanisme untuk menciptakan dan
memperluas keunggulan dari kekuatan pasar
yang dimilikinya. Diantaranya berupa
pemotongan harga, subsidi silang (kelebihan
penghasilan perusahaan dari satu product line
dapat mendukung product line yang lain),
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hambatan masuk (entry deterrence), serta
pembelian dan penjualan timbal balik (reciprocal
buying and selling). Selain itu, dengan
diversifikasi,
perusahaan
memperoleh
keuntungan lain berupa kemampuan untuk
memperluas kelebihan aset khusus perusahaan
dan berbagi sumber daya, seperti brand names,
kemampuan managerial, loyalitas konsumen dan
inovasi teknologi (George & Kabir, 2005). Menurut
Porter (1987), pembagian sumber daya pada
tingkat perusahaan dapat menciptakan nilai
dengan mentransfer ketrampilan dan membagi
kegiatan antar unit bisnis individu.
Selain berbagai keuntungan dari
diversifikasi perusahaan, berbagai biaya juga
mungkin ditimbulkan dari penerapan diversifikasi.
Menurut, Meyer (1992) bahwa lini bisnis yang
tidak menguntungkan dari suatu perusahaan
dapat menciptakan kerugian yang lebih besar
daripada apabila perusahaan tersebut berdiri
sebagai suatu perusahaan tunggal. Rajan, Servaes
& Zingales (2000) menunjukkan adanya
kemungkinan kegagalan kekuatan internal dalam
mengalokasikan sumber daya antar divisi dalam
diversifikasi perusahaan. Pada divisi yang
mempunyai tingkat sumber daya dan keunggulan
yang sama, dana akan ditransfer dari divisi yang
memiliki kurang memiliki keunggulan (poor
opportunities) ke divisi yang memiliki banyak
keunggulan (good opportunities). Sedangkan
ketika tingkat sumber daya dan keunggulan
meningkat, sumber daya akan mengalir ke divisi
yang paling tidak efisien daripada ke investasi
yang tidak efisien.
Montgomery & Wernerfelt (1988)
menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan
diversifikasi, pertama kali akan berusaha
menggunakan asetnya yang berlebih ke pasar
terdekat yang dapat dimasuki. Jika masih ada
kapasitas berlebih yang tersisa, perusahaan akan
masuk ke pasar yang lebih dalam. Tetapi jika aset
digunakan dalam pasar yang terlalu jauh dengan
pasar yang ada sekarang, perusahaan akan
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kehilangan keunggulan kompetitifnya dan
mendapatkan keuntungan yang rendah. Hal ini
mengindikasikan bahwa hubungan antara
diversifikasi dan keuntungan marginal merupakan
fungsi yang menurun.
Cakrabarti, Singh & Mahmood (2007) juga
mengungkapkan bahwa keuntungan dari
diversifikasi akan menurun setelah ekspansi
diantara atau setelah melewati range optimal,
yang dapat dinyatakan dalam bentuk interval-U.
Selain itu, kesulitan dan biaya dari diversifikasi
akan meningkat dalam lingkup operasi, yang
seringkali melebihi keuntungan dari diversifikasi
selanjutnya. Beberapa penelitian menyimpulkan
bahwa diversifikasi dapat mengarah ke kinerja
yang lebih buruk dan akan membawa
pemangkasan dalam diversifikasi (diversification
discount) (Montgomery & Wernerlfelt, 1988;
Ramanujam & Varadarajan, 1989). Secara umum,
argumen ini menyatakan bahwa perusahaan akan
memperoleh keuntungan dari moderate
diversification tetapi diversifikasi yang lebih luas
akan memperburuk kinerja.

didasarkan pada alasan bahwa di negara-negara
dengan perekonomian yang sedang berkembang,
lembaga perantara seperti pasar modal seringkali
berjalan tidak efisien atau bahkan tidak berjalan
(absent). Chang & Hong (2002) menyatakan
bahwa dalam suatu lingkungan, diversifikasi
perusahaan dapat mencakup keunggulan dalam
lingkup dan skala fungsi internal, khususnya yang
disediakan oleh institusi dan pasar di
perekonomian yang maju.
Dari uraian tersebut, tampak bahwa sulit
untuk memprediksi keuntungan dan kerugian
diversifikasi perusahaan terhadap kinerja
perusahaan.

HIPOTESIS
Diversifikasi perusahaan berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan

METODE
Diversifikasi dan Kinerja Perusahaan
Diversifikasi yang dilakukan perusahaan
akan memberikan pengaruh yang berbeda
terhadap kinerja perusahaan pada berbagai
negara. Hal ini disebabkan karena pengaruh
keadaan lingkungan institusi atau perekonomian
yang terjadi pada negara yang bersangkutan
(Cakrabakti, Singh & Mahmood, 2007).
Diversifikasi akan memperbaiki kinerja perusahaan
pada perusahaan-perusahaan di lingkungan
perekonomian yang sedang berkembang selama
periode yang stabil, tetapi tidak pada keadaan
perekonomian yang tidak stabil.
Beberapa penelitian menyimpulkan
bahwa diversifikasi lebih menguntungkan bagi
perusahaan yang berada dalam perekonomian
yang sedang berkembang (Khanna & Palepu,
1997; Guillen, 2000; Kock & Guillen, 2001). Hal ini

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2004-2005. Pengambilan
sampel dilakukan dengan purposive sampling.
Perusahaan yang terpilih sebagai sampel harus
memenuhi kriteria bahwa
perusahaanperusahaan tersebut melakukan strategi
diversifikasi. Perusahaan yang melakukan strategi
diversifikasi dapat diketahui dari bentuk laporan
keuangannya, yaitu adanya laporan keuangan
konsolidasi. Berdasarkan kriteria tersebut
diperoleh 75 perusahaan yang melakukan
diversifikasi.
Penelitian ini juga menggunakan variabel
kontrol firm size, rasio hutang (debt ratio), current
ratio dan umur perusahaan (firm age).
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Variabel Penelitian

Pengukuran Debt Ratio

Pengukuran Kinerja Perusahaan

Debt ratio merupakan perbandingan antara
total hutang perusahaan dengan total aktiva yang
dimiliki. Debt Ratio digunakan untuk mengukur
ketersediaan sumber daya dan keterbatasan tiap
perusahaan (Chang & Hong, 2002).

Kinerja perusahaan diukur dengan
menggunakan rumus Return On Assets (ROA) yaitu
perbandingan antara laba bersih yang diperoleh
perusahaan dengan total aktiva yang digunakan
untuk memperoleh laba tersebut. Pengukuran ROA
tersebut menggunakan formula sebagai berikut:
Earning after tax
ROA =

Total asset

Pengukuran Diversifikasi
Diversifikasi adalah strategi pertumbuhan
dengan cara memulai bisnis baru atau membeli
perusahaan lain diluar produk dan pasar
perusahaan sekarang. Entropy adalah proxy dari
strategi diversifikasi yang dilakukan oleh
perusahaan. Nilai entropy dihitung dengan
menggunakan formula sebagai berikut:
N

E=

1

∑ P ln P 
i

i =1

i

Dimana, N merupakan jumlah segmen bisnis;
dan Pi merupakan nilai total asset perusahaan
pada segmen bisnis i.
Penelitian ini juga menggunakan variabel
kontrol firm size (perusahaan berukuran besar
memberikan pengaruh yang besar terhadap
kinerja perusahaan), rasio hutang/debt ratio ,
current ratio (mengukur rasio hutang lancar
terhadap total hutang perusahaan) dan umur
perusahaan (firm age). Variabel ini diharapkan
dapat mewakili karakteristik perusahaan.

Pengukuran Current Ratio
Current ratio merupakan perbandingan
antara current asset dengan current liabilities.
Current ratio digunakan untuk mengukur rasio
hutang lancar terhadap total hutang
perusahaan.
Pengukuran Firm Age
Firm age diukur dari lamanya perusahaan
tercatat di bursa (dalam satuan tahun). Firm age
digunakan untuk mengukur pengaruh lamanya
perusahaan beroperasi terhadap kinerja
perusahaan. (Chang & Hong, 2002). Pengukuran
firm age menggunakan rumus berikut:
Firm age = Tahun laporan keuangan terakhirTahun perusahaan pertama kali
go public.
Pengujian hipotesis dilakukan untuk
menguji pengaruh diversifikasi perusahaan
terhadap
kinerja
perusahan
dengan
menggunakan uji regresi berganda. Penelitian ini
juga menggunakan variabel kontrol ukuran
perusahaan (firm size), rasio hutang (debt ratio ),
current ratio dan umur perusahaan (firm age).
Persamaan regresi yang diuji adalah sebagai
berikut:
Performance = α0 + 1DIV +
AGE + e
5

2

SIZE +

Pengukuran Firm Size

Keterangan:

Firm size merupakan ukuran perusahaan
yang dihitung dari nilai total aset perusahaan. Firm
size dirumuskan dengan menggunakan formula
sebagai berikut:

Performance :

Kinerja Perusahaan

DIV

:

Diversifikasi

SIZE

:

Firm size

DR

:

Debt ratio

Firm size = ln (Total asset)
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DR +

3

4

CR +
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CR

:

Current ratio

AGE

:

Firm age

PEMBAHASAN

Hipotesis terdukung apabila nilai koefisien
DIV yaitu b1 positif dan signifikan, yang berarti
bahwa diversifikasi berpengaruh signifikan positif
terhadap kinerja perusahaan.

HASIL

Pengujian Pengaruh Diversifikasi terhadap
Kinerja Perusahaan
Hasil pengujian pengaruh diversifikasi,
dengan variabel kontrol firm size, debt ratio,
current ratio dan firm age terhadap kinerja
perusahaan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Ikhtisar Hasil Uji Regresi Berganda
Faktor
Konstanta
DIV
Size
Debt Ratio
Current Ratio
Age

Koefisien
-0.127
-1.148E-16
0.006
-0.021
0.002
0.000358

α
* signifikan pada α

Keterangan : ** signifikan pada

Nilai t
-0,670
0.787
-1.554
0.541
0.184

= 5%
= 10%

Hasil pengujian variabel diversifikasi pada
Tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien diversifikasi
(b1DIV) bernilai negatif namun tidak signifikan
dengan nilai koefisien sebesar 1,148E-16 yang
berarti bahwa semakin tinggi diversifikasi maka
semakin rendah kinerja perusahaan (meskipun
tidak signifikan).

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa
diversifikasi berpengaruh negatif terhadap kinerja
perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin banyak segmen usaha yang dibangun
perusahaan maka akan semakin rendah kinerja
perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengan
penelitian Chakrabarti, Singh, & Mahmood (2007)
yang menyimpulkan bahwa diversifikasi
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan
untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yaitu
negara yang institusi ekonominya masih lemah,
sedangkan di Korea Selatan dan Jepang dimana
institusi ekonominya relatif baik menunjukkan
bahwa diversifikasi berpengaruh negatif terhadap
kinerja perusahaan. Namun demikian, hal ini
mungkin terjadi karena perusahaan-perusahaan
di Indonesia sedang menghadapi keadaan
ekonomi yang tidak stabil sehingga strategi
diversifikasi yang dilakukan tidak memberikan
keuntungan terhadap kinerja perusahaan.
Backman (1999) dalam Chakrabarti, Singh, &
Mahmood (2007) juga menjelaskan bahwa di
beberapa negara Asia, perusahaan-perusahaan
melakukan diversifikasi karena termotivasi oleh
faktor-faktor yang menurut argumen pasar efisien
tidak cukup memenuhi, seperti akses informasi,
lisensi (licences), dan pasar. Sehingga, diversifikasi
kurang menguntungkan pada lingkungan
institusi yang lebih berkembang.
Penelitian ini mendukung penelitian
George & Kabir (2005), yaitu bahwa semakin
banyak diversifikasi yang dilakukan perusahaan,
maka kinerja perusahaan semakin rendah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi
diversifikasi memperkecil kinerja perusahaan pada
perusahaan-perusahaan di negara dengan
perekonomian sedang berkembang.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
kembali pengaruh strategi diversifikasi terhadap
kinerja perusahaan dengan mengambil sampel
perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia Hasil pengujian terhadap 75
perusahaan sampel menunjukkan bahwa
diversifikasi berpengaruh negatif terhadap kinerja
perusahaan. Ini berarti bahwa perluasan unit bisnis
melalui diversifikasi yang dilakukan oleh
perusahaan memperkecil atau memberikan
pengaruh yang tidak menguntungkan bagi kinerja
perusahaan. Pengaruh negatif ini mungkin
disebabkan karena diversifikasi dilakukan di
lingkungan perekonomian yang tidak stabil
sehingga kurang mendukung strategi diversifikasi
yang dilakukan perusahaan.

mengukur diversifikasi dan kinerja misalnya
dengan menggunakan logaritma dari jumlah
segmen bisnis untuk mengukur diversifikasi dan
market value of equity untuk mengukur kinerja
perusahaan. Diharapkan dengan penggunaan
ukuran yang berbeda dapat lebih menjelaskan
pengaruh strategi diversifikasi terhadap kinerja.
Selain itu, perlu juga dipertimbangkan mengenai
pengaruh jenis diversifikasi yang dilakukan
perusahaan, berhubungan/tidaknya (related/
unrelated) diversifikasi yang dilakukan
perusahaan dengan bisnis intinya, lingkungan
institusi, stabilitas perekonomian, dan afiliasi yang
mungkin dilakukan perusahaan dengan
kelompok bisnis lain, sehingga dapat diperoleh
hasil yang lebih reliable
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Abstract: This study aimed to provide empirical evidence that investment opportunities,
ownership concentration, leverage, firm size and quality of external audit influenced the quality
of corporate governance. The study also observed companies that listing in BEI and participating
a survey which was conducted by IICG. The observation period range was 2006-2008. The
sample selection was using purposive sampling method. The companies matched the criteria
were 53 companies, and the analysis method used was multiple regression. The results of the
study showed that investment opportunities, ownership concentration, and leverage did not
influence the quality of corporate governance whereas the firm size and the quality of external
audit influenced the quality of corporate governance.
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Teori keagenan menjelaskan hubungan
kontraktual yang efisien antara principal dan
agen. Agen sebagai pengelola seringkali terlibat
konflik dengan principal karena agen mengambil
tindakan yang hanya mensejahterakan
kepentingan pribadi dan mengabaikan
kesejahteraan
perusahaan.
Perbedaan
kepentingan inilah yang menjadi penyebab
munculnya konflik agensi. Good Corporate
Governance merupakan suatu cara untuk
menjamin bahwa agen bertindak yang terbaik
untuk kepentingan stakeholders. Monks & Minow,
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(2001) dalam Wardhani, (2006), mengatakan
bahwa Corporate Governance (CG) merupakan
tata kelola perusahaan yang menjelaskan
hubungan antara berbagai partisipan dalam
perusahaan yang menentukan arah dan kinerja
perusahaan.
Isu mengenai CG ini mulai mengemuka,
khususnya di Indonesia, setelah Indonesia
mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak
tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan
lamanya proses perbaikan di Indonesia
disebabkan oleh sangat lemahnya CG yang

KEUANGAN
diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak
saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai
memberikan perhatian yang cukup signifikan
dalam praktek CG. Untuk meningkatkan
pelaksanaan Good Corporate Governance di
Indonesia, maka dibentuklah suatu organisasi atau
komite yang dinamakan The Indonesian Institute
of Corporate Governance (IICG) yang berusaha
mengevaluasi, mengawasi dan memperbaiki
pelaksanaan Good Corporate Governance di
Indonesia. Komite ini juga menyelenggarakan
penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang
sudah menerapkan Good Corporate Governance.
Penilaian tersebut berupa pemeringkatan
perusahaan-perusahaan yang disebut Corporate
Governance Perception Index (CGPI). CGPl di
Indonesia bertujuan memotivasi dan memberikan
penghargaan sosial kepada perusahaan yang
telah berusaha menerapkan Good Corporate
Governance, CGPI bisa menjadi benchmark dalam
menilai penerapan Good Corporate Governance
bagi perusahaan dan stakeholders.
Pembentukan komite dalam mengawasi
pelaksanaan Good Corporate Governance
memungkinkan akan meningkatkan nilai suatu
perusahaan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa
penelitian yang dilakukan oleh Klapper & Love
(2002), Black et. al (2003), Siallagan & Machfoedz
(2006), Mitton (2002), Febriayan (2007), yang
menemukan bahwa Good Corporate Governance
memiliki hubungan positif dengan nilai/kinerja
perusahaan.
Bukti-bukti empiris telah menunjukkan
dampak positif dari kualitas corporate governance
terhadap kinerja perusahaan, namun penerapan
Good Corporate Governance di setiap perusahaan
cenderung berbeda, karena adanya variasi
manfaat pengendalian yang diberikan dan biaya
yang ditimbulkan bagi manajer dan pemegang
saham perusahaan (Gillan et al., 2003).
Beberapa peneliti menemukan faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi corporate

governance di tingkat perusahaan. Penelitian
yang dilakukan oleh Gillan et al. (2003)
menemukan bahwa variasi struktur governance
dipengaruhi oleh faktor-faktor industri dan
perusahaan. Drobetz et al. (2004) menemukan
bahwa determinan dari peringkat corporate
governance adalah konsentrasi kepemilikan,
ukuran dewan direksi dan jenis standard akuntansi
yang digunakan oleh perusahaan.
Durnev & Kim (2003) menemukan bahwa
perusahaan yang memiliki kesempatan investasi
(investment opportunities) yang tinggi,
kebutuhan pendanaan eksternal yang tinggi, dan
struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi
pada aliran kas perusahaan menerapkan praktik
corporate governance yang berkualitas tinggi.
Darmawati (2006) menemukan bahwa konsentrasi
kepemilikan berpengaruh positif terhadap
implementasi good corporate governance. Ulum
(2007), menemukan bahwa kesempatan investasi,
tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi
good corporate governance.
Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati
(2006) menemukan bahwa konsentrasi
kepemilikan berpengaruh positif terhadap
implementasi good corporate governance. Barucci
& Falini (2004) menunjukkan bahwa perusahaan
yang memiliki pemegang saham pengendali yang
besar, kepemilikan finansial (financial holdings),
perusahaan yang dimiliki oleh kelompok piramid
(koalisi pemegang saham) memiliki kualitas
corporate governance yang rendah. Ulum (2007),
menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan,
tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi
good corporate governance.
Black et al. (2003) dan Gillan et al. (2003)
berhasil menemukan adanya hubungan negatif
antara leverage dan kualitas corporate
governance. Durnev & Kim (2003) justru berhasil
menemukan adanya hubungan positif antara
pemilihan perusahaan akan praktik governance
dan pengungkapan berhubungan secara positif
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dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan
eksternal. Penelitian Baruci & Falini (2004) tidak
berhasil menemukan adanya hubungan antara
leverage dan kualitas corporate governance.
Darmawati (2006) dan Ulum (2007) menemukan
bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap
implementasi good corporate governance.
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap
kualitas corporate governance masih bersifat
ambigu (Klapper & Love, 2003). Darmawati (2006)
menemukan bahwa ukuran perusahaan,
mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan
good corporate governance. Ulum (2007),
menemukan variabel ukuran perusahaan, dan
kualitas auditor eksternal memiliki pengaruh
terhadap kualitas implementasi good corporate
governance.
Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki
hasil yang tidak konsisten, sehingga penelitian ini
mencoba menganalisis kembali pengaruh
karakteristik perusahaan terhadap implementasi
good corporate governance dengan periode
pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan
tahun 2008. Penelitian ini mengembangkan
penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006),
dengan menambahkan variabel kualitas Auditor
Eksternal, berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Ulum (2007).

KESEMPATAN INVESTASI DAN
KUALITAS CORPORATE GOVERNANCE
Perusahaan yang mempunyai kesempatan
investasi yang tinggi, akan membutuhkan dana
yang besar, dan apabila kebutuhan dana internal
tidak mencukupi maka perusahaan akan berupaya
untuk mencari sumber dana eksternal (Pecking
Order Theory). Pihak ketiga dalam hal ini
debtholder akan mengevaluasi apakah
perusahaan layak untuk memperoleh pinjaman
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atau tidak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
oleh perusahaan untuk memperoleh kepercayaan
dari pihak debtholder adalah dengan
menerapkan good corporate governance.
Penelitian yang dilakukan oleh Durnev &
Kim (2003), Klapper & Love (2003) menemukan
bahwa perusahaan yang memiliki kesempatan
investasi yang tinggi akan berusaha melakukan
ekspansi sehingga akan semakin membutuhkan
dana eksternal. Untuk tujuan tersebut maka
perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan
kualitas implementasi good corporate governance
untuk lebih mempermudah dalam memperoleh
sumber dana eksternal dan menurunkan biaya
modal.

KONSENTRASI KEPEMILIKAN DAN
KUALITAS CORPORATE GOVERNANCE
Durnev & Kim (2003) menyatakan bahwa
dengan besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh
pemegang saham pengendali, maka akan
meningkatkan kualitas Good Corporate
Governance. Shleifer & Wolfenson (2003)
menyatakan bahwa dengan lemahnya sistem
hukum dan proteksi terhadap investor, maka
konsentrasi kepemilikan menjadi alat yang lebih
penting untuk mengatasi masalah-masalah
keagenan.
Beberapa penelitian menemukan adanya
hubungan antara konsentrasi kepemilikan
dengan kualitas corporate governance. Black, et
al. (2003) menemukan adanya hubungan positif
antara kepemilikan oleh pemegang saham
mayoritas dengan indeks corporate governance.
Gillan, et al. (2003) menemukan bahwa semakin
tinggi kepemilikan oleh direksi dan manajer
perusahaan memprediksi semakin rendah indeks
dewan direksi, semakin tinggi indeks pertahanan
terhadap take over, dan semakin rendah skor
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governance seluruhnya. Barucci & Falini (2004)
menemukan bahwa kepemilikan saham oleh
pemegang saham pengendali berhubungan
negatif dengan kualitas corporate governance.
Darmawati (2006) menemukan bahwa konsentrasi
kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap
implementasi good corporate governance.

LEVERAGE DAN KUALITAS
CORPORATE GOVERNANCE
Leverage adalah salah satu rasio keuangan
yang menggambarkan hubungan antara hutang
perusahaan terhadap modal, maupun aset
perusahaan. Rasio ini dapat melihat sejauhmana
perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar
dengan kemampuan perusahaan yang
digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik
semestinya memiliki modal lebih besar daripada
hutang. Tingkat rasio leverage yang tinggi berarti
perusahaan menggunakan hutang yang tinggi
pula dan ini berarti bahwa profitabilitas
perusahaan akan meningkat. Namun di sisi lain,
hutang yang tinggi akan memiliki risiko
kebangkrutan. Kreditur lebih menyukai rasio ini
bernilai rendah karena semakin rendah rasio ini,
maka semakin besar perlindungan terhadap
kerugian dalam peristiwa likuidasi, sedangkan
bagi pemegang saham mengharapkan tingkat
leverage yang besar dengan tujuan laba akan
dapat ditingkatkan.
Black, et al. (2003) dan Gillan, et al. (2003)
berhasil menemukan adanya hubungan negatif
antara leverage dan kualitas corporate
governance. Durnev & Kim (2003) justru berhasil
menemukan adanya hubungan positif antara
pemilihan perusahaan akan praktik governance
dan pengungkapan berhubungan secara positif

dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan
eksternal.

UKURAN PERUSAHAAN DAN
KUALITAS CORPORATE GOVERNANCE
Ukuran perusahaan adalah suatu skala
atau nilai di mana perusahaan dapat
diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total
aktiva, log size, nilai saham dan lain sebagainya.
Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan
dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar.
Semakin besar total aktiva, penjualan dan
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran
perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan
untuk menentukan ukuran perusahaan karena
dapat mewakili seberapa besar perusahaan
tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin
banyak modal yang ditanam, semakin banyak
penjualan maka semakin banyak perputaran uang
dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin
besar pula ia dikenal dalam masyarakat.
Durnev & Kim (2003) menyebutkan bahwa
perusahaan besar cenderung menarik perhatian
dan sorotan publik, sehingga akan mendorong
perusahaan tersebut untuk menerapkan struktur
Good Corporate Governance yang lebih baik.
Sementara Klapper & Love (2003) berpendapat
bahwa perusahaan berukuran besar lebih
memungkinkan memiliki masalah keagenan yang
lebih banyak pula, sehingga membutuhkan
mekanisme Good Corporate Governance yang
lebih ketat. Penelitian yang dilakukan oleh
Darmawati (2006) dan Ulum (2007) menemukan
bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh
positif terhadap implementasi Good Corporate
Governance.
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AUDITOR EKSTERNAL DAN
KUALITAS CORPORATE GOVERNANCE
Timbulnya kasus-kasus akuntansi beberapa
tahun belakangan ini menimbulkan pertanyaan
bagi banyak pihak, terutama terhadap tata kelola
perusahaan (Good Corporate Governance). Kasuskasus itu secara tidak langsung mengakibatkan
terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme Good
Corporate Governance yang baik belum
diterapkan. Hal ini dapat menjadi pemicu
perusahaan atau pihak manajemen untuk
mengeluarkan informasi-informasi yang memberi
dampak positif terhadap harga saham dan dapat
mendorong perusahaan untuk cenderung
melakukan manipulasi akuntansi dengan
menyajikan informasi tertentu guna menghindari
terpuruknya harga saham. Selain berdampak bagi
pihak perusahaan, auditor eksternal juga harus
turut bertanggung jawab terhadap merebaknya
kasus-kasus akuntansi seperti ini. Akuntan publik
sebagai pihak independen yang memberikan
opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta
auditor yang menanggung kepercayaan dari
masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan.
Padahal profesi akuntan mempunyai peranan
penting dalam penyediaan informasi keuangan
yang informatif dan tidak menyesatkan bagi
pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham,
karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan
pihak-rihak lain yang berkepentingan.
Sebagian besar masyarakat yang diwakili
oleh stakeholders menganggap bahwa
perusahaan yang diaudit oleh KAP big 4 lebih
dapat dipercaya daripada perusahaan yang
diaudit oleh KAP non big 4. KAP big 4 tidak akan
mempertaruhkan namanya untuk memberikan
pendapat “wajar tanpa pengecualian” kepada
perusahaan yang manajemennya buruk. Sehingga
jika perusahaan yang menjalin kontrak kerjasama
dengan KAP big 4, akan berusaha untuk
292

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 2, Mei 2009: 288 – 298

menerapkan Good Corporate Governance yang
berkualitas tinggi agar laporan keuangannya
memperoleh pendapat “wajar tanpa pengecualian”.
Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari
(2003) menyebutkan bahwa spesialisasi industri
auditor mempunyai pengaruh positif terhadap
integritas laporan keuangan. Laporan keuangan
yang informatif dan memenuhi prinsip “disclosure”
adalah salah satu komponen dari penerapan
Good Corporate Governance yang berkualitas
pada sebuah perusahaan. Ulum (2007)
menemukan bahwa kualitas auditor eksternal
memiliki pengaruh terhadap kualitas implementasi
Good Corporate Governance.

HIPOTESIS
H1

: Kesempatan investasi berpengaruh
terhadap Kualitas Corporate Governance.

H2

: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh
terhadap Kualitas Corporate Governance.

H3

:

H4

: Ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap Kualitas Corporate Governance.

H5

: Kualitas Auditor Eksternal berpengaruh
terhadap Kualitas Corporate Governance.

Leverage perusahaan berpengaruh
terhadap Kualitas Corporate Governance.

METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah semua
perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun
2006 sampai dengan tahun 2008. Pemilihan
sampel dilakukan dengan menggunakan metode
purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang
akan digunakan yaitu: (1)Perusahaan publik yang
mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG tahun
2006-2008; (2) Menerbitkan laporan tahunan
lengkap selama tahun 2006-2008; (3) Memiliki
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lengkap selama tahun 2006-2008; (3) Memiliki
data yang lengkap terkait dengan variabelvariabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut
ini pada Tabel 1 disajikan jumlah perusahaan yang
dijadikan sampel.

Alat analisis yang digunakan untuk menguji
hipotesis penelitian adalah regresi berganda.
Model penelitian bisa dituliskan dalam persamaan
regresi berikut ini:
CGPI = a + b1KI+ b2KK + b3LEV + b4SIZE + b5KAE + e...

Tabel 1. Sampel Perusahaan
Keterangan
Perusahaan yang listing di BEI
Perusahaan yang tidak mengikuti CGPI
Perusahaan yang dijadikan sampel

Tahun
2006
343
311

Tahun
2007
393
376

Tahun
2008
373
358

21

17

15

Sumber: www.idx.co.id , dan www.iicg.org.co.id.
www.IICG.org.co.id

Variabel dependen dari penelitian ini adalah
kualitas corporate governance. Kualitas corporate
governance diukur dengan instrumen pemeringkatan
yang dikembangkan oleh IICG. Instrumen yang
dikembangkan oleh IICG menghasilkan suatu
konstruk yang disebut Corporate Governance
Perception Index (CGPI). CGPI mengukur sejauh
mana perusahaan memenuhi kaidah-kaidah
implementasi good corporate governance.
Variabel independen terdiri dari: (1)
Kesempatan pertumbuhan/investasi (growth/
investment opportunities), diukur dengan
menggunakan rata-rata pertumbuhan penjualan
(Durnev & Kim, 2003; Black et al., 2003; Bushman
et al., 2003; Klapper & Love, 2003). Penelitian ini
menggunakan rata-rata pertumbuhan penjualan
selama tiga tahun. (2) Konsentrasi kepemilikan
diukur dengan persentasi kepemilikan terbesar
saham terbesar (Black, et al. 2003; Barucci &
Falini, 2004; Drobetz, et al ., 2004). (3) Leverage,
diukur dengan menggunakan rasio total utang
terhadap total aktiva (Black, et al., 2003). (4)
Ukuran perusahaan, diukur dengan menggunakan
logaritma natural dari total aktiva (Gillan et al.,
2003; Black et al., 2003; Barucci & Falini, 2004;
Drobetz et al., 2004). (5) Kualitas Auditor Eksternal,
diukur dengan menggunakan variabel dummy,
dimana 1 untuk perusahaan yang diau-dit oleh KAP
big 4 dan 0 untuk peru-sahaan yang diaudit oleh
KAP non big 4, (Ulum, 2007).

Total
1.109
1.045
53

Keterangan:
CGPI : Kualitas Corporate Governance
KI

: Kesempatan Investasi

KK

: Konsentrasi Kepemilikan

Lev

: Leverage

Size : Ukuran Perusahaan
KAE : Kualitas Auditor Eksternal

HASIL
Pembuktian Hipotesis
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis
yang diajukan digunakan analisis regresi berganda,
hasil analisisnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Ringkasan Hasil Pengujian Model
Regresi Berganda
Variabel
Independen
Constant
KI
KK
Leverage
SIZE
KAE

Koefisien
Regresi
14,928
3,927
-4,110
3,540
1,966
6,661

t-hitung
0,984
1,042
0,872
0,874
3,674
3,572

Sig.
0,330
0,303
0,388
0,387
0,001
0,001

Variabel Dependent = CGPI
Adjusted R Squares = 0,593
R.Squares
= 0,633
F hitung
= 16,179
Sig.
= 0,000
N
= 53

Sumber: data primer, diolah 2009.
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Berdasarkan Tabel 2, nilai F hitung sebesar
16,179 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000,
menunjukkan bahwa secara simultan karakteristik
perusahaan berpengaruh terhadap kualitas
corporate governance. Nilai adjusted R square
sebesar 0,593, berarti variasi kualitas corporate
governance dipengaruhi oleh variasi karakteristik
perusahaan sebesar 59,3%,
sedangkan
dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 40,7%.
Variabel independen kesempatan investasi
(KI) yang diukur dengan peningkatan penjualan
selama tiga tahun terakhir, memiliki koefisien
regresi sebesar 3,927, dengan signifikansi sebesar
0,303. Signifikansi ini lebih besar dari 0,05,
sehingga hipotesis alternatif yang menyatakan
bahwa kesempatan invetasi berpengaruh
terhadap kualitas corporate governance tidak
dapat diterima.

Variabel independen kualitas audit eksternal
(KAE) yang diukur dengan dengan menggunakan
variabel dummy, dimana 1 untuk perusahaan yang
diaudit oleh KAP big 4 dan 0 untuk perusahaan
yang diaudit oleh KAP non big 4, memiliki
koefisien regresi sebesar 6,661, dengan signifikansi
sebesar 0,001. Signifikansi ini lebih kecil dari 0,05,
sehingga hipotesis alternatif yang menyatakan
bahwa kualitas audit eksternal berpengaruh
terhadap kualitas corporate governance dapat
diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap
Kualitas Corporate Governance

Variabel
independen
konsentrasi
kepemilikan (KK) yang diukur dengan besarnya
konsentrasi kepemilikan saham terbesar, memiliki
koefisien regresi negatif sebesar -4,110, dengan
signifikansi sebesar 0,388. Signifikansi ini lebih
besar dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif yang
menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan
berpengaruh terhadap kualitas corporate
governance tidak dapat diterima.

Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis,
diketahui bahwa kesempatan investasi tidak
memiliki pengaruh terhadap kualitas corporate
governance. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian Darmawati (2006) dan Ulum (2007),
yang menemukan bahwa kesempatan investasi
tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi
good corporate governance.

Variabel independen leverage yang diukur
dengan rasio total utang terhadap total aktiva,
memiliki koefisien regresi sebesar 3,540, dengan
signifikansi sebesar 0,387. Signifikansi ini lebih
besar dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif yang
menyatakan bahwa leverage berpengaruh
terhadap kualitas corporate governance tidak
dapat diterima.

Penelitian ini bertentangan dengan Durnev
& Kim (2003) yang menemukan bahwa
perusahaan yang memiliki kesempatan investasi
(investment opportunities) yang tinggi,
kebutuhan pendanaan eksternal yang tinggi, dan
lebih struktur kepemilikan terkonsentrasinya hakhak terhadap aliran kas perusahaan menerapkan
praktik corporate governance yang berkualitas tinggi.

Variabel independen SIZE yang diukur
dengan ln asset, memiliki koefisien regresi sebesar
1,966, dengan signifikansi sebesar 0,001.
Signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, sehingga
hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
implementasi good corporate governance dapat
diterima.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan
bahwa perusahaan yang memiliki kesempatan
investasi tidak berarti akan meningkatkan kualitas
praktik corporate governance. Hal ini berkaitan
dengan pecking order theory, yang menyebutkan
bahwa sumber pendanaan bagi perusahaan
terdiri dari pendanaan internal dan eksternal, jika
sumber pendanaan internal yang digunakan,
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maka dana tersebut diperoleh dari free cash flow
perusahaan yang bersangkutan, karena dana
tersebut memang digunakan untuk membiayai
proyek-proyek perusahaan. Oleh karena
penggunaan dana eksternal tidak dibutuhkan
maka tidak diperlukan penerapan kualitas praktik
corporate governance bagi perusahaan yang
memiliki kesempatan investasi. Hal ini sesuai
dengan penerapan praktik corporate governance
di Indonesia yang masih cukup rendah, seperti
yang dikemukakan oleh Maksum (2005) bahwa
pelaksanaan corporate governance selama ini di
Indonesia termasuk dalam kelompok yang
terburuk. Kondisi ini menyebabkan investor
enggan untuk memberikan dananya kepada
perusahaan, sehingga perusahaan lebih memilih
menggunakan free cash flow dibandingkan
meminjam dari pihak luar, meskipun tingkat
keuntungan yang diperoleh lebih sedikit.
Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan
terhadap Kualitas Corporate Governance
Konsentrasi kepemilikan tidak memiliki
pengaruh terhadap kualitas corporate
governance. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian Ulum (2007), dan sesuai dengan analisis
yang dilakukan oleh Barucci & Falini (2004) bahwa
perusahaan yang memiliki pemegang saham
pengendali yang besar, kepemilikan finansial
(financial holdings), perusahaan yang dimiliki oleh
kelompok piramid (koalisi pemegang saham)
memiliki kualitas corporate governance yang
rendah.
Penelitian ini bertentangan dengan
penelitian Durnev & Kim (2003) menemukan
bahwa perusahaan yang memiliki struktur
kepemilikan terkonsentrasinya hak-hak terhadap
aliran kas perusahaan menerapkan praktik
corporate governance yang berkualitas tinggi.
Drobetz et al. (2004) menemukan bahwa
determinan dari peringkat corporate governance
salah satunya adalah konsentrasi kepemilikan.
Darmawati (2006) menemukan bahwa konsentrasi

kepemilikan, mempengaruhi perusahaan dalam
menerapkan good corporate governance.
Penelitian ini membuktikan bahwa
konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh
terhadap kualitas corporate governance. Hal ini
sesuai dengan kondisi di Indonesia, bahwa struktur
kepemilikan di Indonesia masih terkonsentrasi
pada sedikit pemegang saham yang menguasai
mayoritas saham sekaligus sebagai pengendali
perusahaan, sehingga memudahkan pemilik
dalam mengendalikan berbagai strategi dan
kebijakan.
Semakin terkonsentrasinya kepemilikan
saham, menyebabkan pemegang saham mayoritas
cenderung tidak memperhatikan kepentingan
pemilik saham minoritas, dan regulasi yang ada,
banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan
hanya untuk kepentingannya. Sehingga
konsentrasi kepemilikan saham cenderung
mengabaikan kualitas penerapan corporate
governance.
Pengaruh Leverage terhadap Kualitas
Corporate Governance
Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap
kualitas corporate governance. Penelitian ini
sejalan dengan Darmawati (2006) dan Ulum
(2007), yang menemukan bahwa leverage tidak
berpengaruh terhadap kualitas implementasi
good corporate governance. Penelitian ini
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Black, et al. (2003) dan Gillan, et al. (2003),
yang menemukan adanya hubungan negatif
antara leverage dan kualitas corporate
governance. Durnev & Kim (2003) menemukan
adanya hubungan positif antara pemilihan
perusahaan akan praktik governance dan
pengungkapan berhubungan secara positif
dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan
eksternal. Penelitian Baruci & Falini (2004) tidak
berhasil menemukan adanya hubungan antara
leverage dan kualitas corporate governance.
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Perusahaan yang memiliki tingkat utang
yang tinggi dalam struktur modalnya, maka
cenderung akan diawasi oleh kreditur secara ketat.
Pengawasan ini dinyatakan dalam kontrak utang
yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan
kreditur, adanya kontrak tersebut membuat
perusahaan cenderung kurang memperhatikan
kualitas corporate governance, karena perusahaan
menganggap telah ada pengawasan dari pihak
eksternal.
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap
Kualitas Corporate Governance
Penelitian ini menemukan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap kualitas
corporate governance, semakin besar ukuran
perusahaan semakin baik kualitas corporate
governance. Hal ini konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Darmawati (2006) dan Ulum
(2007) yang menemukan bahwa ukuran
perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam
menerapkan good corporate governance. Hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan pernyataan
Klapper & Love (2003) yang menyatakan bahwa
pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas
corporate governance masih bersifat ambigu.
Semakin besar ukuran perusahaan, berarti
semakin baik kualitas corporate governance,
seperti yang dikemukakan oleh Durnev & Kim
(2003) bahwa perusahaan besar cenderung
menarik perhatian dan sorotan demi publik,
sehingga akan mendorong perusahaan tersebut
untuk menerapkan struktur good corporate
governance yang lebih baik. Sementara Klapper
& Love (2003) berpendapat bahwa perusahaan
berukuran besar lebih memungkinkan memiliki
masalah keagenan yang lebih banyak pula,
sehingga membutuhkan mekanisme good
corporate governance yang lebih ketat. Semakin
besar perusahaan akan semakin dipercaya oleh
investor jika perusahaan menerapkan good
corporate governance. Selain itu perusahaan yang
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besar akan semakin rumit sistem dan permasalahan
yang akan dihadapi, sehingga salah satu cara yang
efektif untuk mengatasi permasalahan dengan
jalan menerapkan good corporate governance.
Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal
terhadap Kualitas Corporate Governance
Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas
audit eksternal memiliki pengaruh terhadap
kualitas corporate governance, semakin
berkualitas audit eksternal maka semakin baik
kualitas penerapan corporate governance. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Mayangsari (2003) menyebutkan
bahwa spesialisasi industri auditor mempunyai
pengaruh positif terhadap integritas laporan
keuangan. Laporan keuangan yang informatif
dan memenuhi prinsip ”disclosure” adalah salah
satu komponen dari penerapan good corporate
governance yang berkualitas pada sebuah
perusahaan. Penelitian ini juga konsisten dengan
penelitian Ulum (2007) yang menemukan bahwa
kualitas auditor eksternal memiliki pengaruh
terhadap kualitas implementasi good corporate
governance.
Kualitas audit eksternal memiliki pengaruh
terhadap kualitas corporate governance. Hal ini
terjadi karena adanya peran akuntan publik
dalam memberikan pendapat yang independen
terhadap kewajaran penyajian informasi laporan
keuangan. Kewajaran laporan keuangan dapat
dipenuhi jika data yang ada didukung oleh buktibukti yang sah dan benar serta penyajiannya tidak
ditujukan untuk kelompok tertentu. Perusahaan
akan berusaha menerapkan good corporate
governance untuk memberikan bukti-bukti yang
sah dan akurat. Hal ini berarti jika penerapan
corporate governance di dalam perusahaan
semakin baik, maka pihak-pihak yang terkait
dengan perusahaan akan menjalankan peran
sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

KEUANGAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh karakteristik perusahaan terhadap
implementasi good corporate governance. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kesempatan
investasi tidak memiliki pengaruh terhadap
kualitas corporate governance. Hal ini terjadi
karena perusahaan dalam membiayai kesempatan
investasi tidak menggunakan sumber pendanan
eksternal tetapi menggunakan pendanaan
internal, sehingga penerapan kualitas
corporate governance tidak diperlukan bagi
perusahaan.
Konsentrasi kepemilikan tidak memiliki
pengaruh terhadap kualitas corporate
governance. Hal ini terjadi karena kepemilikan
saham yang terkonsentrasi, menyebabkan
pemegang saham mayoritas cenderung tidak
memperhatikan kepentingan pemilik saham
minoritas, dan regulasi yang ada, banyak
kebijakan-kebijakan yang dilakukan hanya untuk
kepentingannya.
Sehingga
konsentrasi
kepemilikan saham cenderung mengabaikan
kualitas penerapan corporate governance.
Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap
kualitas corporate governance. Perusahaan yang
memiliki tingkat utang yang tinggi dalam struktur
modalnya, maka cenderung akan diawasi oleh
kreditur secara ketat. Pengawasan ini dinyatakan
dalam kontrak utang yang dibuat oleh pihak
perusahaan dengan kreditur, adanya kontrak
tersebut membuat perusahaan cenderung kurang
memperhatikan kualitas corporate governance,
karena perusahaan menganggap telah ada
pengawasan dari pihak eksternal.
Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
kualitas corporate governance. Semakin besar
perusahaan akan semakin dipercaya oleh investor
jika perusahaan menerapkan good corporate

governance. Selain itu perusahaan yang besar akan
semakin rumit sistem dan permasalahan yang akan
dihadapi, sehingga salah satu cara yang efektif
untuk mengatasi permasalahan dengan jalan
menerapkan good corporate governance.
Kualitas audit eksternal berpengaruh
terhadap kualitas corporate governance. Semakin
berkualitas audit eksternal maka semakin baik
kualitas penerapan corporate governance.
Perusahaan akan berusaha menerapkan good
corporate governance untuk memberikan buktibukti yang sah dan akurat. Hal ini berarti jika
penerapan corporate governance di dalam
perusahaan semakin baik, maka pihak-pihak yang
terkait dengan perusahaan akan menjalankan
peran sebagaimana mestinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Saran
Pengukuran kualitas corporate governance
hanya berdasarkan pada pemeringkatan dari
survei yang dilakukan oleh The Indonesian
Institute of Corporate Governance, sehingga
belum representatif mencerminkan penerapan
kualitas corporate governance secara keseluruhan
pada perusahaan yang listing di Bursa Efek
Indonesia. Untuk itu diharapkan pada penelitian
selanjutnya, dapat mengembangkan pengukuran
lain yang dapat diterapkan pada semua
perusahaan. Karakteristik perusahaan yang
digunakan dalam penelitian ini masih terbatas,
sehingga diharapkan bagi penelitian selanjutnya
untuk menambahkan karakteristik lainnya,
misalnya: profitabilitas, likuiditas, free cash flow,
ROI, dan sebagainya.
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Abstract: The purpose of the research was to provide empirical evidence on the variables that
affected loan growth. The variables used to assess fund resources and allocation were deposit
growth, borrowing growth, equity growth, excess liquidity (secondary reserve) growth; and
the variables used to assess macro economics were BI rate, inflation and exchange rate. The
research population was all banks which operated in Indonesia and divided into two groups:
national bank and foreign bank; and the secondary data was the publication of bank financial
statements of four time perception which were during December 2004-December 2008. Multiple
regression was used for instrument analysis. The result of the research showed that two variables
funds resources represented significant determination of loan growth on the national bank,
and three variables fund resources represented significant determination of loan growth on
foreign bank. All variables macro-economics represented significant determination of loan
growth on national bank, but not significant on foreign bank. The result of the Chow test
showed that the regression model for two group banks that operated in Indonesia was different.
Key words: loan growth, national bank , foreign bank, multiple regression

Terjadinya krisis keuangan global menjelang
akhir tahun 2008 mempunyai dampak terhadap
industri perbankan di Indonesia. Kelangkaan
likuiditas menyebabkan penurunan kepercayaan
sektor korporasi dan rumah tangga terhadap
kondisi perekonomian, sehingga produsen dan
konsumen melakukan langkah antisipasi dalam
melakukan investasi dan konsumsi. Menurunnya
kapasitas permintaan dan produksi di sektor riil
berpotensi kuat terhadap kualitas aktiva

perbankan, sehingga perbankan harus lebih
berhati-hati dalam penyaluran kreditnya. Gejolak
keuangan dan penurunan permintaan akibat
krisis keuangan menyebabkan terdepresiasinya
nilai rupiah, tekanan inflasi yang cukup kuat dan
meningkatnya suku bunga juga berdampak pada
penyaluran kredit perbankan di Indonesia.
Peningkatan suku bunga pada semester dua
tahun 2008 dan illikuiditas mendorong lambatnya
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pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK); demikian
juga DPK berdasar Valas dengan terdepresiasinya
nilai rupiah, pertumbuhan DPK terjadi penurunan;
namun demikian mulai pertengahan semester
dua (September) DPK kembali meningkat
(Kajian Stabilitas Keuangan, 2009). Kenaikan
DPK tersebut antara lain disebabkan karena
adanya Kebijakan Pemerintah meningkatkan
penjaminan simpanan serta kelonggaran Giro
Wajib Minimum (GWM) baik rupiah dan valas;
hal tersebut juga memperbaiki kondisi likuiditas
perbankan Indonesia.

Penyaluran kredit merupakan fokus dan
merupakan kegiatan utama perbankan dalam
menjalankan fungsi intermediasinya. Meskipun
terjadi krisis finansial pada semester akhir tahun
2008, jumlah kredit yang disalurkan perbankan
Indonesia per 31 Desember 2008 tercatat sebesar
Rp. 1.318.567 milyar, mengalami peningkatan
sebesar 35.72% dibandingkan dengan jumlah
kredit per 31 Desember 2007 yang tercatat
sebesar Rp. 971.549 milyar. Bank yang beroperasi
di Indonesia terdiri dari bank-bank nasional yang
terdiri dari BUMN, BPD dan Bank Swasta, Bank
Asing dan Campuran. Perkembangan jumlah
kredit yang disalurkan periode 31 Desember
2005–31 Desember 2008 dan share berdasar
kelompok bank menunjukkan bahwa Bank Umum
Swasta Nasional dan Bank Umum Milik Negara
memiliki share lebih tinggi (Tabel 1).

Kebijakan Pemerintah dalam mendorong
fungsi intermediasi perbankan juga menunjukkan
hasil positif, hal ini ditunjukkan pada masa
krisis keuangan pertumbuhan kredit perbankan
melampaui pertumbuhan kredit yang ditargetkan
perbankan dalam rencana bisnisnya (24%)
yaitu pada akhir tahun 2008 mencapai 29,5 %.
Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding
pertumbuhan DPK mendorong peningkatan Loan
to Deposit Ratio (LDR). Pertumbuhan kredit yang
cukup tinggi pada tahun 2008 dibiayai dengan
pencairan secondary reserve yang tercermin
dengan turunnya ekses likuiditas sebesar 30,18%
yang sebagian besar terjadi pada penurunan
Sertifikat Bank Indonesia (Kajian Stabilitas
Keuangan, 2009)

Stabilitas makro ekonomi merupakan
prasyarat utama tercapainya stabilitas sistem
keuangan; instabilitas sistem keuangan (krisis
keuangan) selain mempengaruhi likuiditas
perbankan juga mendorong terjadinya
peningkatan kredit bermasalah sehingga
mengakibatkan perlambatan pertumbuhan
kredit maupun pembiayaan lainnya, karenanya
perbankan harus semakin selektif dalam
penyaluran kreditnya.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Kredit Perbankan 31 Desember 2004 – 31 Desember 2008 (dalam
milyar rupiah)
Kelompok Bank
BUMN
BPD
SWASTA NAS
ASING+CAMPURAN
Total

Des 2005
250,319
44,909
298,689
99,401
682,651

Des 2006
282,784
55,959
357,680
113,449
809,872

Des 2007
348,973
71,921
409,124
141,531
971,549

Sumber: SEKI dan EKOFIN, diolah (2009).
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Des 2008
473,732
96,444
545,399
202,992
1,318,567

Share
35.93%
7.31%
41.36%
15.40%
100.00%
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Krisis keuangan berdampak pada
terdepresiasinya nilai tukar rupiah; peningkatan
harga komoditas di pasar internasional
menyebabkan tekanan inflasi yang cukup kuat
sehingga mendorong Bank Sentral melakukan
kebijakan moneter melalui peningkatan suku
bunga. Tingginya suku bunga SBI akan
memberikan pilihan bagi perbankan untuk
menempatkan dananya dalam secondary reserve,
selain itu bank akan mengalami perlambatan
dalam menghimpun dana masyarakat sehingga
dana yang dialokasikan ke dalam kredit menjadi
berkurang.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh variabel makro ekonomi (suku bunga,
tingkat inflasi, nilai tukar) dan variabel
pertumbuhan ekses likuiditas (secondary reserve)
serta variabel penghimpunan dana yang terdiri
dari dana pihak ketiga, pinjaman diterima dan
modal sendiri (ekuitas) terhadap pertumbuhan
kredit pada perbankan yang beroperasi di
Indonesia.
Intermediasi adalah merupakan fungsi
utama bank sebagaimana diatur dalam UndangUndang No 10 Tahun 1998 yang menyatakan:
Bank merupakan badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dalam menjalankan kegiatan intermediasinya, bank harus memperhatikan
likuiditasnya yaitu terjadinya penarikan dana
simpanan maupun pinjaman dengan tetap
berupaya menjaga profitabilitasnya, untuk itu
bank harus prudent dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya. Dengan tetap menekankan pada
fungsi penyaluran dana dalam bentuk kredit,
untuk penyebaran risiko, dan untuk menjaga
likuiditasnya mengalokasian dana dalam primary
reserve. Studi empiris menunjukkan bahwa bahwa
peningkatan pertumbuhan persentase kredit

terhadap total aset, diikuti dengan penurunan
surat-surat berharga dan kas (Scot & Timothy,
2006).
Fungsi intermediasi bank merupakan
aplikasi konsep Asset Allocation Approach yang
merupakan pendekatan manajemen aktivapasiva, dimana sumber dana terdiri dari simpanan
dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga: DPK),
borrowing (pinjaman/simpanan yang diterima dari
bank lain atau pinjaman lainnya) dan equity
capital (modal sendiri). Namun demikian dalam
menjalankan fungsi intermediasinya industri
perbankan harus memperhatikan regulasi yang
ditetapkan otoritas moneter misalnya penyediaan
giro wajb minimum, batas maksimum pemberian
kredit, posisi devisa netto bagi bank devisa dan
kecukupan penyediaan modal minimum yang
merupakan pilar pertama dalam Arsitektur
Perbankan Indonesia (API).
Selain itu fungsi intermediasi perbankan
juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro
diantaranya: tingkat bunga, inflasi dan fluktuasi
nilai tukar. Jika terjadi peningkatan suku bunga
maka untuk meningkatkan simpanan masyarakat
bank harus meningkatkan bunga simpanan,
peningkatan suku bunga simpanan (biaya dana),
akan meningkatkan bunga kredit yang
disalurkan, sehingga akan mempengaruhi
pertumbuhan kredit yang disalurkan; demikian
pula peningkatan bunga SBI mendorong
kecenderungan bank akan menempatkan
dananya di Bank Indonesia karena lebih aman/
tidak berisiko atau dialokasikan dalam pos
secondary reserve lainnya, sehingga hal tersebut
akan mengurangi portfolio alokasi kredit yang
diberikan.
Gejolak pasar keuangan yang terjadi pada
semester 2 tahun 2008 yang melemahkan nilai
tukar rupiah terhadap US$, mendorong
kenaikkan harga komoditas, penurunan
permintan, sehingga menyebabkan tekanan
inflasi yang relatif cukup kuat.
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Inflasi mencerminkan stabilitas ekonomi, jika
tingkat inflasi meningkat, masyarakat cenderung
mengurangi saving/investasi,
maka aset
perbankan secara riil akan menurun, sehingga
akan mempengaruhi kemampuan operasi
perbankan dalam penyaluran kreditnya. Fluktuasi
nilai tukar mempengaruhi perbankan,
meningkatnya kurs nilai mata uang asing (US$)
terhadap rupiah mengakibatkan masyarakat
cenderung untuk memiliki US$ (menarik dana dan
mengkonversikannya dalam US$) yang
mengakibatkan menurunnya dana rupiah
perbankan, sehingga mempengaruhi kegiatan
bank dalam penyaluran kreditnya.
Mongid (2008) menyatakan SBI mempunyai
pengaruh negatif signifikan DPK mempunyai
pengaruh positif signifikan, perubahan base
money mempunyai pengaruh positif signifikan,
exchange rate mempunyai pengaruh negatif
signifikan terhadap pemberian kredit selama krisis
ekonomi. Siregar (2006) menyatakan tingkat suku
bunga (TSB) berpengaruh negatif signifikan
terhadap permintaan kredit pada bank
pemerintah. Kristijadi & Bayu (2006) menyatakan
variabel pertumbuhan DPK dan pertumbuhan
simpanan bank lain mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada
bank-bank pemerintah. Haas & Lelyveld (2006)
menyatakan bahwa variabel makro ekonomi (GDP,
inflasi dan lending rate) mempunyai pengaruh
tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit
pada foreign bank, sedang pada domestik bank
mempunyai pengaruh negatif signifikan.

HIPOTESIS
Ha1:
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Variabel Pertumbuhan Ekses Likuiditas
(GEL), Dana Pihak Ketiga (GDPK),
Pertumbuhan Pinjaman/Simpanan Diterima
(GPD), Pertumbuhan Ekuitas (GEk), Bunga
SBI (BIRate), Inflasi (INFL) dan Nilai Tukar
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(ER) secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap Pertumbuhan Kredit
(GKred) pada perbankan nasional maupun
bank asing-campuran yang beroperasi di
Indonesia.
Ha2:

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (GDPK),
Pertumbuhan
Pinjaman/Simpanan
Diterima (GPD), Pertumbuhan Ekuitas
(GEk), Inflasi (Infl) secara parsial mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap
Pertumbuhan Kredit (GKred) pada
perbankan nasional maupun bank asingcampuran yang beroperasi di Indonesia.

Ha3:

Variabel Pertumbuhan Ekses Likuiditas
(GEL), Bunga SBI (BIRate), dan Nilai Tukar
Valuta Asing (ER) secara parsial mempunyai
pengaruh negatif signifikan terhadap
pertumbuhan kredit (GKred) pada
perbankan nasional maupun bank asingcampuran yang beroperasi di Indonesia.

Ha4:

Model regresi untuk kelompok perbankan
nasional dengan kelompok bank asing campuran adalah berbeda (pengelompokan bank mempengaruhi stabilitas
model regresi).

METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah
perbankan di Indonesia yang sampai tahun 2009
masih beroperasi; sebagai subyek penelitian bankbank dikelompokkan menjadi dua yaitu; semua
bank nasional (BUMN, BPD dan BUSN) dan bank
asing-campuran. Pengujian asumsi klasik tidak
dilakukan dalam penelitian ini, karena
pengamatan dilakukan terhadap semua anggota
populasi.
Variabel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah: variabel dependen (Y) GKred yang
dihitung pertumbuhannya selama periode tahun
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2005-2008. Variabel independen yang terdiri dari:
X1 (GEL), X2 (GDPK), X3 (GPD), X4 (GEk), yang
dihitung pertumbuhannya mulai tahun 2005
sampai dengan 2008 sedang X5 (BIRate), X6 (Infl)
dan X7 (ER) yang dihitung rata-ratanya dalam satu
tahun (setiap tahun) selama tahun 2005-2008.

X2, X3, X4 dan X6 terhadap variabel dependen Y.
Dengan tingkat signifikansi = 5% , jika t hitung
> t tabel maka Variabel independen X2, X3, X4
dan X6 secara parsial mempunyai pengaruh
positif signifikan terhadap variabel dependen Y,
dengan demikian Ha2 diterima.

Teknik analisis yang digunakan adalah
Regresi Linear Berganda yang dinyatakan dalam
persamaan: Y = E0 + E1X1 + E2X2 + E3X3 + E4X4 + E5X5+

Ha3. Uji Pengaruh Negatif secara Parsial (Uji
Statistik t sisi kiri)

E6X6 + E7X7 + e

Uji t sisi kiri dilakukan untuk menguji
signifikansi pengaruh negatif variabel independen
X1, X5 dan X7 terhadap variabel dependen Y.
Dengan tingkat signifikansi = 5% , jika t hitung
< - t tabel artinya variabel independen X1, X5, dan
X7 secara parsial mempunyai pengaruh negatif
signifikan terhadap variabel dependen Y, dengan
demikian Ha3 diterima.

Dimana:
Y

= pertumbuhan kredit

b0 = konstanta
bI

= koefisien regresi

X1 = pertumbuhan ekses likuiditas (GEL)
X2 = pertumbuhan DPK (GDPK)
X3 = pertumbuhan pinjaman/simpanan 		
diterima(GPD)

Ha4. Uji kesamaan koefisien (Chow Test)

X4 = pertumbuhan ekuitas (GEk)
X5 = suku bunga Bank Indonesia (BIRate)
X6 = tingkat inflasi (Infl)
X7 = kurs valas/exchange rate (ER)
Pengujian Hipotesis
Ha1: Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)
Uji ANOVA (Ftest) dilakukan untuk menguji
goodness-of-fit dari model regresi yang dihasilkan
apakah dapat digunakan untuk memprediksi
pengaruh variabel independen Xi secara simultan
terhadap variabel Y baik pada perbankan nasional
maupun bank asing-campuran. Dengan tingkat
signifikansi:
= 5% ; jika F hitung>F tabel maka
Ha diterima yang berarti secara simultan semua
variabel Xi mempunyai pengaruh signifikan
terhadap variabel Y
Ha2. Uji Pengaruh Positif secara Parsial (Uji
Statistik t sisi kanan)
Uji t sisi kanan dilakukan untuk menguji
signifikansi pengaruh positif variabel independen

Uji Chow Test dilakukan untuk menguji
apakah model regresi untuk kelompok bank
yang beroperasi di Indonesia yaitu perbankan
nasional dan bank asing-campuran memang
berbeda. Dengan tingkat signifikansi:
= 5%,
jika F-hitung > F-tabel, maka Ha4 diterima
artinya model regresi untuk dua kelompok bank:
perbankan nasional dan bank asing-campuran
yang beroperasi di Indonesia memang berbeda,
yang berarti variabel independen mengalami
mempengaruhi perubahan srtuktural diantara
dua kelompok bank.
Nilai F test dihitung dengan rumus:
F=

(RSSr – RSSur)/k
(RSSur)/(n1+n2 -2k)

Keterangan:
RSSr = Restricted residual sum of square pada
seluruh perbankan di Indonesia
RSSur = RSS1+RSS2 dengan df = (n1+n2-2k)
RSS1 = Restricted residual sum of square pada
perbankan nasional dengan df = n1-k
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RSS2 = Restricted residual sum of square pada
bank asing-campuran dengan df = n2 –k
n1

= jumlah mengamatan selama tahun 20052008 untuk perbankan nasional

n2

= jumlah pengamatan selama tahun 20052008 pada bank asing-campuran yang
beroperasi di Indonesia.

k

= jumlah variabel independen

Dengan tingkat signifikansi 5%, jika
F-hitung > F-tabel, maka Ha4 diterima yang
berarti model regresi untuk perbankan nasional
dan bank asing-campuran yang beroperasi di
Indonesia memang berbeda.

HASIL

Analisis Deskriptif
Sebagai lembaga intermediasi, pertumbuhan sumber dana (DPK, pinjaman diterima dan
ekuitas) akan mempengaruhi pertumbuhan kredit
yang diberikan. Selama periode penelitian dari
dua kelompok bank yang diteliti menunjukkan
dari komponen kredit yang disalurkan meskipun

terjadi krisis mulai pertengahan 2008, namun
pertumbuhan kredit yang disalurkan menunjukkan
peningkatan; sedang dari sumber pendanaan
menunjukkan bahwa sampai dengan tahun
2007 pada kedua kelompok bank pertumbuhan
pinjaman diterima cenderung meningkat
kemudian menurun pada tahun 2008, demikian
pula pertumbuhan dana pihak ketiga pada
tahun 2008 mengalami penurunan dibanding
tahun sebelumnya. Penurunan sumber dana
diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekses
likuiditas pada kedua kelompok bank, dan
peningkatan pertumbuhan ekuitas pada bankbank asing-campuran, hal ini menunjukkan
bahwa peningkatan jumlah kredit yang disalurkan
pada dua kelompok didanai dari secondary
reserve yang diukur melalui ekses likuiditas.
Pertumbuhan ekuitas pada perbankan Indonesia
tahun 2008 mengalami penurunan dibanding
tahun sebelumnya yang meningkat selama tiga
tahun berturut-turut, hal ini mengindikasikan
bahwa pada masa krisis permodalan pada
perbankan Indonesia digunakan untuk mengcover risiko yang terjadi. Pada kelompok bank
asing-campuran pada tahun dengan peningkatan
modal sendiri (ekuitas) yang relatif cukup besar
(Tabel 2).

Tabel 2. Posisi GEL, GDPK, GPD, GEk dan GKred Perbankan Indonesia Tahun 2005-2008

Kelompok Bank
Nasional

Asing - Campuran

Variabel
GEL (X1)
GDPK (X2)
GPD (X3)
GEk (X4)
GKred (Y)
GEL (X1)
GDPK (X2)
GPD (X3)
GEk (X4)
GKred (Y)

2005
0.3160
0.2424
1.2649
0.2493
0.2424
0.1638
0.3642
3.6043
0.1872
0.8298

Sumber: Ekofin, diolah (2009).
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2006
0.7230
0.1997
0.6769
0.2699
0.1997
0.6753
0.3088
0.5359
0.0934
0.5452

2007
0.2301
0.2787
1.6506
0.7186
0.2787
0.2179
0.6317
2.8086
0.6347
0.5617

2008
-0.0691
0.3546
1.4503
0.2550
0.3546
0.0461
0.4119
1.4840
5.7424
1.6204

PERBANKAN
Pengujian Hipotesis

Pengujian Ha2

Pengujian Ha1

Pengujian variabel yang mempunyai
pengaruh positif.

Output model Regresi Linear Berganda yang
diaplikasikan dengan menggunakan software SPSS
for Window versi 12.00 pada a = 5% , df = 314-71=306 menunjukkan pada perbankan nasional nilai
statistik F nilai F-hitung =38.658 dengan demikian
lebih besar dari F-tabel yaitu sebesar 2.040 dan
pada perbankan asing-campuran dengan df=
98-7-1=90, F-hitung =13.653 dengan demikian
lebih besar dari > F-tabel =2.113 dengan tingkat
signifikansi 0 %; dengan demikian model yang
digunakan adalah fit sebagai model prediksi
pada dua kelompok bank.
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa
secara bersama-sama variabel GEL, GDPK, GPD, GEk,
BIRate, Infl, dan ER mempunyai pengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan kredit (GKred) pada
industri perbankan yang beroperasi di Indonesia.
Kemampuan model untuk mengukur seberapa jauh
variabel independen menjelaskan / memprediksi
variasi variabel dependen (GKred) menunjukkan
bahwa R square pada perbankan nasional semua
variabel GEL(X1), GDPK(X2), GPD(X3), Gek(X4),
BIRate(X5), Infl(X6) dan ER(X7) sebesar 46.9%
sedang pada bank asing-campuran sebesar 51.5%.
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Hasil pengujian statistik berdasar output
SPSS untuk variabel independen yang secara parsial
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
variabel dependen (GKred) menunjukkan
bahwa pada bank-bank nasional selama periode
penelitian terdapat 3 (tiga) variabel yaitu:
GDPK(X2), GPD (X3) dan Infl (X6) dimana thitung>ttabel,
sedang variabel GEk(X4) mempunyai pengaruh
positif tidak signifikan (Tabel 4). Sedangkan pada
bank asing-campuran, hasil pengujian statistik
menunjukkan bahwa variabel GDPK (X2), GPD(X3)
dan GEk(X4) bahwa thitung>ttabel dengan demikian
ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh
positif signifikan terhadap GKred(Y), sedang
variabel Infl (X6) mempunyai pengaruh negatif
tidak signifikan (Tabel 5). Dengan demikian tidak
semua hipotesis penelitian Ha2 pertama diterima,
karena pada perbankan nasional terdapat satu
variabel X4(GEk) mempunyai pengaruh positif
tidak signifikan dan pada bank asing - campuran
variabel X6 (Infl) mempunyai pengaruh negatif
tidak signifikan.

Tabel 3. Goodness of Fit Model dan R-Square
Keterangan

Bank-Bank Nasional

F-hitung

Bank Asing dan Campuran

38.658

13.653

Signifikan

0.000

0.000

R square

0.469

0.515

Adjusted R Square

0.457

0.477

Bank Nasional:
Persamaan Regresi

Y= 26.267 -0.011X1 +0.744X2 + 0.020X3 +0.00.X4 -74.943x5 +
34.352X6 -0.002X7 +e
Bank Asing dan Campuran:
Y= -41.079-0.028X1 +0.543X2 + 0.0963 +0.117X4 +118.239.X5 55.054X6 +0.004X7 +e

Sumber: Data primer, diolah (2009).
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Pengujian Ha3
Pengujian variabel yang mempunyai
pengaruh negatif
Hasil pengujian statistik berdasar output
SPSS menunjukkan bahwa pada perbankan
nasional selama periode penelitian variabel
GEL(X1), BIRate(X5), dan ER(X7) menghasilkan
thitung<-ttabel dengan demikian ketiga variabel
tersebut mempunyai pengaruh negatif signifikan
terhadap GKred(Y). Sedang hasil pengujian
pada bank asing-campuran menunjukkan
bahwa variabel GEL(X1) mempunyai pengaruh
negatif tidak signifikan (thitung>-ttabel) BIRate(X5
) dan ER(X7) mempunyai pengaruh positif tidak
signifikan (t hitung<-t tabel) terhadap GKred(Y).
Dengan demikian tidak semua hipotesis penelitian
Ha3 diterima, karena tidak semua variabel
mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan kredit.

Variabel yang mempunyai kontribusi
dominan terhadap pertumbuhan kredit pada
perbankan nasional adalah pertumbuhan
dana pihak ketiga (X2) yaitu sebesar 37,82%.,
demikian pula pada bank asing-campuran
variabel yang mempunyai kontribusi dominan
terhadap pertumbuhan kredit adalah variabel
pertumbuhan dana pihak ketiga (X2) yaitu
sebesar 40,32%.
Pengujian Ha4
Pengujian Chow Test untuk menguji
apakah model regresi untuk perbankan nasional
dan bank asing-campuran merupakan subyek
proses ekonomi yang sama, ditunjukkan dengan
perhitungan berikut.
(60.728-(31.644+16.911))/2
F

=

= 50.1439
(31.644+16.911)/(314+98-4)

Tabel 4. Hasil Pengujian Pengaruh Variabel Independen Secara Parsial Perbankan Indonesia
Variabel
X1 (GEL)
X2 (GDPK)
X3 (GPD)
X4 (GEk)
X5 (BIRate)
X6 (Infl)
X7 (ER)

T hitung

T tabel
-1.650
1.650
1.650
1.650
-1.650
1.650
-1.650

-1.897
13.642
5.331
-0.002
-2.607
2.533
-2.684

Signifikansi
0.059
0.000
0.000
0.998
0.010
0.012
0.008

Kesimpulan
Ha diterima
Ha diterima
Ha diterima
Ha ditolak
Ha diterima
Ha diterima
Ha diterima

Determinasi
0.0117
0.3782
0.0852
0.000
0.0216
0.0245
0.0231

Sumber: Data primer, diolah (2009).

Tabel 5. Hasil Pengujian Pengaruh Variabel Independen Secara Parsial Bank Asing-Campuran

Variabel
X1 (GEL)
X2 (GDPK)
X3 (GPD)
X4 (GEk)
X5 (BIRate)
X6 (Infl)
X7 (ER)

T hitung
-0.837
7.794
3.685
1.776
1.728
-1.705
1.789

T tabel
-1.662
1.662
1.662
1.662
-1.662
1.662
-1.662

Signifikansi
0.405
0.000
0.000
0.079
0.087
0.092
0.077

Sumber: Data primer, diolah (2009).
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Kesimpulan
Ha ditolak
Ha diterima
Ha diterima
Ha diterima
Ha ditolak
Ha ditolak
Ha ditolak

Determinasi
0.0074
0.4032
0.1310
0.0338
0.0320
0.0313
0.0342

PERBANKAN
Dengan df = n1+n2-2k=314+98-4 = 408 dan
2, maka diperoleh F-tabel = 3,018 dengan
demikian F-hitung > F-tabel sehingga dapat
disimpulkan bahwa model regresi untuk bankbank nasional dan bank asing-campuran
adalah memang berbeda; hal ini mendukung
hasil pengujian pengaruh variabel independen
khususnya variabel makro ekonomi pada bank
asing-campuran yang beroperasi di Indonesia
mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap
pertumbuhan kredit.

PEMBAHASAN
Berdasar hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa pada bank-bank nasional
maupun bank asing dan campuran yang
beroperasi di Indonesia secara simultan semua
variabel independen (pertumbuhan ekses
likuiditas, pertumbuhan DPK, pertumbuhan
pinjaman/simpanan diterima, pertumbuhan
ekuitas, suku bunga Bank Indonesia, tingkat inflasi
dan kurs valas/exchange rate) mempunyai
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit
selama periode penelitian 2004-2008.
Sedangkan pengaruh masing-masing
variabel secara parsial pada perbankan nasional
variabel pertumbuhan DPK dan pertumbuhan
pinjaman diterima mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan kredit sedang
pada bank asing-campuran semua pertumbuhan
variabel sumber dana (pertumbuhan DPK,
pertumbuhan
pinjaman
diterima
dan
pertumbuhan ekuitas) mempunyai pengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Hal ini
menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bankbank yang beroperasi di Indonesia telah berjalan
sesuai dengan fungsinya. Variabel pertumbuhan
ekuitas pada bank-bank nasional mempunyai
pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan
kredit; disebabkan karena pertumbuhan
permodalan pada perbankan nasional merupakan

upaya pemenuhan regulasi (roadmap Arsitektur
Perbankan Indonesia dalam pemenuhan modal)
yaitu bank wajib memiliki modal inti minimum Rp.
80 milyar pada akhir tahun 2008 dan Rp. 100 milyar
pada tahun 2010. Di samping itu, sesuai dengan
fungsi utama dari modal bank adalah untuk
meng-cover terjadinya risiko, sehingga bank-bank
akan memenuhi ketentuan penyediaan modal
minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter
Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari
pertumbuhan ekuitas pada perbankan nasional
pada posisi akhir tahun 2008 mengalami
penurunan yang mengindikasikan adanya
menggunaan modal untuk mengkover risiko yang
terjadi; sedang pada bank asing-campuran
mengalami peningkatan yang cukup signifikan,
yang mengindikasikan adanya setoran modal dari
kantor pusat dari negara asal.
Variabel pertumbuhan ekses likuiditas
mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan,
mengingat ekses likuiditas merupakan salah satu
portfolio alokasi dana yang diterima bank dalam
secondary reserve yang akan dicairkan apabila
dana dibutuhkan. Perkembangan pertumbuhan
ekses likuiditas, dan pertumbuhan kredit (Y)
selama periode penelitian menunjukkan bahwa
pada bank-bank nasional maupun bank asingcampuran di saat terjadi penurunan pertumbuhan
kredit maka terjadi peningkatan pertumbuhan
secondary reserve (ekses likuiditas) dan sebaliknya
(Tabel 2.)
Variabel makro ekonomi pada perbankan
nasional semuanya mempunyai pengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan kredit; suku
bunga BI (X5) mempunyai pengaruh negatif
signifikan, inflasi (X6) mempunyai pengaruh positif
signifikan dan exchange rate (X7) mempunyai
pengaruh negatif signifikan. Hasil penelitian ini
mendukung dan melengkapi hasil penelitian
terdahulu (Mongid, 2008; Siregar, 2006; dan
Kristijadi & Bayu, 2006).
Meskipun terjadi krisis keuangan pada
pertengahan tahun 2008, dan hasil pengujian
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hipotesis menunjukan bahwa semua variabel
makro ekonomi mempunyai pengaruh signifikan,
namun selama periode penelitian pertumbuhan
kredit perbankan tetap meningkat (Tabel 2),
hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan
fundamental perbankan di Indonesia saat ini
sudah cukup kuat. Namun demikian karena
semua variabel ekonomi makro yang digunakan
dalam penelitian ini mempunyai pengaruh
signifikan tehadap pertumbuhan kredit pada
perbankan Indonesia, maka perbankan nasional
dalam menyalurkan kredit harus tetap mempertimbangkan prediksi kondisi ekonomi makro di
samping tetap menjaga prinsip kehati-hatian
dalam menjalankan fungsi intermediasinya,
sehingga tidak meningkatkan timbulnya kredit
bermasalah yang dapat berakibat pada penurunan
ekuitas khususnya dan penurunan kemampuan
permodalan secara umum.
Pada bank-bank asing-campuran ketiga
variabel makro tersebut (suku bunga BI, inflasi,
exchange rate) mempunyai pengaruh yang tidak
signifikan terhadap pertumbuhan kredit yang
diberikan, hal ini terjadi meskipun model yang
digunakan berdasar uji goodness of fit adalah
fit, namun dari hasil chow test menunjukkan
bahwa model regresi untuk kedua kelompok
bank memang berbeda, yaitu struktur ekonomi
yang mempengaruhi pertumbuhan kredit pada
dua kelompok bank tersebut berbeda. Dengan
demikian meskipun di Indonesia mengalami
dampak krisis keuangan global, variabel makro
ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini
mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap
pertumbuhan kredit, karena struktur operasional
bank asing-campuran ditentukan oleh kebijakan
dan kesehatan bank dari Negara asal. Di samping
itu dari besarnya jumlah kredit yang disalurkan,
maka pada bank asing-campuran hanya memiliki
share yang relatif kecil yaitu 15% (Tabel 1),
meskipun proporsi kredit dalam valas terhadap
total kredit yang diberikan pada bank asingcampuran selama periode penelitian memiliki
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proporsi yang relatif cukup besar, rata-rata
lebih dari 50% (Tabel 5). Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian Haas & Lelyveld (2006) bahwa
di Central dan Eastern Europe kondisi ekonomi
mempengaruhi pertumbuhan kredit pada bank
domestik sedangkan pada bank asing tidak
dipengaruhi kondisi perekonomian dinegara
dimana bank tersebut beroperasi.
Tabel 6. Proporsi Kredit Valas terhadap Total
Kredit Tahun 2005-2008

Kelompok Bank
Perbankan Nasional
Bank Asing-Campuran

Proporsi Kredit Valuta Asing
2005
2006
2007
2008
0.1059 0.0960 0.0930 0.1066
0.5391 0.5503 0.5415 0.5718

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi, diolah (2009).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh variabel makro ekonomi (suku
bunga, tingkat inflasi, nilai tukar) dan variabel
pertumbuhan ekses likuiditas (secondary
reserve) serta variabel penghimpunan dana
yang terdiri dari dana pihak ketiga, pinjaman
diterima dan modal sendiri (ekuitas) terhadap
pertumbuhan kredit pada perbankan yang
beroperasi di Indonesia. Variabel pertumbuhan
ekses likuiditas, dana pihak ketiga, pinjaman
diterima, ekuitas, suku bunga BI, inflasi dan nilai
tukar, secara bersama-sama mempunyai pengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan kredit baik
pada perbankan nasional maupun bank asingcampuran.
Pada perbankan nasional, variabel
yang merupakan aktivitas operasional bank,
pertumbuhan DPK dan pertumbuhan pinjaman
diterima mempunyai pengaruh positif signifikan
terhadap pertumbuhan kredit sedangkan
pertumbuhan ekses likuiditas mempunyai

PERBANKAN
pengaruh negatif signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan
nasional telah berjalan dengan baik. Sedangkan
semua variabel makro ekonomi,: suku bunga BI,
inflasi dan nilai tukar semuanya mempunyai
pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
kredit, namun demikian krisis yang terjadi pada
pertengahan 2008 tidak menghambat
pertumbuhan kredit yang disalurkan. Hal ini
mengindikasikan bahwa kemampuan fundamental
perbankan nasional sudah cukup baik.
Pada bank asing-campuran yang beroperasi
di Indonesia variabel pertumbuhan DPK,
pertumbuhan
pinjaman
diterima
dan
pertumbuhan ekses likuiditas mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap terhadap
pertumbuhan kredit, ini berarti bank asingcampuran yang beroperasi di Indonesia juga telah
menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.
Namun demikian semua variabel makro ekonomi
suku bunga BI, inflasi dan nilai tukar mempunyai
pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini
mengindikasikan bahwa struktur bank asingcampuran ditentukan oleh kebijakan dari kantor
pusat/negara asal.
Model regresi untuk kedua kelompok bank
memang berbeda, hal ini diperkuat dengan hasil
pengujian pengaruh secara parsial khususnya
variabel makro ekonomi yang mempunyai
pengaruh signifikan pada perbankan nasional,
akan tetap pada bank asing-campuran
mempunyai pengaruh tidak signifikan.
Saran
Pertumbuhan DPK mempunyai pengaruh
positif signifikan dengan determinasi parsial relatif
cukup besar terhadap pertumbuhan kredit yaitu
37,82%; dengan demikian bank diharapkan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sehingga meskipun terjadi krisis ekonomi,
masyarakat tetap percaya menempatkan dananya
dan atau mempertahankan simpanannya di bank.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa
fungsi allocation funds approach telah berjalan
dengan baik, dengan demikian disarankan agar
bank benar-benar mengaplikasikan portofolio
alokasi dana dengan benar dan tepat, sehingga
selain mempertahankan likuiditas untuk
memenuhi ketentuan regulasi dan mempertahankan kepercayaan mayarakat juga tetap
menghasilkan pendapatan bagi bank.
Mengingat semua variabel makro ekonomi
yang digunakan mempunyai pengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan kredit, maka meskipun
selama periode krisis finansial pertumbuhan kredit
tetap meningkat, diharapkan perbankan nasional
mempertahankan
dan
meningkatkan
kemampuan fundamentalnya, sehingga apabila
terjadi krisis finansial/ekonomi perbankan
nasional tetap eksis dan menjalankan fungsi
intermediasinya dengan baik.
Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak
memasukkan semua variabel yang digunakan
untuk mengukur kondisi ekonomi makro di
Indonesia, di samping itu periode pengukuran
variabel yang digunakan adalah tahunan,
sehingga kemungkinan terjadi adanya data yang
saling mengkompensasi khususnya untuk
pengukuran variabel makro ekonomi yang
dihitung secara rata-rata, sehingga kemungkinan
akan lebih sesuai jika menggunakan volatilitas
untuk mengukur variabel tersebut. Bagi peneliti
selanjutnya disarankan agar menambah variabel
makro ekonomi lainnya di luar variabel yang
digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat
memberikan gambaran bagaimana pengaruh
makro ekonomi secara menyeluruh. Mencoba
pengukuran untuk variabel makro dengan
menggunakan volatilitas harian/bulanan, tidak
menggunakan data rata-rata, sehingga tidak ada
data yang saling mengkompensasi. Mengingat
model regresi untuk perbankan nasional dan bank
asing-campuran dari hasil Chow Test
menunjukkan perbedaan, maka diharapkan
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peneliti lain tidak menggabung bank nasional
dengan bank asing-campuran sebagai satu subyek
pengamatan dalam penelitian.

Hempel, H.G. S. 1999. Bank Management Text
and Cases. Fifth Edition. New York:
JohnWiley & Sons. Inc.
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Abstract: Indonesia is an agrarian country. More of 40 percent of citizens are in there
sector. However, it is not easy to face the challenges in agriculture. One of primary problem
in agriculture sector is about capital endorsement. This paper tries to analyze the chance
of financing agriculture sector may be given by Islamic banking industries in Indonesia, the
challenges and steps that will be done, using descriptive statistic. The results show that sharia
financing scheme has potentially very powerful prospect as an alternative within agriculture
sector problems in Indonesia. To motivate the implementation, we hope that sharia banking
industries braver and more incessant give the financing by existing various scheme. For
recommendation, Bank Indonesia as monetary authority could offer full support by giving
incentives they need.
Key words: sharia banking industries, sharia financing scheme, financing agriculture sector

Sangat indah teringat dalam memori kita tentang
pembangunan pertanian selama tahun 1970an dan 1980-an. Menurut Arham (2008), kala
itu keberhasilan yang ditunjukkan oleh sektor
pertanian rata-rata sekitar 3,2% per tahun untuk
pertumbuhan PDB. Swasembada beras dapat
dicapai pada tahun 1984, dan telah berhasil
memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan pada
1980-an. Swasembada beras ini hanya dapat
dipertahankan sampai tahun 1993. Produktivitas
padi Indonesia adalah yang tertinggi di Asia

Tenggara. Upah tenaga kerja pertanian dan
harga pupuk terendah di Asia Tenggara, dan
oleh karenanya Indonesia memiliki keunggulan
kompetitif beras sebagai substitusi impor.
Meskipun swasembada beras tersebut
hanya dapat kita rasakan sampai tahun 1993,
‘citra positif’ sektor pertanian tidak berhenti
begitu saja. Gema pembangunan pertanian
dimulai kembali pada awal era reformasi,
mengingat sumbangsih yang besar dari sektor
pertanian dalam menopang roda perekonomian
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yang melanda sejak pertengahan 1997 utamanya
pada upaya stabilisasi kesejahteraan masyarakat
menengah ke bawah.
Dalam riset terbaru ADB (Asian Development
Bank) dinyatakan bahwa setiap sektor pertanian
tumbuh 10 persen maka jumlah orang miskin
akan berkurang 1,5–12 persen (Susila dalam
Hafidhuddin, 2008). Studi ini menunjukkan
bahwa pertanian sampai kapan pun harus tetap
mendapat perhatian yang besar dari pemerintah
dan seluruh pemangku kepentingan. Berikut
ini adalah beberapa urgensi sektor pertanian
dalam perekonomian Indonesia menurut Ashari
& Saptana (2005): (1) Sektor pertanian merupakan
andalan mata pencaharian sebagian besar
penduduk/penyerap terbesar tenaga kerja yakni
sekitar 41.2 persen pada 2007. (2) Pertanian
berkontribusi besar terhadap PDB yakni sekitar
13.8 persen (pada 2007). (3) Merupakan sumber
devisa (ekspor) terutama komoditas kelapa sawit
dan karet. (4) Hasil dari sektor pertanian menjadi
sumber bahan baku industri. (5) Penyedia bahan
pangan dan gizi penduduk Negara. (6) Pendorong
bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil yang
lain. (7) Penyangga perekonomian nasional saat
terjadi krisis ekonomi, seperti pengalaman ketika
terjadi twin crisis, krisis moneter dan perbankan
tahun 1997.
Terkait dengan kontribusi pertanian
pada ekonomi nasional di Indonesia, meskipun
kontribusinya dalam hal share pada PDB dan
penyedia lapangan kerja cenderung menurun,
namun pertanian tetap memberikan peran
yang signifikan. Pada tahun 2003, pertanian
masih menyumbang 15,2% PDB dan terus
mengalami penurunan, tahun 2007 pertanian
masih menyumbang 13,8% PDB. Jika ditinjau
dari jumlah tenaga kerja yang diserap, pertanian
masih sangat penting kontribusinya, pada tahun
2007, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor
pertanian adalah sekitar 41,2% dari seluruh
angkatan kerja di Indonesia.
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Tabel 1. Kontribusi Sektor Ekonomi terhadap
PDB dan Tenaga Kerja
Tahun

Kontribusi Sektor Ekonomi (%)
Pertanian

Industri

PDB

TK

PDB

2003

15.2

46

2004

14.9

2005

14.5 41.3 28.1

TK

Jasa
PDB

Perdagangan

TK

PDB

TK

28 11.8 18.1 10.3

16.2

19.2

43 28.4 12.1 18.3 10.5

16.4

19.5

12 18.4 10.3

16.8

19

2006

14.2 40.1 27.8 11.9 18.4 11.4

16.9

19.2

2007

13.8 41.2 27.4 12.4 18.7

17.3

20.6

12

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia, Bank
Indonesia (2007)

Seiring dengan adanya peran strategis
sektor pertanian dalam menyerap tenaga
kerja, menurunkan angka kemiskinan maupun
potensinya dalam menyumbang PDB negara,
permasalahan yang krusial adalah berkaitan
dengan finansial akses yang masih minim
dimiliki oleh para pelaku di sektor tersebut.
Sektor usaha yang didominasi oleh usaha
mikro dengan segala keterbatasan dalam
memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan.
Paper ini bertujuan untuk mempelajari peluang
pembiayaan sektor pertanian yang mungkin
bisa diperankan oleh industri perbankan syariah
Indonesia dalam membuka peluang pembiayaan
UMKM sektor pertanian. Studi ini menggunakan
metode kualitatif eksposisif yang mencoba
menggambarkan lebih komprehensif kondisi
sektor pertanian di Indonesia serta kemungkinan
pembiayaan berskema syariah untuk dijadikan
sebagai solusi alternatif.

PEMBIAYAAN PERBANKAN
INDONESIA: FAKTA EMPIRIS
Selama tahun 2007, ekonomi global berada
dalam gejolak yang dipicu oleh berlebihnya
likuiditas dunia yang mendorong peningkatan
arus modal jangka pendek, kemungkinan
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contagion effect dari krisis subprime mortgage,
serta domino effect dan kecenderungan
kenaikan harga minyak. Akibat kondisi tersebut,
sebagian pihak khawatir, bahwa target
pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit
dicapai. Namun, hingga akhir triwulan III-2007,
kekhawatiran tersebut belum mempengaruhi
target pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 15
November 2007 yang lalu, pertumbuhan PDB
triwulan III-2007 mencapai 6,5% (y.o.y) atau
meningkat sebesar 3,9% terhadap triwulan
sebelumnya. Apabila pertumbuhan ini dapat
dipertahankan hingga akhir tahun, maka target
pertumbuhan sebesar 6,3% (y.o.y) pada tahun
2007, dapat dicapai. Sumber pertumbuhan
terbesar pada triwulan III-2007 disumbang oleh
sektor pertanian (1,3%), industri pengolahan
(1,2%), serta perdagangan, hotel dan restoran
(1,2%). Sektor industri pengolahan, masih
merupakan penyumbang terbesar PDB tahun
2007. Sektor pertanian berhasil melewati sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebagai
penyumbang kedua terbesar PDB. Pertumbuhan
yang besar pada sektor pertanian, terutama,
ditunjang oleh pertumbuhan yang tinggi pada
sub sektor perkebunan (33,7%).
Pertumbuhan ekonomi akan optimal apabila
stabilitas sistem keuangan dapat terpelihara
dengan prospek yang baik. Di Indonesia,
perbankan masih mendominasi sektor keuangan.
Hal ini menimbulkan tingginya ketergantungan
kepada perbankan sebagai sumber pembiayaan
pembangunan dan perekonomian. Dengan
demikian, apabila perbankan tidak dapat
menyalurkan pendanaan kepada sektor riil, maka
pengaruh kelambatan pertumbuhan ekonomi
menjadi terasa. Kondisi ekonomi global yang tidak
menguntungkan tersebut menurut Gamal (2007)
ternyata tidak menghambat penyaluran kredit
perbankan Indonesia. Bahkan, pertumbuhan
kredit yang diberikan sampai dengan triwulan

III-2007 telah mencapai 15,35% dibandingkan
akhir tahun 2006. Pertumbuhan kredit tersebut
sudah melebihi pertumbuhan kredit perbankan
selama tahun 2006.
Sektor ekonomi yang mengalami
pertumbuhan kredit paling besar adalah sektor
konstruksi (32,60%) diikuti oleh sektor keuangan
dan jasa dunia usaha (25,26%). Sektor ekonomi
lain yang mengalami pertumbuhan kredit cukup
tinggi adalah sektor pertambangan (23,10%).
Akan tetapi, pertumbuhan sektor pertambangan
tidak stabil pada tiap triwulan. Pada triwulan II2007, pertumbuhan sektor ini mencapai 44,80%,
namun pada triwulan III pertumbuhan tinggal
23,10%. Hal ini terjadi, karena sebagian besar
kredit yang diberikan untuk sektor ini merupakan
kredit modal kerja berjangka sangat pendek.
Di samping itu, sektor perdagangan, hotel dan
restoran juga mengalami kenaikan cukup tinggi
(21,09%). Peningkatan kredit perbankan di
sektor ini, dipicu oleh peningkatan pengeluaran
konsumsi rumah tangga pada PDB Indonesia
yang mencapai 5,3% (y.oy) pada triwulan III-2007
dengan nominal sebesar Rp 644,5 trilyun.
Sektor ekonomi lain (yang merupakan
pembiayaan konsumsi) mempunyai pangsa
paling besar dalam kredit yang diberikan oleh
perbankan nasional (29,23%). Pertumbuhan
kredit yang diberikan kepada sektor ini masih
tetap tinggi (17,31%), meskipun tidak sebesar
tahun 2005 dan sebelumnya yang mencapai di
atas 30% per tahun. Pada sektor produktif terjadi
pergeseran pada sektor ekonomi yang memiliki
pangsa paling besar dalam kredit yang diberikan.
Jika sebelum tahun 2007 yang paling banyak
mendapatkan kredit adalah sektor industri
pengolahan, maka per triwulan III-2007 sektor
perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor
produktif yang paling banyak mendapatkan
kredit perbankan.
Sektor keuangan dan jasa dunia usaha
mengalami peningkatan outstanding kredit yang
cukup tinggi pada triwulan III-2007 (Rp 98.269
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milyar) dibanding tahun 2006 yang masih sebesar
Rp 78.455 milyar. Kredit sektor ini, merupakan
kredit yang ditujukan kepada lembaga-lembaga
pembiayaan yang sebagian besar diteruskan
menjadi pembiayaan konsumer di berbagai sub
sektor.
Sektor pertanian, meskipun masih
mempunyai pangsa yang kecil terhadap total
kredit yang diberikan oleh perbankan, secara
perlahan meningkat pangsanya dari tahun ke
tahun. Sektor pertanian secara tidak diduga
oleh banyak pihak, dapat menjadi penyumbang
petumbuhan PDB Indonesia terbesar pada
triwulan III-2007.

tetapi pertumbuhan paling tinggi terjadi
pada kredit yang digunakan untuk konsumsi
yang mencapai 17,38% dalam tiga triwulan
dibandingkan dengan akhir tahun 2006. Kredit
yang diberikan untuk investasi hanya Rp
172,462 milyar (18,87%) dari Rp 913.960 milyar
total outstanding kredit perbankan nasional.
Pembiayaan Perbankan Syariah
Perbankan syariah sebagai bagian
perbankan nasional turut berkontribusi dalam
sektor keuangan untuk membiayai sektorsektor ekonomi dalam PDB Indonesia. Pangsa
pembiayaan syariah per triwulan III-2007 masih

Gambar 1. Kredit Perbankan Komersial untuk Sektor Pertanian

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa
outstanding kredit yang diberikan perbankan
komersial nasional dari tahun ke tahun mengalami
kenaikan. Pada tahun 2002 yang hanya tercatat
Rp 22,7 triliyun naik menjadi Rp 33,1 triliyun pada
2004, dan mencapai Rp 56,9 triliyun pada akhir
2007. Meskipun demikian, porsi persentase kredit
sektor pertanian dari keseluruhan kredit yang
dikucurkan perbankan nasional masih berada pada
kisaran 5 hingga 6 persen setiap tahunnya.
Berdasarkan jenis penggunaan,
outstanding kredit yang diberikan perbankan
nasional, merupakan kredit modal kerja. Akan
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2,80% dari total kredit yang diberikan oleh
perbankan nasional. Pertumbuhan pembiayaan
syariah selama triwulan III-2007 masih jauh
lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit yang
diberikan perbankan nasional, yakni 25,16%
dibandingkan akhir tahun 2006.
Jika kita melihat pada Gambar 2, pangsa
pembiayaan syariah terbesar diberikan pada
sektor jasa dunia usaha (30,25% pada akhir
tahun 2007), diikuti oleh sektor lain-lain/
konsumsi (22,94%) dan sektor perdagangan
(15,62%). Untuk data bulan Agustus 2008
umpamanya, pembiayaan bank syariah terbesar

PERBANKAN
masih tetap didominasi sektor jasa dunia usaha
(business services), yakni sekitar 31%. Jauh lebih
besar jika dibandingkan dengan pembiayaan
sektor pertanian yang hanya lebih kurang 3%
saja. Dari komposisi tersebut, dapat dilihat
bahwa lebih dari separuh pembiayaan syariah
terdistribusi untuk penggunaan konsumsi. Hal
ini menunjukkan komposisi pembiayaan yang
berkaitan dengan konsumsi pada perbankan
syariah jauh lebih besar dari komposisi yang
ada pada perbankan umum nasional. Hal ini
tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi
dunia perbankan syariah nasional kita.

pangsa pada pembiayaan syariah, tetapi juga
mengalami penurunan outstanding dari tahun
ke tahun dibandingkan tahun 2004. Sektor
pertanian hanya berpangsa 2,54% dari total
pembiayaan yang diberikan perbankan syariah
pada triwulan III-2007. Padahal pada 2004, sektor
pertanian, sempat mendapatkan 7,59% dari
pangsa pembiayaan Syariah. Barulah pada akhir
2007, porsi pembiayaan syariah untuk pertanian
kembali menunjukkan tren positif yang ditandai
kenaikan, baik outstanding maupun sharenya.
Dapat dilihat pada Gambar 3, setelah
mengalami penurunan dari medio tahun 2006

Gambar 2. Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor-sektor ekonomi produktif, seperti
sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor
industri pengolahan, dan sektor konstruksi
mengalami penurunan pangsa dari tahun ke
tahun pada komposisi pembiayaan yang diberikan
oleh perbankan Syariah. Sektor pertanian, yang
saat ini dapat menjadi penyumbang pertumbuhan
PDB terbesar, bukan hanya mengalami penurunan

yang sekitar 4,1% hingga kuartal ketiga tahun
2007 (2,3%), pembiayaan yang dilakukan industri
perbankan syariah untuk sektor pertanian
kembali naik menjadi 3,2% pada Bulan Agustus
2008. Hal ini dicerminkan juga dengan kenaikan
outstanding pembiayaan yang mencapai sekitar
Rp 1,1 triliyun (Agustus 2008) dari awalnya hanya
Rp 0,6 triliyun pada November 2007.
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Gambar 3. Pembiayaan Bank Syariah pada Sektor Pertanian

Sektor produktif, di luar pertanian, meskipun
mengalami peningkatan outstanding pembiayaan
syariah, namun mengalami penurunan pangsa
dibandingkan total pembiayaan yang diberikan.
Sektor industri yang menjadi penyumbang
PDB hanya mendapat pangsa 4,68% dari total
pembiayaan syariah. Sektor ini mengalami
penurunan pangsa secara bertahap sejak tahun
2004. Sedangkan sektor produktif lainnya hanya
memperoleh pangsa masing-masing 1,92%
untuk sektor pertambangan, 8,91% untuk sektor
konstruksi, serta 6,12% untuk sektor transportasi
dan komunikasi.
Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa
pembiayaan syariah di Indonesia saat ini belum
terpola. Jika pada tahun 2004 dan sebelumnya,
komposisi pembiayaan yang berkaitan dengan
konsumsi dengan sektor produktif masih
berimbang, maka saat ini justru komposisi
pembiayaan yang berkaitan dengan konsumsi
semakin jauh meninggalkan sektor produktif.
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ISLAM DAN PERTANIAN

Konsep Islam tentang Pembangunan
Pertanian
Menurut Hafidhuddin (2008), terdapat
beberapa konsep dan prinsip Islam yang masih
sangat relevan dengan kondisi pembangunan
pertanian Indonesia saat ini. Pertama, pentingnya
keberpihakan pada petani. Ini adalah prinsip yang
sangat fundamental karena ternyata berdasarkan
kajian sejarah, petani selalu berada pada kondisi
yang lebih lemah posisi tawarnya. Ajaran Islam
sangat menekankan urgensi keberpihakan
kepada masyarakat kecil. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah SAW bersabda: “Kalian akan ditolong
dan diberi rezeki dengan sebab (kalian menolong)
kaum dhuafa di antara kalian”. Pembelaan dan
perlindungan terhadap petani harus menjadi
bagian dan prioritas negara. Bagaimana pun,
sektor pertanian merupakan sektor yang sangat
fundamental karena memiliki keterikatan
langsung dengan kebutuhan hidup manusia.

PERBANKAN
Kedua, penyediaan kebutuhan permodalan
dan bantuan pemasaran. Salah satu sebab
mengapa Rasulullah membolehkan bai’ as-salam
adalah karena beliau menyadari bahwa petani
sangat bergantung pada permodalan. Karena
itu, sudah saatnya skema-skema pembiayaan
pertanian berbasis syariah harus terus didorong
dan ditingkatkan. Jika perlu, pemerintah
menerbitkan sukuk berbasis akad salam sebagai
pintu investasi di sektor pertanian. Ketiga,
inovasi dan diversifikasi produk. Ini adalah prinsip
yang sangat penting dan mendasar. Ajaran
Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya
untuk selalu berinovasi. Banyak ayat dan hadis
yang mengajak umatnya untuk selalu berpikir
dan membuat berbagai terobosan baru. Salah
satu hal penting yang perlu dilakukan dalam
membangun sektor pertanian Indonesia melalui
upaya berkesinambungan dalam menciptakan
berbagai inovasi teknologi pertanian. Inovasi
juga bisa dalam bentuk menciptakan sistem
pengelolaan pertanian yang lebih baik, seperti
mengembangkan agribisnis dan agroindustri
sebagai alat untuk meningkatkan value added
atau nilai tambah produk pertanian.
Keempat, memanfaatkan sumber daya
alam secara optimal dan bijak. Allah SWT telah
menegaskan bahwa seluruh isi langit dan
bumi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan
manusia. Karena itu, manusia diperintahkan
untuk mengelola segala potensi kekayaan alam
ini secara optimal, dengan tetap memerhatikan
kelestarian alam dan lingkungan.
Produk Pembiayaan Syariah untuk
Pertanian
Terdapat beberapa skema syariah yang
memungkinkan dalam realisasi pembiayaan sektor
pertanian, di antaranya adalah mudharabah,
musyarakah, muzara’ah, mukhabarah, musaqah,
bai’ murabahah, istishna, salam dan rahn. Paper
ini hanya mengkhususkan untuk membahas
muzara’ah, mukhabarah dan musaqah yang

sangat terkait dengan model investasi kerjasama
(syirkah) antara shohibul mal (pemilik modal) dan
mudharib (pengelola) antitesa dari konsep riba
yang memiliki karakteristik zero sum game.
Muzara’ah, mukhabarah dan musaqah
merupakan bentuk kerjasama atas lahan
pertanian di mana para pihak yang terlibat baik
pemilik modal maupun pengelola sama-sama
memiliki peranan masing-masing. Keuntungan
atau kerugian yang akan diraih sebagai buah
dari kerjasama tersebut tergantung pada
investasi yang mereka keluarkan dalam kerjasama
tersebut. Pada gilirannya, perbedaan peran
tersebut akan membawa konsekwensi pada rasio
pembagian keuntungan ataupun kerugian yang
akan ditanggung bersama.
Dalam pengelolaan lahan pertanian,
maka sesungguhnya fungsi-fungsi kerjasama
dapat dibedakan dalam fungsi mendasar yakni
pengadaan lahan pertanian yang siap tanam
(bukan lahan mati), pekerjaan penanaman dan
pemeliharaan serta pemanenan. Sedangkan dari
segi bentuk investasi maka ada yang bersifat
modal berkesinambungan (yang dapat digunakan
berulang-berulang dan zat serta manfaatnya
tidak hilang dalam aktifitas pertanian) seperti
peralatan pertanian, mesin dan lainnya. Ada juga
yang berbentuk modal habis (yang digunakan
sebagai biaya yang habis dalam pertanian)
seperti bibit, pupuk dan lainnya (Hermanto,
2007). Perbedaan tanggung jawab atas hal-hal
di ataslah yang sesungguhnya membedakan
bentuk transaksi muzara’ah, mukhabarah dan
musaqah.
Dalam konteks perjanjian muzara’ah,
maka pemilik lahan bertanggungjawab atas
penyediaan lahan yang siap ditanami. Sedangkan
pengelola bertanggungjawab atas penyediaan
alat-alat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi,
proses penanaman, pemeliharaan hingga
pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa tuan tanah tidak dapat mempertahankan
tanah hanya dengan meminta orang lain
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mengelolanya dan ia mendapatkan keuntungan
dari hasil panen tanpa menanggung risiko apapun.
Namun, ia wajib menjaga produktifitasnya
dengan mempertahankan kesuburan dan
perawatan lahan. Dalam perjanjian kerjasama
tersebut, mengingat tidak banyaknya peran
dan tanggungjawab yang dimilikinya maka
sangat wajar bila ia mendapatkan lebih sedikit
rasio bagi hasil dibanding pengelola. Dan bila
kerjasama tersebut menderita kerugian seperti
dalam hal kegagalan panen, maka ia cukup
menanggung risiko dengan tidak mendapatkan
hasil produktifitas tanahnya.
Sementara itu pengelola dengan begitu
banyaknya peran yang ia perankan maka wajar
jika ia mendapatkan rasio pembagian yang
lebih dari hasil panen mengingat besarnya
risiko yang ia alami bila terjadi kegagalan dalam
usaha pertanian tersebut. Bentuk kerjasama
muzara’ah ini menunjukkan perhatian Islam
dalam menjaga hak kepemilikan individu dan
distribusi pengelolaan lahan yang menjadikan
seorang tuan tanah yang tidak mempunyai
biaya dan skill dalam pertanian untuk tetap
dapat mempertahankan kepemilikannya atas
tanah dengan bekerjasama dengan orang yang
mempunyai biaya dan skill dalam pertanian
namun tidak mempunyai lahan untuk bercocok
tanam.
Sedangkan mukhabarah, pemilik lahan
bertanggungjawab atas penyediaan lahan yang
siap ditanami, penyediaan alat-alat pertanian,
bibit dan pupuk, teknologi. Sedangkan pengelola
bertanggungjawab atas proses penanaman,
pemeliharaan hingga pemanenan. Dengan
demikian dapat dipahami bahwa tuan tanah
dapat mempertahankan tanah yang cukup luas
dengan menyediakan biaya-biaya dan peralatan
serta meminta orang lain mengelolanya dan
ia mendapatkan keuntungan dari hasil panen.
Dalam perjanjian kerjasama tersebut, mengingat
peran dan tanggungjawab yang dimiliki kedua
belah pihak berimbang maka sangat wajar bila
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rasio bagi hasil berimbang di antara mereka. Bila
kerjasama tersebut menderita kerugian seperti
dalam hal gagal panen maka pemilik lahan
menanggung risiko biaya yang telah dikeluarkan
atas usaha pertanian tersebut. Sementara
pengelola mengalami kerugian non materi
seperti tenaga dan waktu yang telah dihabiskan
untuk pertanian tersebut. Bentuk kerjasama
mukhabarah ini menunjukkan perhatian Islam
dalam menjaga hak kepemilikan individu dan
distribusi pengelolaan lahan yang menjadikan
seorang tuan tanah yang mempunyai biaya dan
skill dalam pertanian namun tidak punya cukup
waktu dan tenaga untuk tetap dapat mengelola
tanah tersebut. Maka untuk mempertahankan
produktifitas tanahnya dan mendapatkan hasil
ia bekerjasama dengan orang yang mempunyai
waktu, tenaga dan skill dalam pertanian namun
tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam.
Dalam konteks perjanjian musaqah, maka
pemilik lahan bertanggungjawab atas penyediaan
lahan yang siap ditanami, penyediaan alatalat pertanian, bibit dan pupuk, teknologi,
dan proses penanaman. Sedangkan pengelola
bertanggungjawab atas pemeliharaan hingga
pemanenan. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa tuan tanah yang memiliki lahan dan modal
yang cukup besar dan di sisi lain ada orang yang
tidak mempunyai biaya dan skill serta memahami
teknologi pertanian, maka tidak tertutup bagi
mereka untuk mendapatkan hasil dari lahan
pertanian dengan memelihara lahan yang sudah
ditanami hingga masa panen; mencakup tindakan
penyiangan, pemupukan (pupuk disediakan
pemilik lahan), penyiraman dan pembasmian
hama hingga proses pemanenan. Pekerjaanpekerjaan ini pada dasarnya tidak membutuhkan
skill dan ilmu teknologi dalam pertanian dan
hanya bermodalkan tenaga. Dalam perjanjian
kerjasama tersebut, mengingat tidak banyaknya
peran dan tanggungjawab yang dimilikinya maka
sangat wajar bila ia mendapatkan lebih sedikit
rasio bagi hasil dibanding pemilik lahan. Apabila
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kerjasama tersebut menderita kerugian seperti
gagal panen, maka ia cukup menanggung risiko
tidak mendapatkan hasil dari tenaga dan waktu
yang yang telah dihabiskan.

atau pengelola lahan semakin besar risiko yang
mereka maka semakin besar kemungkinan rasio
bagi hasil yang berhak mereka peroleh. Hal ini
juga terjadi dalam ekonomi konvensional dimana
keuntungan investasi bergantung dari risiko yang
dipertaruhkan dari bentuk investasi itu sendiri.
Investasi dengan keuntungan tetap lebih sedikit
keuntungan dibanding dengan sistem investasi
dengan sistem kredit karena menanggung
risiko kredit macet. Investasi dengan penyertaan
modal bahkan bisa mendapat keuntungan
hingga empat kali lipat dibanding sistem kredit
karena menanggung risiko kerugian usaha.
Dengan paradigma mendapatkan untung dan
risiko kerugian seperti ini maka sesungguhnya
sistem kerjasama atas lahan pertanian menurut
Islam dapat beradaptasi dengan tradisi ekonomi
kontemporer.

Sementara itu pemilik lahan dengan begitu
banyak peran yang ia miliki, maka wajar jika ia
mendapatkan rasio pembagian yang lebih dari
hasil panen mengingat besarnya risiko yang ia
akan alami bila terjadi kegagalan dalam usaha
tersebut. Bentuk musaqah ini menunjukkan
perhatian Islam dalam menjaga hak kepemilikan
individu dan distribusi lapangan pekerjaan yang
dapat menyerap tenaga non-profesional untuk
tetap dapat memberikan kontribusinya bagi
lahan pertanian.
Ilustrasi pada Tabel 2 menjelaskan
bagaimana hubungan peran dan tanggung jawab
masing-masing pihak serta kemungkinan rasio
pembagian hasil panen (Hermanto, 2007):

Tabel 2. Hubungan Peran dan Tanggung Jawab terhadap Rasio Bagi Hasil

Bentuk
Kerjasama

Penyediaan Lahan
Siap Tanam

Bibit/
Pupuk

Alat-alat
Pertanian

Pemeliharaan

©
©
©

®
©
©

®
®
©

®
®
®

Muzara’ah
Mukhabarah
Musaqah

Rasio
Bagi Hasil*
©
®
25%
75%
50%
50%
75%
25%

Sumber: Hermanto, 2007.

Keterangan:
©

: Ta n g g u n g j a w a b p e m i l i k l a h a n
pertanian

®

: Tanggung jawab pengelola lahan 		
pertanian

*

: Rasio ini merupakan contoh yang dapat
disesuaikan kesepakatan selama tidak
merugikan satu sama lain

Berdasarkan ilustrasi pada Tabel 2 maka
dapat dipahami bahwa semakin besar peran dan
tanggungjawab yang dimiliki oleh tuan tanah

Dari beberapa bentuk model kerjasama
tersebut, terlihat bahwa dalam perspektif
syariah antara sektor usaha (riil) dan keuangan
(moneter) harus saling berkaitan, yang amat
berbeda dengan praktik ekonomi konvensional.
Di dalam ekonomi konvensional kapitalis, sektor
moneter cenderung bergerak lebih cepat dan
over expansive sehingga apa yang terjadi di sektor
moneter tidak mencerminkan fakta riil dalam
ekonomi. Permasalahan di lembaga keuangan
syariah bukan lagi terletak bagaimana upaya
untuk menyeimbangkan antara sektor keuangan
dan sektor riil, tetapi permasalahannya terletak
pada sejauhmana peran lembaga keuangan
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syariah dalam mendorong pertumbuhan
sektor riil. Berbeda dengan lembaga keuangan
konvensional, lembaga keuangan syariah
menutup kemungkinan terjadinya decoupling
antara sektor keuangan dan sektor riil sebagai
karakteristiknya. Terkait dengan kemampuan
sistem kerjasama yang dapat beradaptasi dengan
tradisi ekonomi kontemporer, ada penelitian yang
mencoba untuk memastikan bahwa pembiayaan
syariah memiliki prospek positif pada sektor
pertanian.
Ashari & Saptana (2005) mengatakan bahwa
pelaksanaan pembiayaan syariah untuk usaha
bidang pertanian di pedesaan memiliki prospek
positif. Hal ini dilandasi oleh: (a) karakteristik
pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi
bisnis pertanian, (b) beberapa skim pembiayaan
syariah sudah jauh-jauh hari dipraktikkan
masyarakat petani, bahkan telah melembaga,
(c) luasnya cakupan bidang usaha pertanian,
(d) mengandung nilai-nilai universal, (e) petani
memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap akad
perjanjian, (f) adanya komitmen yang tinggi dari
perbankan syariah untuk UMKM, serta (g) usaha
di sektor pertanian termasuk kegiatan bisnis riil
yang relevan dengan misi lembaga pembiayaan
syariah. Beberapa langkah kebijakan operasional
yang diperlukan menurut penulis adalah (1)
membedah konsep teoretis ke dalam konsep yang
aplikatif sehingga mudah diimplementasikan,
(2) memantapkan upaya sosialisasi pembiayaan
syariah ke masyarakat petani dan pejabat
publik yang menangani sektor pertanian, (3)
meningkatkan pemahaman SDM baik di tingkat
pengusaha pertanian, pelaku pembiayaan
syariah maupun policy maker terhadap prinsip
pembiayaan syariah, (4) menyusun peta usaha
pertanian yang layak dibiayai dengan pola
syariah, (5) penentuan sasaran pembiayaan yang
tepat, (6) perumusan skim yang aplikatif dengan
prosedur yang sederhana, (7) membangun sistem
insentif dan pinalti yang tegas, dan (8) menjamin
adanya transparansi dan akuntabilitas dalam
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transaksi dan pengelolaan dananya, serta (9)
adanya dukungan peraturan hukum baik di
tingkat daerah sebagai unit otonom maupun di
tingkat pusat.
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian bekerjasama dengan Bank Indonesia
Bandung (2007) melakukan penelitian tentang
Potensi Pembiayaan Syariah untuk Sektor
Pertanian Padi dan Palawija di Jawa Barat. Hasil
penelitiannya didapat bahwa pola pembiayaan
syariah sangat prospektif untuk diimplementasikan di sektor pertanian. Hal ini didukung
dengan karakteristik dari perbankan syariah
maupun sifat sektor dan pelaku usaha pertanian
yang bisa saling bersinergi. Di antara karakteristik
perbankan syariah yang kondusif untuk sektor
pertanian adalah (1) spirit pembiayaan syariah
sesuai dengan bisnis pertanian, (2) komitmen
yang kuat untuk pembiayaan UMKM, (3) nilai
FDR yang relatif tinggi, dan (4) sifat usaha
yang universal. Sementara sifat usaha dan
pelaku sektor pertanian yang kondusif untuk
implementasi pembiayaan syariah adalah: (1)
pola pembiayaan syariah sudah dipraktikkan
petani, (2) luasnya cakupan usaha pertanian,
(3) karakter pelaku usaha pertanian yang relatif
baik dan adanya ikatan emosional, (4) bisnis
pertanian terjamin kontinuitasnya, (5) peluang
bekerjasama pembiayaan dengan kelembagaan
petani, serta (6) ada peluang berpartisipasi dalam
kredit program.
Terkait dengan riset peran lembaga
keuangan mikro sebagai lembaga seperti bank
dalam memberikan akses finansial untuk sektor
pertanian, Survei Bank Indonesia yang dilakukan
oleh tim PPSK tahun 2007 menunjukkan bahwa ada
tiga faktor penyebab LKM enggan menyalurkan
pembiayaannya untuk sektor tersebut. Pertama,
Mismatch dana. LKM tidak memiliki sumber dana
jangka panjang (tiga bulan) yang sesuai dengan
kebutuhan pembiayaan nasabah pertanian. Bagi
LKM, tiga bulan merupakan masa yang relatif
panjang dan lama untuk mendapatkan kembali
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dana yang digulirkan. Tentunya, dana tersebut
akan kembali kepada LKM pada saat panen tiba
(yarnen). Pada masa tiga bulan inilah LKM merasa
tidak memiliki kesempatan untuk menggulirkan
kembali dananya yang memang terbatas.
Kedua, Risiko usaha. Masalah ini sangat
berkaitan erat dengan sifat usaha pertanian
itu sendiri yang memang memiliki risiko yang
tinggi. Untuk masalah ini LKM merasa bahwa
jika melakukan pembiayaan untuk sektor ini,
disamping waktunya lama, juga berisiko untuk
tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.
Risiko dalam hal ini lebih disebabkan oleh
pertimbangan alam.
Ketiga, Pemahaman LKM tentang feasibility
study yang berkaitan langsung dengan usaha
pertanian dan kemampuan teknis lainnya
seperti manajemen, produksi dan marketing.
Untuk poin ini sumber daya manusia LKM belum
memiliki kemampuan khusus dalam membaca
feasibility pada usaha pertanian yang layak
diberikan pembiayaan. Bantuan dana (financial
assistance) memang penting tetapi belum cukup.
Kemampuan dalam mengaplikasikan FS dan
teknis lainnya untuk usaha-usaha pertanian masih
sangat langka di lingkungan LKM. Permasalahanpermasalahan inilah yang seharusnya menjadi
titik tolak bagaimana memaksimalkan sinergi
antara bank dan peran LKM sebagai lembaga non
bank dalam memberikan pembiayaan terhadap
usaha-usaha sektor pertanian.
Dari potensi perbankan dari sisi pelayanan
finansial berikut potensi lembaga keuangan
mikro yang “dekat” dengan usaha-usaha sektor
pertanian yang mayoritasnya tergolong usaha
mikro, maka salah satu faktor kunci adalah
perlunya dibuat model kemitraan usaha yang
terintegrasi antara pelaku usaha pertanian
dan pihak perbankan. Pertama, permasalahan

mismatch dana yang terjadi bisa dicari jalan
keluarnya dengan channeling strategy yang
bisa dilakukan dengan bank umum atau dana
bergulir dari pemerintah. Strategi inilah yang
bisa dilakukan oleh LKM ketika mengalami
kekurangan dana khususnya dana nasabah
LKM itu sendiri. Dana tersebut bisa dikhususkan
untuk pola-pola pembiayaan di sektor pertanian.
Riset dan Pilot Project Skims Pembiayaan Usaha
Tani Pola Syariah, misalnya pengembangan KUT
Pola Syariah dengan skim salam paralel dengan
melibatkan BULOG atau perusahaan besar
(grosir). Bisa juga skim pembiayaan dengan
biaya murah yang bersumber dari IDB (Islamic
Development Bank).
Pada poin ini pula penulis ingin
memastikan bahwa dana-dana yang berasal
dari pemerintah betul-betul disesuaikan dengan
prioritas kebutuhan dan usaha yang digeluti
masyarakat. Hal ini sangat penting karena juga
akan menyangkut dengan visi pembangunan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dengan potensi yang sangat besar di sektor usaha
pertanian ini, seharusnya pemerintah memiliki
visi pembangunan yang jelas untuk sektor ini.
Kebijakan integratif mutlak diperlukan.
Kedua, permasalahan risiko pembiayaan di
sektor pertanian, selain yang telah dilakukan oleh
pemerintah, bisa dilakukan dengan melakukan
inisiasi mikro takaful (micro insurance) yang bisa
memitigasi risiko pembiyaan terhadap sektor
pertanian. Tentunya dengan keberadaan mikro
takaful ini diharapkan akan mendukung LKM
dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya.
Selain itu juga bisa memaksimalkan peran lembaga
underwriting sebagai lembaga pengawas untuk
menjaga risiko dana yang disalurkan kepada
usaha mikro Kecil (UMK).
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Gambar 3. Skema Ideal Pembiayaan Pertanian

Ketiga, permasalahan kemampuan SDM
LKM maupun UMK dalam mengaplikasikan
feasibility study dan bentuk teknis lainnya dalam
hal pertanian bisa diupgrade dengan bimbingan
atau bantuan teknis dengan menggunakan
fasilitas pemerintah. Kemampuan teknis tersebut
tentunya akan memberikan bekal bagi para
pelaku keuangan mikro khususnya di sektor
pertanian agar lebih profesional dan cerdas dalam
menjalankan usahanya. Yang tidak kalah penting
adalah peran dari LKM sendiri yang secara inovatif
meramu pola-pola pembiayaan yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat dimana LKM
itu beroperasi. Kemampuan untuk melakukan
product development menjadi hal yang mutlak
diperlukan. Adalah tidak bijaksana jika pelaku
LKM malah mengalihkan usaha nasabah dari
pertanian menjadi usaha perdagangan dengan
dalih berisiko dan masa return-nya terlampau
lama.
Last but not least, wacana untuk
menghadirkan bank syariah pertanian menjadi
suatu hal yang perlu adanya dalam rangka
mempertegas peran perbankan syariah dalam
mendorong pembiayaan sektor pertanian
sebagaimana Thailand yang memiliki Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
yang memang khusus menjadi lembaga keuangan
untuk sektor pertanian.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Permasalahan di lembaga keuangan syariah
bukan lagi terletak bagaimana upaya untuk
menyeimbangkan antara sektor keuangan dan
sektor riil, tetapi permasalahannya terletak
pada sejauhmana peran lembaga keuangan
syariah dalam mendorong pertumbuhan
sektor riil. Berbeda dengan lembaga keuangan
konvensional, lembaga keuangan syariah
menutup kemungkinan terjadinya decoupling
antara sektor keuangan dan sektor riil sebagai
karakteristiknya. Kemampuan berinovasi, selain
yang sudah ada dalam literatur fiqh muamalah,
dalam menjawab kebutuhan masyarakat dalam
memberikan akses finansial menjadi keniscayaan
khususnya di sektor pertanian yang menjadi
potret kemiskinan sekaligus potensi untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pihak perbankan syariah bisa mendanai petani
dari hulu sampai hilir dan masing-masing pelaku
pertanian ini bisa dibangun kemitraan dengan
berbagai bentuknya. Permasalahan risiko
pembiayaan di sektor pertanian, selain yang telah
dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan dengan
melakukan inisiasi mikro takaful (micro insurance)
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yang bisa memitigasi risiko pembiayaan terhadap
sektor pertanian. Wacana untuk menghadirkan
bank syariah pertanian menjadi suatu hal yang
perlu adanya dalam rangka mempertegas
peran perbankan syariah dalam mendorong
pembiayaan sektor pertanian sebagaimana
Thailand yang memiliki Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives (BAAC) yang memang
khusus menjadi lembaga keuangan untuk sektor
pertanian.
Tentunya, upaya pengentasan kemiskinan
hanya bisa dilakukan jika seluruh elemen bangsa
secara bersama-sama berperan aktif. Adanya
koordinasi lintas kepentingan menjadi hal yang
tidak bisa ditawar-tawar lagi. Isu kemiskinan
adalah isu makro yang mutlak menjadi isu
bersama dan bukan isu kelompok tertentu.
Mudah-mudahan usaha-usaha mikro yang
berbasis pertanian bisa diperlakukan lebih oleh
pemerintah sehingga berdampak pada ketahanan
pangan Indonesia yang kuat dan murah.
Saran
Ada beberapa saran dan masukan terkait
tulisan ini, baik untuk perbankan syariah,
pemerintah maupun bagi kepentingan
pengembangan keilmuan di masa mendatang.
Pertama, mengingat potensinya yang lumayan
besar, akan strategis kiranya jika industri
Perbankan Syariah Indonesia memberikan porsi
lebih dalam portofolio pembiayaannya untuk
sektor pertanian. Akad Muzaraah ataupun Salam
yang cocok untuk pembiayaan bagi hasil di
pertanian harus lebih banyak dipergunakan.
Kedua, pemerintah selayaknya memberikan
insentif lebih terhadap pengembangan agro
investasi dan sektor pertanian ini, mengingat
perannya yang sangat besar terhadap
perekonomian Indonesia. Umpamanya Bank
Indonesia sebagai otoritas moneter memberikan
apresiasi lebih bagi lembaga perbankan yang
mampu menyalurkan dananya untuk sektor

pertanian. Ataupun dengan mengeluarkan
keputusan-keputusan (PBI) yang pro terhadap
pengembangan agro investasi.
Tentunya, upaya pengentasan kemiskinan
hanya bisa dilakukan jika seluruh elemen bangsa
secara bersama-sama berperan aktif. Adanya
koordinasi lintas kepentingan menjadi hal yang
tidak bisa ditawar-tawar lagi. Isu kemiskinan
adalah isu makro yang mutlak menjadi isu
bersama dan bukan isu kelompok tertentu.
Mudah-mudahan usaha-usaha mikro yang
berbasis pertanian bisa diperlakukan lebih oleh
pemerintah sehingga berdampak pada ketahanan
pangan Indonesia yang kuat dan murah.
Ada beberapa kelemahan dalam hasil riset
ini. Perlu kiranya di waktu yang akan datang
melakukan penelitian serupa yang lebih bersifat
kuantitatif dengan tools analysis yang variatif.
Sehingga rasionalisasi dan kevalidannya akan
lebih terjamin. Umpamanya meneliti lebih jauh
mengapa entitas perbankan cenderung enggan
masuk dan memberikan pembiayaannya ke sektor
pertanian. Selain itu, perlu juga mengkomparasi
lebih jauh peran dua entitas berbeda yakni
perbankan konvensional dan perbankan syariah
terhadap pengembangan agro investasi di
Indonesia.
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Abstract: There were two major questions being discussed in this research, i.e. firstly, how to
determine the support of the top management and environment uncertainty and their influence
to the preparation of technology information system; secondly, how to determine the influence
of preparation technology information system to information sharing and information quality
which used information technology to end user satisfaction Based on previous research. It was
found that preparation of technology information system was influenced by top management
because information system was determined by top management, and environment uncertainty
would influence the provide of data management. Based on a survey which was conducted by
means of interviews and questionnaires to 53 end user information technology system
practitioners in this research, it was found that in the preparation for an integrated information
technology, support top management as an organization and environment uncertainty as out
of organization was a requirement to form preparation of information technology system. An
information technology system was able to be an information sharing and information quality,
but it could not directly bring the end user satisfaction. The result of an information sharing
and information quality directly impacted to end user satisfaction.
Key words: integrated information system, support top management, preparation technology
system, information sharing, information quality, and end user satisfaction.

Tahun 1990an diidentifikasi sebagai awal tahun
persaingan global maka dibutuhkan perusahaan
harus menghasilkan produk dan layanan dengan
biaya yang sangat murah. Perusahaan harus
mencari cara untuk menghasilkan efektifitas bagi

perusahaan. Penggunaan teknologi informasi
yang terintegrasi secara efektif telah menjadi
sebuah kunci untuk mencapai keuntungan dalam
persaingan perusahaan (Blanchard, 1998). Namun
pada kenyataannya banyak perusahaan dalam
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melakukan implementasi teknologi informasi
mengalami kegagalan yang sangat berarti,
penelitian Keil et al., 2000 menyatakan bahwa 3040 % proyek mengalami kegagalan yang
disebabkan oleh faktor-faktor yang berbedabeda.
Implementasi teknologi informasi di dalam
perusahaan banyak faktor-faktor yang sangat
berpengaruh di dalamnya yakni pengguna
komputer, dukungan dari manajemen, transfer
pengetahuan dari konsultan teknologi informasi
sendiri, desain bisnis proses, struktur organisasi dan
budaya yang ada pada perusahaan (Griffith &
Northcraft, 1996). Meskipun keuntungan dari
sistem teknologi informasi bisa dilihat secara
signifikan dan jelas, namun biaya dari
pengimplementasian sistem teknologi informasi ini
sangat besar. Banyak implementasi teknologi
informasi yang memakan lebih banyak waktu dan
biaya untuk mencapai level kesuksesan tertentu
(Cantu,1999).
Implementasi teknologi yang telah berhasil
dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara
maksimal dan berguna bagi efektifitas dan
efisiensi kerjanya (Doll et al., 2003). Namun saat
implementasi teknologi informasi sudah selesai
maka perlu dilakukan pengembangan berupa
kustomisasi (penyesuaian-penyesuaian) sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan terbaru dari
pengguna di perusahaan. Bila tidak dilakukan
pengembangan yang secara terus menerus akan
terjadi perbedaan realita dengan sistem komputer
yang digunakan sehingga makin lama akan
mengakibatkan ketidaksinkronan semakin tinggi
dan akhirnya informasi yang diberikan oleh sistem
tidak akan bermanfaat sama sekali terhadap
manajemen perusahaan. Efektifitas dari sebuah
teknologi informasi tergantung pada
pengetahuan dan kemampuan dari pengguna
untuk menggunakannya. Penggunaan teknologi
informasi di organisasi sangat fleksibel terutama
pada interaksi antar karyawan, proses kerja dan
pemanfaatan teknologi. Pada umumnya, orang
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memandang teknologi informasi dapat
digunakan untuk memecahkan masalah,
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dan
memudahkan penyelesaian tugas. Teknologi yang
tidak bermanfaat dan handal serta yang
diwujudkan dengan biaya tinggi, apabila
diterapkan akan banyak menghasilkan hal negatif
dan akan berpengaruh kepada pemakai, yang
pada akhirnya aktivitas mereka terganggu dan
kinerja yang diharapkan tidak tercapai, terdapat
hubungan yang positif signifikan antara investasi
teknologi informasi dengan kinerja dan
produktivitas. Para ahli tersebut mengacu pada
premis bahwa keuntungan dari investasi teknologi
informasi akan dapat dirasakan manfaatnya dalam
periode yang cukup lama.
Industri perbankan bila ingin tetap survive
harus menerapkan teknologi informasi secara
terencana dan sesuai dengan kebutuhan. Menurut
Indrajit dalam Marsudi pada Rahadi (2005)
terdapat tiga aspek yang harus dicapai untuk
mencapai terget dari penerapan teknologi
informasi dalam dunia perbankan, dimana fokus
pengembangannya lebih mengarah pada fungsifungsi front office, sebagai berikut : (a) Teknologi
informasi secara langsung maupun tidak langsung
harus memiliki dampak terhadap penciptaan
produk pelayanan yang jauh lebih baik dari
sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kinerja
dan daya saing perusahaan. (b) Teknologi
informasi harus dapat meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan bagi para manajemen
dalam bentuk penyediaan informasi dan
pengetahuan yang relevan, tepat, akurat,
terpercaya dan bernilai tinggi. (c) Teknologi
informasi harus mampu meningkatkan tingkat
perolehan pendapatan perusahaan, melalui
pendekatan kepada calon pelanggan.
Fenomena di organisasi perbankan bahwa
teknologi informasi merupakan kegiatan seharihari dan harus digunakan oleh para pemakai
khususnya teller dan customer services, tanpa
adanya sistem komputer maka kegiatan kerja tidak
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dapat diproses, dan di samping itu tanpa adanya
kemampuan pengguna teknologi informasi maka
pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dapat
diselesaikan. Penelitian ini akan mengamati
tentang kepuasan pemakai khususnya teller dan
customer services di salah satu bank yang telah
menggunakan teknologi informasi terintegrasi
yang kebutuhannya besar pada pekerjaan mereka.

DUKUNGAN MANAJEMEN PUNCAK
Komitmen dan kepemimpinan pada
manajemen puncak pada sebuah organisasi
merupakan faktor yang berpengaruh pada
kesuksesan proyek (Bradford & Florin, 2003; Sun
et al., 2005; Umble et al., 2003; Zhang et al., 2005;
Hammer & Stanton 1995; Stanton et al., 1993;
Rastogi, 1994; Guha et al., 1993). Kepemimpinan
harus efektif (Holland & Kumar, 1995), kuat
(Jackson, 1997; Janson, 1992), visible (Jackson,
1997; Bashein et al., 1994), dan kreatif dalam
berpikir dan pemahaman (Hammer & Champy,
1993) dengan maksud untuk menyediakan
pandangan yang jelas akan masa depan. Visi ini
harus dikomunikasikan secara luas kepada
karyawan yang terkait dan lebih termotivasi
daripada secara langsung (Hammer & Stanton,
1995). Implementasi IT akan menentukan BPR
(businees process reenginering) perusahaan,
sehingga proses bisnis ini akan mengikuti sistem
yang ada di dalam teknologi informasi, serta akan
dilakukan penyesuaian. Selama dalam tahap
implementasi dan penyesuaian dibutuhkan
komitmen manajemen (Hug & Martin, 2006).
Komitmen untuk kesuksesan proyek (Guha et al.,
1993; Berrington & Oblich, 1995; Dixon et al., 1994)
dan support manajemen (Rastogi, 1994; Dixon et
al., 1994). Wewenang dan pengetahuan yang
cukup, dan komunikasi yang tepat dengan semua
pihak dalam proses perubahan, adalah penting

dan berhubungan dengan kemampuan
organisasi secara konsisten selama proses
implementasi (Hammer & Champy, 1993, Stanton
et al., 1993)

ENVIRONMENT UNCERTAINTY
Lingkungan yang tidak pasti dapat
menentukan ketersediaan informasi bagi
perusahaan khususnya integrasi data antar bank,
karena saat ini informasi antar bank sudah menjadi
terintegrasi terutama dalam layanan pada
nasabah bank. Persaingan antar organisasi yang
semakin ketat sehingga konsumen dapat
memberikan pengaruh terhadap layanan di
perbankan terutama pada variasi layanan yang
diberikan, kualitas layanan, keandalan yang
diberikan dan kecepatan layanan yang diberikan
(Thomas & Griffin, 1996). Keetidakpastian
lingkungan yang terjadi dapat diklasifikasikan
kebeberapa faktor yakni persaingan global yang
semakin ketat sehingga menerbikan regulasi yang
berbeda terhadap suatu bangsa, perbedaan
perkembangan teknologi, adanya perbedaan
kecepatan dalam menangani pelanggan, dan
perbedaan perubahan pada internal organisasi
(Gupta & Wilemon, 1990). Sedangkan penelitian
Etlie & Reza (1992) menyatakan bahwa
ketidakpastian lingkungan disebabkan oleh
pelanggan, pemasok teknologi, dan teknologi itu
sendiri, sedangkan pada penelitian ini yang
dimaksud dengan ketidakpastian itu adalah:
kepercayaan dari pelanggan yang dapat cepat
berubah terhadap layanan yang diberikan oleh
bank, regulasi yang diberikan oleh pemerintah,
integrasi data antar bank yang harus ditentukan
dengan melakukan kontrak kerjasama dan
sewaktu-waktu dapat berubah dan terakhir
adalah komunikasi antar bank atas produk-produk
baru yang dapat dijalankan bersama.

KETERSEDIAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA

Firmanta Sebayang dan Zeplin Jiwa Husada Tarigan

327

PERBANKAN

KETERSEDIAAN INFORMASI
Informasi yang ada pada perusahaan
merupakan
keberhasilan
dari
sebuah
implementasi teknologi informasi sehingga
digunakan oleh pihak perbankan untuk melayani
nasabah. Dokumentasi data yang terstruktur dapat
membuat proses pengembangan produk menjadi
lebih baik. Penekanan konsep penyediaan data
sebagai informasi dalam organisasi adalah bentuk
dokumentasi tentang keterkaitan antara produk
data dengan struktur dalam versi dokumen, dan
hubungan antara komponen-komponen produk
yang terkait. Husein & Wibowo (2002)
mengatakan manjemen yang mengelola
sumberdaya informasi dimana sumberdaya yang
diperlukan terkumpul dan kemudian diproses
menjadi informasi yang berguna, kemudian
memastikan bahwa orang yang berkompeten
dalam organisasilah yang menerima informasi
tersebut dan dapat memanfaatkannya. Jika
informasi tersebut sudah tidak lagi bermanfaat,
manajer membuang informasi tersebut dan
menggantikannya dengan informasi yang baru
dan akurat.
Seluruh aktifitas tersebut mulai dari
memperoleh informasi (data), menggunakannya
seefektif mungkin dan membuangnya pada saat
yang tepat disebut manajemen informasi.
Sedangkan MaCleod & Schell (2001) mengatakan
bahwa manajemen informasi adalah seperangkat
komponen yang saling berhubungan dan
berfungsi dalam mengumpulkan, memproses,
menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk
mendukung pembuatan keputusan dan
pengawasan dalam organisasi dan dapat
membantu manajer dalam menganalisis masalah.
Penelitian ini akan mengamati tentang
ketersediaan teknologi informasi yang dilihat dari
indikator: data pada sistem komputerisai
perbankan memiliki struktur dan master files,
transaksi data telah terintegrasi, maintenance
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(perubahan dan perbaikan) data mudah
dilakukan, dan terakhir report dan tabel data telah
tersedia sesuai dengan kebutuhan.

INFORMATION SHARING DAN
INFORMATION QUALITY
Budaya perusahaan mempengaruhi
kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
Budaya yang lama sering kali tidak mempunyai
nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan baru.
Manajemen puncak perusahaan sebagai
pemimpin pada perusahaan harus dapat membuat
lingkungan yang dapat menumbuhkan budaya
belajar bagi organisasi untuk dapat menciptakan
ide dan pengetahuan. Banyak para akademisi
dan konsultan yang dapat diundang oleh
manajemen puncak perusahaan untuk dapat
belajar dan berbagi pengetahuan dengan
karyawan dan internal departemen perusahaan
dalam rangka menciptakan best practice di
perusahaan (Choi & Lee, 2002).
Berbagi pengetahuan pada perusahaan
akan memberikan kontribusi terhadap kinerja
perusahaan terutama pada peningkatan kinerja
bisnis perusahaan. Penelitian yang disampaikan
oleh Hertog (2000) mengidentifikasi tentang
jumlah proses, keahlian, kemampuan, kehandalan
dan pengalaman konsultan dalam berbagi
pengetahuan. Penelitian Hertog didukung oleh
penelitian Matzler et. al., (2008) yang menyatakan
bahwa berbagi pengetahuan sangat penting bagi
organisasi untuk dapat mengembangkan
keahlian dan kompetensi, meningkatkan nilai
bagi perusahaan, dan dapat menjaga daya saing
sebab inovasi didapatkan berasal dari berbagi
pengetahuan antara orang persoal di dalam
organisasi. Penelitian Nonaka & Tageuchi dalam
Matzler et. al., (2008) yang menyatakan berbagi
pengetahuan diperlukan untuk mentransformasikan ide dan konsep ke dalam produk dan
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layanan bagi perusahaan dalam melakukan
inovasi.
Penelitian ini akan mengamati tentang
proses transfer informasi di dalam perusahaan yang
akan menjadi budaya perusahaan. Indikator
untuk mengukur berbagi informasi pada
perusahaan adalah adanya wadah sharing
informasi di bank, keputusan yang dihasilkan
bersama disepakati dan diimplementasikan
dengan benar, kerjasama yang baik dan saling
mendukung antar anggota, dan adanya sharing
informasi anggota dengan manajemen puncak.
Berbagi informasi di dalam suatu wadah yang
telah dibentuk seharusnya setiap personal harus
menanggapi dan menyampaikan informasi yang
berkualitas. Kualitas informasi tidak akan terlepas
dari kecepatan informasi, akurasi informasi,
kredibilitas informasi dan kelengkapan informasi
yang disampaikan dalam bentuk data (Moberg
et al., 2002). Penelitian ini akan mengukur kualitas
informasi terdiri atas data yang tersedia akurat,
data dapat diproses dengan cepat dan tepat
waktu, sistem informasi yang digunakan sesuai
kebutuhan perusahaan dan sistem informasi sudah
terintegrasi antar departemen (Wu & Wang, 2007;
Chang et al., 2008; Sun et al., 2005).

KEPUASAN PENGGUNA AKHIR
Kepuasan pengguna akhir merupakan
akumulasi dari perasaan dan cara pandang yang
berbeda terhadap pengiriman informasi dalam
bentuk produk maupun layanan (Ives et al., 1983).
Hal ini merupakan secara keseluruhan tentang
kepuasan pengguna mengenai sistem informasi.
Bailey & Pearson (1983) yang pertama

mengembangkan secara valid dalam pengukuran
kepuasan pengguna dengan 39 faktor,
sedangkan Ives et al., 1983 menguranginya dan
menggabungkannya menjadi 13 item. Faktor
tersebut dibagi atas tiga secara besar yakni
informasi yang disampaikan, staff dan layanan
dan
pengetahuan
pengguna
serta
pengembangannya.
Penelitian Amoako & Gyampah (2004)
mengkategorikan kepuasan pengguna informasi
tentang ketersediaan informasi yakni integrasi
data, akurasi data, waktu, keandalan informasi,
dan perbaikan sistem informasi yang terusmenerus. Penelitian ini akan mengamati kepuasan
pemakai komputer di bank dengan indikator
mudah digunakan, akses yang mudah terhadap
data, sistem informasi yang digunakan friendly,
mudah memahami data, dan waktu yang cepat
untuk akses data.

KERANGKA KONSEPTUAL
Penelitian ini mengamati tentang pengaruh
kepuasan dan penerimaan teknologi informasi di
salah satu bank. Model penggunaan teknologi
dan kepuasan pemakai akhir sebagai alat untuk
menganalisis penerimaan teknologi informasi agar
dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pengguna
teknologi informasi di perbankan dikhususkan
pada teller dan customer services yang setiap saat
menggunakan komputer dalam pekerjaan mereka
sehari-hari. Pertanyaan penelitian ini adalah
bagaimana
manajemen
puncak
dan
ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh
terhadap ketersediaan informasi yang akhirnya
dapat memberikan kepuasan bagi pemakai akhir.
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan dari kerangka konseptual
maka didapatkan beberapa hubungan atau
pengaruh antara variabel penelitian yang satu
dengan variabel penelitian yang lain yakni:
H1 : Support top management akan memberi
pengaruh pada ketersediaan information
technology dalam memberikan end user
satisfaction.
H2 : Environmental Uncertainty akan berpengaruh pada ketersediaan information
technology dalam memberikan end user
satisfaction.
H3 :   Support top management akan memberi
pengaruh pada information sharing
dalammemberikan end user satisfaction.
H4 : Ketersediaan information technology akan
berpengaruh pada information sharing
dalam memberikan end user satisfaction.
H5 : Ketersediaan information technology akan
berpengaruh secara langsung terhadap
end user satisfaction.
H6 : Ketersediaan information technology akan
berpengaruh pada information quality
dalam memberikan end user satisfaction.
H7 : Information sharing akan berpengaruh secara
langsung terhadap end user satisfaction.
H8 : Information quality akan berpengaruh  
secara langsung terhadap end user
satisfaction.
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METODE
Penelitian ini mengamati tentang
penggunaan teknologi informasi di BNI Jakarta
oleh teller dan customer service serta beberapa
orang pada bagian teknologi informasi.
Pengambilan sampel data dilakukan secara
acak dengan teknik stratified sampling dengan
membagi pengguna teknologi informasi yakni
teller, customer service dan beberapa bagian IT.
Jumlah data yang diambil sebanyak 58 responden
dan dapat diolah lebih lanjut 53 responden,
dimana 4 responden tidak lengkap mengisi item
pertanyaan dan 1 responden tidak memberikan
bagian kerjanya. Pengambilan data dilakukan
dengan pengisian kuisioner yang bersifat tertutup
yaitu pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa
hingga responden dibatasi dalam memberi
jawaban kepada beberapa alternatif saja atau
kepada satu jawaban saja.
Untuk menguji hipotesis pertama sampai
dengan hipotesis yang delapan, dan menghasilkan
suatu model yang layak (fit), maka analisis
yang digunakan pada penelitian ini adalah
menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan
proses perhitungan dibantu program aplikasi
software smart PLS. Model pengukuran atau
outer model dengan indikator refleksif dievaluasi
dengan convergent dan discriminant validity
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dari indikatornya dan composite realibility
untuk blok indikator. Sedangkan outer model
dengan indikator formatif dievaluasi berdasarkan
pada substantive content-nya yaitu dengan
membandingkan besarnya relative weight dan
melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut
(Solimun, 2007).
Model struktural atau inner model dievaluasi
dengan melihat persentase varian yang dijelaskan
yaitu dengan melihat R 2 (R-square variabel
eksogen) untuk konstruk laten dependen dengan
menggunakan ukuran Stone-Geisser Q Square
test dan juga melihat besarnya koefisien jalur
strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi
dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat
lewat prosedur bootstrapping.

HASIL
Berdasarkan hasil analisis model struktur
maka dapat dirangkum hipotesis-hipotesisnya
sebagai berikut:

Berdasarkan Gambar 2, hasil model
struktural yang diteliti menunjukkan pada
variabel komitmen manajemen puncak nilai
tertinggi indikator terdapat pada komunikasi
yang tepat dari manajemen puncak terhadap
implementasi ERP sebesar 0,856. Sedangkan pada
variabel environmental uncertainty nilai tertinggi
pada indikator adanya komunikasi antar bank
atas produk-produk baru yang dapat dijalankan
bersama sebesar 0,843. Pada variabel ketersediaan
information technology nilai tertinggi indikator
terdapat sistem komputerisai perbankan memiliki
struktur dan master files sebesar 0,797.
Pada variabel information sharing nilai
tertinggi terdapat pada indikator adanya sharing
informasi anggota dengan manajemen puncak
sebesar 0,806; nilai indikator tertinggi pada
variabel Information quality adalah sistem
informasi sudah terintegrasi antar departemen
sebesar 0,781 dan terakhir pada variabel end user
satisfaction nilai indikator yang tertinggi akses
karyawan mudah terhadap data yang ada sebesar

Gambar 2. Model Struktural Output PLS
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0,770. Nilai–nilai tertinggi ini sangat
mempengaruhi dan menentukan keberhasilan
dari hasil penelitian ini
Berdasarkan hasil analisa model struktur
pada Gambar 2. maka dapat dirangkum hipotesishipotesisnya sebagai berikut:
Tabel 1. Rangkuman Hasil Hipotesis Penelitian
Variabel Pertama

Variabel Kedua

Hasil

Support Top
Management

Ketersediaan Sistem Informasi

++

Information Sharing

-

Environment
Uncertanity
Ketersediaan
Sistem Informasi

Ketersediaan Sistem Informasi

++

Information Sharing
Information Quality
End User Satisfaction

++
++
-

Information
Sharing
Information
Quality

End User Satisfaction

++

End User Satisfaction

++

Catatan : + + Signifikan pada 0,5; + signifikan pada 0,1
dan – tidak signifikan.

Melalui pengujian hipotesis dengan
menggunakan model persamaan struktural
(PLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
hampir sebagian besar pada hipotesis-hipotesis
yang diajukan dapat diterima antara lain: support
top management dan environmental uncertainty
berpengaruh positif dan dapat meningkatkan
ketersediaan sistem informasi. Top management
tidak berpengaruh secara langsung terhadap
sharing information namun melalui variabel
intervening ketersediaan sistem informasi yang
berpengaruh positif terhadap information
sharing dan information quality. Ketersediaan
sistem informasi tidak memberikan secara
langsung terhadap kepuasan pengguna akhir
namun melalui variabel intervening information
sharing dan information quality.

PEMBAHASAN
Support top management berpengaruh
positif dan dapat meningkatkan ketersediaan
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sistem informasi. Hal ini disebabkan bahwa
telah ada standar layanan yang ditetapkan oleh
manajemen kepada setiap unit bisnis. Manajemen
juga telah menetapkan tugas dan wewenang
setiap fungsi-fungsi yang ada di bank. Di samping
itu manajemen selalu melakukan komunikasi yang
intensif dengan unit bisnis tentang kebijakankebijakan yang telah diputuskan. Penelitian
ini mendukung penelitian Averweg & Roldan
(2006) menyatakan bahwa para eksekutif
perusahaan memiliki peranan yang penting
dalam implementasi sistem informasi guna
dapat memberikan informasi yang cepat dalam
penentuan strategi perusahaan di Afrika Selatan
dan Spanyol. Penelitian ini juga mendukung
penelitian Li & Lin (2006) yang menyatakan
bahwa komitmen manajemen puncak dibutuhkan
dalam implementasi sistem informasi supply
chain management pada perusahaan manufaktur
Amerika.
Environment uncertainty berpengaruh
positif dan dapat meningkatkan ketersediaan
sistem informasi. Perubahan yang terjadi pada
eksternal bank secara otomatis meminta adanya
perubahan pada sistem layanan bank. Perubahan
yang diminta oleh customer sebagian besar
responden menyatakan terdapat pada layanan
yang diberikan oleh bank pada produk ATM
bersama.
Support top management tidak berpengaruh
secara langsung terhadap information sharing.
Hal ini disebabkan bahwa manajemen puncak
tidak melakukan komunikasi secara langsung
ke semua unit bisnis, namun manajemen
menetapkan peraturan-peraturan, prosedur
serta kebijakan untuk dijalankan oleh bisnis
unit. Namun pengaruh dukungan manajemen
berpengaruh positif melalui variabel intervening
ketersediaan sistem informasi.
Ketersediaan sistem informasi berpengaruh
positif terhadap information sharing karena datadata yang ada pada sistem database perusahaan
dapat diakses oleh setiap fungsi di bank. Di
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samping itu juga sudah didapatkan adanya
integrasi data antara satu cabang dengan cabang
dengan cabang lain maupun antara bank yang
berbeda. Ketersediaan data ini berdampak pada
berbagai informasi sehingga setiap pekerja atau
fungsi unit dapat memanfaatkan data secara
bersama untuk mendukung pekerjaan mereka.
Penelitian ini mendukung hasil penelitian
Adejimola (2008) yang menyatakan bahwa sistem
informasi yang ada dapat membantu komunikasi,
berbagi informasi dan pemberian aliran data
kepada sesama pengguna sistem informasi
sehingga terjadi efektifitas dalam perusahaan.
Ketersediaan sistem informasi berpengaruh
positif terhadap information quality karena datadata yang ada dan dapat diakses bersama wajib
memiliki data yang akurat dan sesuai dengan
aktualnya. Data-data yang akurat dapat
dimanfaatkan secara bersama untuk pembuatan
laporan-laporan sehingga dapat menyediakan
informasi yang mudah dan cepat bagi pengguna
agar dalam melayani customer dengan baik serta
sesuai kebutuhan organisasi.
Ketersediaan sistem informasi tidak
berpengaruh secara langsung terhadap user
satisfaction karena sistem informasi harus memiliki
data-data informasi yang akurat dan dapat
digunakan sebagai pelaporan. Apabila data yang
ada telah tersedia namun tidak akurat ataupun
lambat diakses oleh yang berkepentingan maka
tidak akan memberikan kepuasan bagi pengguna.
Penelitian ini berbeda dengan hasil Bendoly &
Swink (2007) yang menyatakan bahwa
ketersediaan sistem informasi berpengaruh
terhadap pengguna karena pengguna dapat
melakukan akses yang mudah sehingga
meningkatkan kinerjanya.
Information Sharing dan information quality
berpengaruh positif pada terhadap kepuasan
pengguna akhir karena akan memberikan
kecepatan dalam melakukan akses dan
penggunaan data yang mudah dalam membantu

pekerjaan karyawan. Di samping itu adanya
transfer pemahaman mengenai interprestasi data
pada sistem informasi antar karyawan maka
diperlukan berbagi informasi antar karyawan.
Penelitian ini mendukung penelitian Wu & Cheng
(2008) menyatakan bahwa information sharing
akan memberikan efektifitas kepada karyawan
sehingga biaya inventori di perusahaan
berkurang. Penelitian ini juga mendukung
penelitian Li & Lin (2006) yang menyatakan bahwa
Information Sharing dan information quality pada
penerapan supply chain management di
perusahaan memberikan kepuasan kepada
pengguna komputer pada perusahaan
manufaktur Amerika.
Peranan manajemen puncak dalam
memberikan dukungan terhadap ketersediaan
sistem informasi di perusahaan cukup besar dalam
melakukan dukungan dengan melakukan
pemberian wewenang dan pengetahuan,
berkomunikasi yang baik dengan semua pihak
dan kemampuan manajemen dalam berorganisasi.
Namun dukungan manajemen terhadap
information sharing sangat kuat melalui variabel
perantara yakni ketersediaan sistem informasi. Hal
ini disebabkan bahwa sharing informasi yang
dilakukan harus memberikan transfer knowledge
melalui data-data yang ada dan telah tersedia di
sistem informasi.
Environment uncertainty memiliki pengaruh
terhadap ketersediaan sistem informasi pada
perusahaan karena sistem yang dibuat pada
perusahaan harus dapat mendekati kebutuhan
pelanggan dan memudahkan para pengguna
dalam berkomunikasi dengan pelanggan.
Ketersediaan sistem informasi juga sangat
membantu dalam melakukan sharing informasi
dan kualitas informasi itu sendiri sehingga
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna akhir.
Penelitian ini dapat mendukung terhadap
penelitian-penelitian yang sebelumnya dan
mengatakan bahwa dukungan manajemen
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puncak dan environment uncertainty sangat
berpengaruh dalam menentukan sharing
informasi dan kualitas informasi serta pada
akhirnya memberikan kepuasan kepada
pengguna akhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh manajemen puncak dan ketidakpastian
lingkungan terhadap ketersediaan informasi yang
akhirnya dapat memberikan kepuasan bagi
pemakai akhir. Hasil survey dan dilakukan lewat
wawancara dan penyebaran kuisioner pada
didapatkan bahwa: (1) support top management
berpengaruh positif dan dapat meningkatkan
ketersediaan sistem informasi; (2) environment
uncertainty berpengaruh positif dan dapat
meningkatkan ketersediaan sistem informasi; (3)
support top management tidak berpengaruh
secara langsung terhadap information sharing
namun berpengaruh positif dengan variabel
intervening ketersediaan sistem informasi; (4)
ketersediaan sistem informasi berpengaruh positif
terhadap information sharing; (5) ketersediaan
sistem informasi berpengaruh positif terhadap
information quality; (6) ketersediaan sistem
informasi tidak berpengaruh secara langsung
terhadap user satisfaction namun melalui variabel
intervening information sharing; (7) information
sharing dan information quality berpengaruh
positif pada terhadap kepuasan pengguna akhir;
(8) kepuasan pengguna akhir ditentukan oleh
sharing informasi dan kualitas informasi yang
didapatkan dari ketersediaan sistem informasi.
Sedangkan ketersediaan sistem informasi
ditentukan oleh dukungan manajemen puncak
dan environment uncertainty.
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Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti
memberikan beberapa hal yang perlu
disempurnakan baik oleh praktisi maupun teoritis,
antara lain: untuk mendapatkan kepuasan
pengguna akhir perlu dilakukan penelitian untuk
meningkatkan kompetensi para pengguna
teknologi informasi melalui pelatihan terhadap
cara-cara praktis penggunaan dan perawatan
sistem informasi yang telah tersedia, agar para staf
tidak terlalu mengandalkan para petugas di
departemen teknologi informasi karena
jumlahnya relatif sedikit. Di samping itu perlu
dikaji bagaimana dampak sistem informasi di
perbankan terhadap kepuasan pelanggan
perbankan misalnya pemakaian ATM bersama dan
produk-produk bank lainnya.
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COST EFFICIENCY LEVEL OF RURAL
BANKS IN EAST JAVA
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Fx Soegeng Notodihardjo
Banking Studies STIE Perbanas Surabaya, Indonesia
Jl. Nginden Semolo No.36 Surabaya
Abstract: Rural Bank (BPR) was an important part of financial service industry in Indonesia.
Their pivotal role on lending to SMEs in the rural area made their existence very strategic to
rural development. However, due to its operational scale, rural bank charged higher interest
rate than commercial bank. The study estimated the cost efficiency of rural banks using
parametric approach. The result found that rural bank efficiency was very high. The two year
cost efficiency estimated using frontier 4.1 was 95% and median was 100%. The lowest of cost
efficiency level was 32%. It meant cost inefficiency of the banks under investigated was around
10%. The cost efficiency level in 2006 was on average 95% and the median was 100%. It meant
that 50% or more of the observation enjoyed 100% cost efficiency. The minimum was only
67%. It meant they operated at very efficient level, leaving only 5% inefficiency. In 2007, a
dramatic change on efficiency level was going on. The average efficiency was dropped from
11% to 89.9% due to increase on interest rate and price level.
Key words: rural bank, efficiency, cost

Rural banks is a specific entity in the Indonesian
Banking system. According to Banking Act #10,
1998, there are two type of banks. Commercial
banks is banking institution that can provide full
services of banking business. People Credit Bank
(BPR) is banking institution that can only provide
limited banking service such as loan, deposit and
not allowed to provide service in the payment
business. People Credit Bank is known as rural
bank as it is mostly operated dan servicing
customers in the rural area.

The development of rural banks in East Java
can be presented below. Based on East Java
Financial Statistics published by Bank Indonesia,
Surabaya Office. During 2006, there are 337 rural
banks with total office 440. Seven of these banks
are Islamic rural banks. In 2007, there area 335 rural
banks with total office 442. Nine of them are Islamic
rural banks. Assets, loan, third party funds, LDR and
profit among central bank office are presented in
Table 1.
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Table 1. Rural Bank Indicators of Central Bank Office
Indicators

March 2008
Surabaya

1
2

Assets
Loan

3

Thirds Party Funds

4

LDR

5

Profit

Malang

1,352,256
911,892

910,559
610,846

1,098,080
783,495

Jember
447,567
333,456

796,927

620,863

711,836

261,014

114.43%

98.39%

110.07%

127.75%

11,701

7,886

12,904

5,826

Sources: Regional Financial Statistics, Bank Indonesia
		
Surabaya Office, 2008.

Basically all studies on efficiency and
productivity at a micro level are based on the
assumption laid by Farrell (1957). His contribution
highlighted new insights on two issues: how to
define efficiency and productivity, and how to
calculate the efficiency measures. The fundamental
assumption is based on microeconomics assumption
on the existence of perfect input-output allocation
but to allow for inefficient operations. In this
context, inefficiency is defined as a gap of a firm
from a frontier production function accepted as
the benchmark for efficiency.
In other words, when a firm’s actual
production point lies on the frontier it is perfectly
efficient. If the production lies below the frontier
then it is inefficient. Then the ratio of the actual to
potential production defining the level of efficiency
of the individual firm. Farell divided efficiency into
technical efficiency and allocative efficiency. The
former reflects the ability of a firm to minimize
input use as to produce a given amount of output.
The latter reflects the ability of a firm to use inputs
in optimal proportions, given their respective prices
and the production technology. See Jahanshahloo
et al. (2008) for technical note of Farell (1957).
Together, these two measures represent a total
efficiency measure (Coelli, 1996).
However, implementation of this concept in
the banking firms is complicated. According to Resti
(1997), how to treat deposits is the main problem.
On the one hand, it is argued that they are an input
338

Kediri

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 2, Mei 2009: 337 – 345

to the production of loans (intermediation, or asset
approach). Yet, other lines of reasoning (value
added approach, or user cost approach) suggest
that deposits are themselves an output, involving
the creation of value added, and for which the
customers bear an opportunity-cost.
Favero & Papi (1995) state that there is no
simple solution to the problem of output and input
specification as reasonable arguments can be made
for all approaches. The measures of output used
do not take quality into account and as it used
balance sheet data, off-balance sheet activities
are ignored.
Bulk of literature on banking can be
classified into two group. The first is production
and the latter is intermediation approach. Berger
et al. (1987) defined production approach as bank
produce various outputs such as loan and deposit
by incurring cost of production. The input is
measured by the cost of production; and excludes
the interest expenses. Cost of production includes
the costs of physical capital and labour.The output
is: measured in terms of number of accounts
serviced. Intermediation Approach considers banks
as financial intermediation institution. It is assumed
that banks collect funds such as deposits, interbanks
and other borrowings and then transforming
these into loans and other productive assets by
incurring the cost of production. The inputs for this
approach are deposits and the cost of production.
Costs are defined to include both interest expense
and total costs of production. The output are the
volumes of earning assets.

PERBANKAN
Berger & Humphrey (1997) did a reviews of
studies to 130 empirical works on bank efficiency
over 21 countries to estimate the efficiency of
financial institutions. From this study, financial
institutions have an average efficiency of around
77% with a standard deviation of around 13
percentage point. There variety of efficiency level
and standard deviation for within-country studies
was higher than international average.
Westhuizen (2007) used Data Envelopment
Analysis (DEA) to estimate the monthly technical
and scale efficiency for the four largest banks over
a period of 36 months in South Africa. The study
found that Bank B appears to be the most
technically efficient bank. However it does not
mean this bank fully efficient as it is operating
under increasing return to scale zone , implying
that it was operating at a scale that is too small.
Bank C has an average technical efficiency estimate
0.951 (input-orientated), followed by Bank A with
an average technical efficiency estimate of 0.917.
Bank D could at no time during the sample period,
be regarded as being fully technically efficient. The
technical efficiency estimates range from 0.751 to
0.900 with an average value of 0.806 (inputorientated) and from 0.758 to 0.895 with an
average value of 0.809 (output-orientated). This
bank operated mainly in the region of decreasing
return to scale implying that it was operating at a
scale that was too large. In conclusion, Westhuizen
(2007) said that from an input-orientated
perspective, all four banks could reduce their inputs
without reducing their outputs.
Study on bank efficiency in Indonesia is
relatively scare. Only in recent years some study
emerged. Hadad, et al. (2003), using DEA,
investigated the efficiency level of Indonesia banks
applying asset approach. The input used in the
studys are labor cost, capital cost and intrest
expenses. For the output, loan disbursed both for
related and unrealated parties and securities are
used. In conclusion, joint venture bank is the most

efficient bank. In term of merger, banks are mostly
more efficient afterward.
Abidin (2007), using DEA investigated level
of efficiency among commecial banks in Indonesia.
The inputs for modelling are deposits, interest,
other expenses. For outputs are loan, interest
income and other income. In conclusion, state
bank are more fifthcent than private and regional
bank. Similar to Hauner (2004), the biggger bank
are more efficient. However, for regional banks,
there is tendency of diseconomies.
Almost all studies on bank efficiency focus
on the commercial banks. Very limited literature
found that use rural bank as research subject. One
of the study is done by Desrochers & Lamberte
(2003). The study found that agency costs
significantly reduce the cost-efficiency of
Cooperative Rural Bank (CRB). Corporate
governance is important to increase efficiency but
less important that agency cost. Manager’s
compensation significantly improve cost efficiency
and it is according to the theory of asymmetric
information or expense preference theory. When
the compensation is related to expenses or profit,
manager tend to reduce expense. The study also
found that rural CRB are the most profit efficient
as they can charge higher fees to borrowers.
However, Big CRB were found to have the lowest
average cost efficiency. It means the existece of
diseconomies of scale.
A study on rural banks efficiency conducted
by Office of Bank Indonesia Kediri (2008) also
found very interested result. In term of cost
efficiency, rural banks owned by regional
government are more efficent (85,69) compared
to privately owned (83.61) and cooperative
(78.31). It means cooperative rural banks is least
efficient . Statistically there is no difference in cost
efficiency among banks operating in different
regency. However there is variability on its mean
value among region. Rural Banks operating in
Nganjuk have the most cost efficiency level
COST EFFICIENCY LEVEL OF RURAL BANKS IN EAST JAVA
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97.12%. The most inefficient is rural banks
operating in Magetan as its efficieny level is 52.36.
In term of asset size, rural banks under IDR
10 billion (USD 1 millions) is less efficient compare
to rural banks that have asset exceed USD 1 million
for all efficiency measure. Banks with asset less than
USD 1 million have average cost eficiency 80.65,
while rural banks with assets equal to or more than
USD 1 million have average efficiency level 88.8%.
It means 8% difference. In term of soundness
rating, there is no correlation towards its efficiency.
It is because most of banks are operating at sound
level. Asset size is the most important determinant
of bank efficiency and the only significant variable.

METHOD
In this study we apply intermediation
approach to calculate efficiency level. The main
considerations is rural banks business is mainly a
deposit - lending only. Other activities such as
payment service is not allowed. It is also very close
to asset approach as the output is credit not
deposit. We measure cost efficiency (technical
efficiency) as how close a bank’s cost is to what
best practice banks cost would be for producing
the same output bundle under the same
conditions.
As the costs functions are not directly
observable, efficiencies are measured relative to
an efficient cost frontier. Most studies on cost
efficiency use data envelopment analysis (DEA) or
stochastic frontier analysis (SFA). We use stochastic
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frontier analysis as it controls for measurement error
and other random effects. See Berger & Humphrey
(1997) for further reference. The measurement is
conducted by comparing bank efficiency to its
frontier. Reffering to Berger & Mester (1997), cost
function can be formulated as:
Ln C i,t= C (yi,t,wi,t,b)+ui,t+ni,t………………... (1)
Where Ci,t is the total cost bank i faces at
time t and C(yi,t,wi,t;b) is the cost frontier. In this
model bank efficiency is measured relative to a
best-practice frontier. Within the cost frontier, yi,t
represents the logarithm of output of bank i at
time t, wi,t is a vector of the logarithm of input
prices of bank i at time t, and b is a vector of all
parameters to be estimated. The term ui,t captures
cost inefficiency and is independent identical
distributed with a truncated normal distribution.
Bank cost efficiency level is then calculated by
comparing bank efficiency position to best frontier.
Where Cost eficiency is formulated below:

CEk =

Cˆ min
Cˆ k

CE j =





exp  fˆ ( wk , yk , z k  × exp ln uˆk c 




=




ˆ

exp  f ( w j , y j , z j  × exp ln vˆ j c + uˆ jc 







1 …………………………........…….. (2)
vˆ jc

This study uses primary data collected to
respondents previously determined randomly. Data
and sources of data is presented in Table 2.
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Table 2. Data and Its Sources
No.
A
1
2
3
B
1

Variable

Unit

Input:
Labor cost
Interest cost
Physical capital charges
Faktor Output :
Cost

Sources

Definition

Rupiah
Rupiah
Rupiah

Mail Survey
Mail Survey
Mail Survey

Labor cost to total asset
Interst exspenses to total debt
Othe exspese to fixed asset

Rupiah

Mail Survey

Total operating cost

analysis although here are 50 banks that responds
the questionaire. However as the two are excluded
due to late responses. From the asset side, mean is
Rp. 18.87 billions with standard devisation is Rp.
53 billions. It is indicating that the respondents
vary widely. The personel exspenses also vary
widely, from the biggest is Rp 24 billion and the
sallest is Rp. 73 million. In term of profitability, the
hihgest is Rp. 9 billion and the lowest is loses Rp.
1 billion. Bassicaly the data varies widely.

Sample is allocated base on the portion of
rural banks each Bank Indonesia (BI) Office in east
java. Each sampple is selected randomly. Total
sample for Surabaya is 26, Kediri : 9, Malang: 3
and Bank Indonesia Office Jember: 8 BPR. First
we conducted a mail-out survey and then direct
interview.

RESULT
Table 3 presents the desciptive variables
of the data used. There 48 banks that used for
Table 3. Descriptive Statistics of The Sample
Asset

Personel cost

Interest

Administration

Profit

Mean (000)

18.869.125

1.117.005

1.328.729

667.435

580.102

Median(000)

6.106.869

495.325

435.644

277.131

194.742

Maximum(000)

376.518.815

24.334.489

20.465.138

13.300.993

9.112.535

Minimum(000)

575.277

73.477

3.210

20.216

-1.070.604

Std. Dev. (000)

53.155.883

3.107.603

3.118.651

1.882.969

1.418.814

Normality

No

No

No

No

No

Respondent

48

48

48

48

48

Observations

96

96

96

96

96

Sources: Primary Data, 2009.

Figure 1 present the two year cost efficiency
estimated using frontier 4.1. The mean is 95% and
median is 100%. The lowest is cost efficiency is
32%. Standard deviation is 10%. From the above
result we can see that eficiency level is very high

indicating the suppremacy of cost efficiency
among the rural bank investigate. More that
70% of obseration experiencing efficiency level at
least 90%. From the result we can conclude that
cost inefficiency of the banks under investigated
is around 10%.
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Figure 1. Cost Efficiency Level
(Sources: Result from Frontier 4.1)

Comparing year 2006 and 2007, the result
indicating a substantial decrease of bank cost
efficiency level. Refering to the figure 2, cost
efficiency level in 2006 is on average 95%.
Median is 100% meaning that 50% or more of
the observation enjoying 100% cost efficiency.
The minimum is only 67%. The result indicating

that in the year 2006, banks are operating at very
efficient level, leaving only 5% inefficiency. The
result exceed efficiency level of Philipine Rural
Cooperative Bank that has 91% efficiency level.
See Desrochersa and Lamberte (2003) for further
reference.

Figure 2. The Cost Efficiency for 2006
(Sources: Result from Frontier 4.1)
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In 2007, a dramatic change on efficiency
level was going on. The average efficiency
dropped by 11% to 89.9%. Mean is 91% compared
too 100% a year before. Only one bank is still
enjoying 100% efficiency level compared to more
than half a year before. This dramatic change is
a result of government decision to increase fuel
price. The fuel price hike created higher inflation.
Then to respnd the inflation, interest rate was
increased. Beside icrease on interest rate , banks
also personell cost. These all factors reduce bank
cost efficiency. See figure 3.

Figure 4 present the eficiency level
ofindividula bank. We exclude one bank for
estimation cost efficiency level as the bank
experienced a substantial external operational
risk. From the above figure, clearly evident that all
bank experiencing a lower efficiency lecel except
bank number 19. However the pattern does not
change from 2006 to 2007 indicating level of
bank efficiency is very bank specific. When macro
economic variables changes, there is tendency
most banks will experience same impact on their
efficiency level.

Figure 3. The Cost Efficiency Level of 2007
Sources: Result from Frontier 4.1

Figure 4. Comparation of Individual Bank Efficiency Level
Sources: Result from Frontier 4.1
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CONCLUSION
Rural banks efficiency is vital for its survival.
Its ability to serve SMEs in the amids of rising
competion are very crucial too. Using the stochastic
frontier approach, we come to conclusion that cost
efficiency of the rural banks under investigation is
quite high. Average efficiency level for the year
2006-2007 is 90% leaving inefficiency at 10%. The
lowest efficiency level is 32%. For the year 2006,
average efficiency level is 95% leaving inefficiency
level only 5%. At the same time, the lowest
efficiency is 66%.
Dramatic change in macro economic
condition and higher competition in 2007 has
increased rural bank’s cost of operation. In
average, efficiency level dropped to 83% and the
lowest one is 32%. The development leaves only
one bank enjoying 100% cost efficiency comparing
to 23 banks previous year. In general bank cost
efficiency level seems very bank specific. Further
study should be directed to investigate efficiency
determinant using specific data.
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Abstract: The purpose of this research was to know the implication process of take-over in
National Private Banks to the degree of banks’ health and performance. The samples were 5
national private banks which had asset more than 20 trillion and the structure of foreign
ownership was above 51%. Independent variable used was ratio CAEL consisted of CAR, LDR,
BOPO, and NPL while dependent variable used was ROA. By using multiple regression analysis,
it was found that CAR, BOPO, LDR and NPL simultaneously had an influence to ROA, while on
the whole the result of bank’s health degree in 5 national private banks which did take over
using CAEL method showed relative good performance.
Key words: private bank, take-over, performance and rating of healthy.

Selama tahun 1999 - 2000 sejumlah obligasi yang
diterbitkan untuk merekapitalisasi bank umum
mencapai Rp.421,3 trilliun yang didahului oleh
BLBI sebesar Rp.144 trillun. Kemudian diikuti
dengan program kebijakan penyehatan lembaga
perbankan, meliputi restrukturisasi kredit,
rekapitalisasi, penjaminan pemerintah bagi bank
umum dan BPR, serta memulihkan intermediasi
perbankan. Sejalan dengan kondisi tersebut Bank
Indonesia berupaya meningkatkan dan
menyempurnakan sistim pengawasan bank dan
meningkatkan mutu pengelolaan perbankan
(good governance) dan implementasi program
konsolidasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API),
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melalui program penyehatan perbankan yang
dimulai dengan proses Bank Beku Operasi (BTO)
dan melakukan merger/akuisisi bank-bank
bermasalah.
Tujuan Bank Indonesia untuk melakukan
merger dan oleh BPPN merupakan proses
implementasi dari keputusan Pemerintah takeover dalam rangka program restrukturisasi yang
dikeluarkan pada 22 Nopember 2001 yang
bertujuan menciptakan tingkat kesehatan
keuangan dan peningkatan daya saing industri
perbankan nasional serta fungsi intermediasi
(IBRA-BPPN Bank Indonesia, 2006)

PERBANKAN
Sebagai hasil pelaksanaan kebijakan
tersebut maka perkembangan tingkat kesehatan
dan kinerja bank diukur berdasarkan indikator
atas tingkat kesehatan bank dengan dasar
penilaian sesuai dengan SE BI No.6/23/DPNP/2004
dengan metode CAMELS, sejak pasca krisis
tahun 2002 sampai dengan 2007. Adapun
perkembangan kinerja tingkat kesehatan sejak
2002 sampai dengan 2007 sesuai Tabel 1.

mendorong peningkatan keuntungan bagi bank
merger. Peningkatan dalam kekuatan pasar
akan mengurangi penawaran (supply) sehingga
meningkatkan harga. Hal tersebut berdampak
adanya positif returns kepada shareholders.
Dampak berikutnya adalah perlindungan bagi
konsumen/nasabah di institusi yang berwenang.
Menurut Healy, Palepu, & Ruback (2005) merger
secara nyata akan mendorong peningkatan

Tabel 1. Indikator Kinerja Bank Umum Berdasarkan Penilaian Metode CAEL

1
2
3
4
5

Bank Umum
(%)
CAR
ROA
BOPO
LDR
NPL Gross

Dec
2002
19,90
1,50
98,41
33,00
12,10

Dec
2003
22,40
2,00
94,76
38,20
8,10

Dec
2004
19,40
2,60
88,10
43,50
8,20

Dec
2005
19,40
3,50
76,64
50,00
5,80

Dec
2006
23,4
2,35
81,42
62,27
7,56

Dec
2007
20,48
2,66
71,16
67,46
4,10

Sumber: Bank Indonesia (dalam Majalah Investor, 2008) dan Infobank Juni 2008.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa
upaya dan kebijakan pemerintah dan Bank
Indonesia dalam rangka restrukturisasi dan
konsolidasi perbankan memberikan hasil yang
positif, dengan semakin meningkatnya kinerja
dan tingkat kesehatan bank-bank yang ada secara
nasional, sebagaimana Tabel 1. Dalam penelitian
ini akan lebih difokuskan pada penilaian kinerja
dari bank take-over yang mengambil alih
beberapa bank swasta nasional di Indonesia
oleh investor asing. Untuk menilai apakah pasca
take-over menyebabkan peningkatan kinerja
dan tingkat kesehatan bank sebelumnya, hal ini
sesuai dengan tujuan dari take-over dan merger.
Beberapa penelitian merger bank yang telah
dilakukan diantaranya oleh Chehab & Adham
(2005) yang menyatakan bahwa merger dalam
oligopoli diharapkan akan mengurangi jumlah
bank dan mendorong peningkatan dalam
market shares. Merger terjadi karena motivasi
melalui sinergi, meningkatnya kekuatan pasar
ataupun keduanya. Peningkatan efisiensi akan

dalam tingkat produktivitas aset, dan khususnya
dalam operating cash flow returns dari merger
bank. Kemudian menurut Keeton (2003) merger
dan proses take-over memainkan peran yang
sangat penting/krusial pada negara-negara
berkembang, dimana hal ini dapat menjadi acuan
dalam pelaksanaan proses restrukturisasi industri
perbankan yang dimulai sejak bank bermasalah
dalam operasional dan hal ini merupakan suatu
pendekatan yang menjadi acuan sampai dengan
saat ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perkembangan kinerja dan tingkat kesehatan
bank swasta yang telah di take-over; menganalisis
pengaruh dari indikator kinerja perbankan
dan mengidentifikasi indikator yang dominan
yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan
tingkat kesehatan bank; dan mengetahui
tingkat keberhasilan dan kontribusi proses takeover dalam rangka meningkatkan penyehatan
perbankan nasional.
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PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN
KONSOLIDASI PERBANKAN INDONESIA
Proses take over dan merger ataupun akuisisi
telah diimplementasikan Bank Indonesia dalam
program konsolidasi API, sebagaimana laporan
publikasi Bank Indonesia (2006) pemerintah telah
meluncurkan dana rekapitalisasi sejak tahun 19982000 telah menyuntikkan dana untuk permodalan
bank yang telah di take-over BPPN. Sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia bahwa bank harus
mempunyai kecukupan modal minimal Rp. 10
milyar dan capital adequacy ratio minimal 8%.
Program rekapitalisasi adalah memberikan
kesempatan kepada pemegang saham untuk
penambahan modal dan bank yang
melaksanakan program ini dinamakan bank rekap
dan rekapitalisasi bank umum swasta nasional
tersebut pemerintah melalui BPPN mengambil alih
keseluruhan hak pemegang saham dalam proses
rekapitalisasi sehingga bank tersebut
dikategorikan bank take over (Krisna & Djoko,
2005)
Pengertian take over yang dimaksud adalah
pengambilalihan keseluruhan atas saham
kepemilikan dan pengelolaan manajemen oleh
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
untuk penyelamatan bank-bank yang masih dapat
diselamatkan berdasarkan restrukturisasi
perbankan untuk menciptakan perbankan yang
sehat. Bank Indonesia telah mengimplementasikan program konsolidari berupa API yang
akan diimplementasikan secara penuh pada
tahun 2010. API memiliki 6 pilar: (1) Struktur
Perbankan yang Sehat; (2) Efektivitas dari sistem
regulasi; (3) Independensi dan efektivitas sistem
kontrol; (4) Industri perbankan yang kuat; (5)
Perlindungan nasabah (konsumen); dan (6)
Fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
Bank Indonesia juga telah mengeluarkan
kebijakan tentang incentive policy yang
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ditawarkan dalam rangka rencana take-over dan
merger kepada investor asing dan bank-bank luar
negeri sebagaimana yang dituangkan dalam PBI
8/17/PBI/2006 sesuai dengan kebijakan tersebut
hal tertuang dalam ketentuan sebagai berikut: (1)
Fasilitas pemberian ijin kepada Bank Asing; (2)
Relaksasi sebesar 1% terhadap pemenuhan jumlah
minimum giro (reserve requirement) dalam
rupiah, selama periode 1 tahun; (3) Penetapan
dalam Extension of settlement in violation of legal
lending limit (BMPK); (4) Fasilitas ijin bagi
pembukaan kantor cabang; dan (5) Kompensasi
untuk consulting fee for due diligence maksimum
Rp 1 milyar.

TAKE-OVER, MERGER, DAN AKUISISI
Setelah terjadinya krisis ditandai dengan
kolapsnya para konglomerat dan diambil alihnya
(take-over) bank mereka oleh
Badan
Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN).
Pemilik lama dari bank tersebut tidak
diperkenankan untuk dapat membeli kembali
mayoritas saham dari Bank yang bersangkutan
setelah diambil alih (take-over) oleh BPPN tujuan
dari kebijakan pemerintah ini sepenuhnya dalam
rangka penanggulangan dampak krisis dan
penyelamatan sistem perbankan nasional.
Menurut Dunkelberg (2003) merger bank
merupakan proses dimana dua atau lebih
membentuk satu unit sebagai entitas baru, yang
dapat terjadi karena adanya pemenuhan
terhadap persyaratan dan target tentang
komponen dalam neraca bank dalam rangka
memenuhi regulasi ataupun pengukuran
administratif. Biasanya merger dilakukan oleh
bank yang berukuran relatif besar dengan bank
yang relatif lebih kecil yang mengalami beberapa
masalah (kinerja yang kurang baik atau masalah
dalam struktur keuangan serta kecenderungan
insolvensi).

PERBANKAN
Menurut DeLong (2004) merger ternyata
memberikan peningkatan kinerja dalam jangka
panjang ketika bank-bank terlibat dalam
pencapaian efisiensi secara relatif dan juga
menurunkan biaya kebangkrutan bagi partner
bank merger.

PROSES TAKE-OVER DAN MERGER
BANK DI INDONESIA
Program restrukturisasi perbankan yang
dilakukan dengan pembentukan Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan
selama masa krisis perekonomian dari tahun 1999
sampai dengan 2004 telah dilakukan take-over
beberapa bank yang mengalami kesulitan
keuangan dan permodalan oleh Indonesian Bank
Restructuring Agency (IBRA or BPPN). Hal ini
dilakukan setelah adanya penutupan beberapa
Bank yang termasuk dalam Bank Beku Operasi
(BBO).
Pemerintah kemudian meluncurkan
program rekapitalisasi dengan menyuntikkan
modal bagi bank yang ada dalam bentuk obligasi
rekapitalisasi, sebagai upaya penguatan modal
dan peningkatan CAR sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia sebesar minimal 8% dan sesuai
Basel II. Tahun 1999, pemerintah memutuskan
untuk menggabungkan (merger) empat bank
negara milik pemerintah yang terdiri dari Bank
Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD),
Bank Ekspor Impor (Bank Exim) dan Bank
Pembangunan Indonesia (Bapindo), yang
kemudian diberi nama Bank Mandiri. Tahun 2000,
sembilan bank swasta di bawah pengawasan
BPPN digabungkan/dimerger dan menjadi Bank
Danamon.
Selanjutnya tahun 2002, lima bank swasta
di bawah pengawasan BPPN antara lain PT. Bank
Bali, Tbk., PT. Bank Universal, Tbk., PT. Bank Prima
Express, PT. Bank Artamedia, dan PT. Bank Patriot

digabungkan (dimerger) PT. Bank Bali, Tbk
sebagai platform bank dengan menggunakan
nama menjadi Bank Permata. Tahun 2004, tiga
bank swasta Bank CIC, Bank Pikko dan Bank
Danpac disetujui melakukan merger dengan
menggunakan nama Bank Century
Upaya dan inisiatif take-over dan merger
ditindaklanjuti oleh kebijakan Bank Indonesia
dengan memberikan incentive policy sesuai
ketentuan PBI 8/17/PBI/2006 hal ini ditujukan
untuk mendorong adanya investor yang
menyuntikkan permodalan dan dalam rangka
penyehatan perbankan nasional. Hal ini direspon
oleh investor tahun 2006 terjadi booming
terjadinya take-over dan akuisisi yang dilakukan
oleh para investor asing dan bank-bank asing.
Dengan persetujuan Bank Indonesia, tujuh bank
antara Bank Haga, Bank Hagakita, Bank Halim,
Bank Swadesi, Bank Nusantara Parahyangan, Bank
Indo Monex dan Bank Arta Niaga Kencana (ANK)
jatuh kepada pemilikan dan dalam pengendalian
investor asing dengan pemilikan saham mayoritas
yaitu Rabobank dari Netherlands; Bank Halim dan
Gudang Garam Group diambil alih oleh Industrial
& Commercial Bank of China (ICBC). Bank Swadesi
dan Bank Indo Monex diambil alih Bank of India
dan State Bank of India; Bank ANK diambil alih
Commonwealth Bank from Australia, dan Bank
Nusantara Parahyangan diambil alih konsorsium
Acom and Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Termasuk
diantara proses take-over ini adalah bank-bank
yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian
ini. Dimana secara keseluruhan telah ditake-over
dan diakuisisi oleh bank swasta asing dari
Malaysia, Singapore, Thailand.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK
Kinerja bank diukur berdasarkan indikator
tingkat kesehatannya berdasarkan ketentuan SE
BI No.6/23/DPNP/2004 dan Berdasarkan UndangUndang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan
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pasal 29 (ayat 2) disebutkan bahwa Bank Indonesia
menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank,
dengan memperhatikan aspek permodalan,
kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas,
likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang
berhubungan dengan usaha bank. Pasal 29 (ayat
3) disebutkan bank wajib memelihara kesehatan
bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan
sesuai dengan prisip kehati-hatian.
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum
Tingkat kesehatan bank merupakan hasil
penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang
berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu
bank melalui penilaian faktor permodalan,
kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas,
dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian
terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui
penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah
mempertimabangkan unsur judgement yang
didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari
faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor
lainnya seperti kondisi industri perbankan dan
perekonomian nasional. Penilaian kuantitatif
adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan,
dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004
perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum dan Surat Edaran No. 6/ 23 / DPNP, 31 Mei
2004 Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Umum.
Menurut Riyadi (2004) rasio keuangan
adalah hasil perhitungan antara dua macam data
keuangan bank yang digunakan untuk
menjelaskan hubungan antara kedua data
keuangan yang pada umumnya dinyatakan secara
numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil
perhitungan rasio tersebut dapat dijadikan untuk
mengukur kinerja keuangan bank pada periode
tertentu dan dijadikan tolak ukur menilai tingkat
kesehatan bank selama periode keuangan
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tersebut. Rasio keuangan perbankan meliputi
Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan
Bank Indonesia ditentukan 8 % dan pada tahun 2010
menjadi 12 % sesuai cetak biru Arsitektur Perbankan
Indonesia (API). Non Performing Loan (NPL) sesuai
ketentuan Bank Indonesia adalah maksimal 5 % dan
diharapkan pada 2010 menjadi 2 %. Rasio biaya
operasi pendapatan operasi (BOPO) menunjukkan
tingkat efisiensi bank dengan rasio mendekati 75%
berarti kinerja bank menunjukkan efisiensi yang baik
dan apabila rasio tersebut di atas 90 % dan mendekati
100 % berarti kinerja efisiensi yang rendah (tidak baik)
dan rasio yang ditoleransi Bank Indonesia adalah
maksimal 93,52 %.
Return On Asset (ROA) digunakan untuk
mengetahui kemampuan pengelola (pihak asing)
atas aset dalam menghasilkan laba dan
merupakan indikator yang paling penting
dikendalikan, untuk mengukur kinerja
manajemen secara langsung, lebih bebas terhadap
pengaruh leverage, serta merefleksikan return
yang lebih secara langsung di bawah kendali
manajemen berdasarkan rasio-rasio keuangan
bank. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
ROA bank ditetapkan minimal 1,25 % dan juga
merupakan indikator kepercayaan masyarakat
kepada perbankan terhadap pengelolaan aset
bank. Beberapa penelitian tentang kinerja
keuangan dan tingkat kesehatan bank
diantaranya dilakukan oleh Zaenal & Emilyn
(2006) dan Ratna & Willem (2006).

HIPOTESIS

H1 : Diduga bank-bank swasta nasional takeover
menunjukkan perkembangan kinerja
yang baik berdasarkan penilaian metode CAEL.
H2 : Diduga faktor CAR, BOPO, LDR, dan NPL
secara bersama dan parsial berpengaruh
signifikan terhadap ROA pada bank swasta
nasional take over.

PERBANKAN
H3 : D i d u g a L D R s a n g a t d o m i n a n
pengaruhnya terhadap ROA bank swasta
nasional  take over.

tersebut baik atau tidak dengan melihat tolak
ukur kriteria rasio CAR, BOPO, NPL, LDR dan hasil
akhir atas kinerja bank tersebut dari aspek analisis
profitabilitas  bank yaitu ROA.

METODE

Capital Adequacy Ratio (CAR)
Modal inti bank  terdiri atas modal disetor,
agio saham, cadangan umum dan laba ditahan.
Yang termasuk modal pelengkap antara lain
(Lukman, 2006) cadangan revaluasi aktiva tetap.
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang
sehat harus memiliki CAR minimum sebesar 8 %,
hal ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan
oleh BIS (Bank for International Settlement).

Sampel yang diambil adalah 5 bank swasta
nasional  yang memiliki aset lebih dari 20 trilyun
dan memiliki pemegang saham pengendali
dengan kepemilikan asing di atas 51 %   pada
posisi 31 Desember 2005 dengan alasan  5 bank
swasta tersebut merupakan bank swasta nasional
terbesar dari asset bank take over  dengan jaringan
cabang yang luas merata di seluruh Indonesia  dan
banyaknya nasabah yang dimiliki bank tersebut.
Adapun kelima bank tersebut adalah Bank
Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank
Niaga dan Bank Internasional Indonesia. Data
yang digunakan berasal dari laporan keuangan
mulai Desember 2002 sampai Desember 2007,
dengan posisi masing-masing laporan 4 periode
per tahunnya pada masing-masing bank.

Non Performing Loan (NPL)
Aktiva produktif meliputi kredit yang
diberikan dan telah dicairkan, surat-surat
berharga, penyertaan saham dan tagihan pada
bank lain. Untuk krtiteria penilaian kinerja
berdasarkan tingkat kesehatan bank sesuai nilai
komposit pada Tabel 2.
Tabel 2. Penentuan Nilai Komposit

Definisi Operasional Variabel

Faktor

Return On Asset (ROA)

Capital (25%) - CAR
Kualitas asset (25%) - NPL
Management (25%)
Earnings (10%) ROA+BOPO
Liquidity ( 10%)-LDR
Sensitive to Market (10%)
TOTAL

Besarnya nilai (angka)  untuk laba sebelum
pajak dapat dibaca pada  perhitungan laba rugi
yang disusun oleh bank bersangkutan, sedangkan
total aktiva dapat dilihat pada neraca. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa untuk menilai
hasil kinerja bank dengan menggunakan metode
CAMEL tersebut untuk mengetahui kinerja bank

1
12,5
12,5
10
5
5
5
50

2
10
10
8
4
4
4
40

Peringkat
3
4
7,5
5
7,5
5
6
4
3
2
3
2
3
2
30 20

5
2,5
2,5
2
1
1
1
10

Sumber: SE BI No.  6/23/DPNP/2004.

Tabel 3. Pengukuran Komposit Masing-masing Rasio
Rasio
CAR
BOPO
LDR
NPL
ROA

1
R>12%
R>80%
50%<R75%

2
8%R<12%
80%<R>94%
75%<R85%

0%<R>2%
R>3%

2%<R>5%
3%<R1,25%

Peringkat
3
R=8%
94%R96%
85%<R100%
< 50%
5%R>8%
1,25%R>0,5%

4
5%<R>8%
96%<R>100%
100%<R120%

5
R<5%
R>100%
R>120%

8%<R>10%
0%<R>0,5%

10%<R
R<0%

Sumber: Diolah kembali komposit masing-masing rasio berdasarkan SE BI No.  6/23/DPNP/2004
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Tabel 4. Perbandingan Total Bobot CAMELS Sesuai SE BI No. 6/23/DPNP/2004

Bank Indonesia (*)
( 100 % )
Skor > 45
35 < skor < 45
25 < skor < 35
15 < skor < 25
10 < skor < 15

TOTAL
CAMELS

Dalam Penelitian ini
( 70 % )**
Skor > 31,5
24,5 < skor < 31,5
17,5 < skor < 24,5
10,5 < skor < 17,5
7 < skor < 10,5

Model Analisis
Y = B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4 + E1
Untuk penelitian ini, model analisis data yang
dimaksud dapat dirumuskan sebagai model estimasi
? = bo+b1x1+b2x2+b3x3+b3x3 ......+ bnxn
Keterangan :

Ŷ

=

Hasil atas ROA pada triwulan
tertentu dalam satuan 		
prosentase

X1

=

Capital Adequacy Ratio 		
(CAR) dalam prosentase

X2

=

Biaya operasi dengan 		
pendapatan operasi 		
(BOPO) prosentase

X3

=

Loan To Deposit Ratio (LDR)
dalam prosentase

X4

=

Non Performing Loan (NPL)
dalam prosentase

Bo

= konstanta

B1,B2,B3,B4

= Koefisien regresi

€¡

= variabel gangguan

Untuk penilaian tingkat kesehatan
bank hasil rasio-rasio CAR, BOPO, LDR, NPL dan
ROA dimasukkan dalam nilai komposit sesuai
kategori rasio masing-masing variabel dan untuk
membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap
variabel tidak bebas baik secara simultan maupun
parsial dengan memasukkan rasio-rasio tersebut
dengan menggunakan program SPSS.
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Predikat
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik

HASIL

Hasil Penilaian Perkembangan Tingkat
Kesehatan Bank
Secara keseluruhan dari hasil penilaian
tingkat kesehatan bank pada 5 bank swasta
nasional take over dengan menggunakan metode
CAEL yang dimasukkan dalam nilai komposit
sesuai dengan SEBI no. 6/23/DPNP/2004 dalam
penelitian ini sejak Desember 2001 sampai
dengan Desember 2007 menunjukkan predikat
sangat baik pada BCA dengan total nilai antara
35,5 - 38 dan Bank Danamon dengan total nilai
antara 34,5– 39. Bank Lippo, Bank Niaga pada
periode yang sama menunjukkan kinerja variatif
dari cukup baik, baik dan sangat baik yaitu pada
Bank Niaga total pada Desember 2001 total nilai
terendah 22,5 dan tertinggi 37,5 pada Maret 2004.
Total nilai terendah pada Bank Lippo periode
Desember 2002 dengan total nilai 21 dan tertinggi
periode Maret 2006 dengan total nilai 37.
Hasil Analisis Data
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
pengaruh CAR, BOPO, LDR dan NPL terhadap ROA
baik secara simultan maupun parsial. Alat analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan regresi linier berganda dengan
proses perhitungan dalam pengujian hipotesis
dilakukan dengan bantuan software SPSS yang
hasilnya ditampilkan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Rangkuman Hasil Analisis Regresi

Variabel
CAR
BOPO
LDR
NPL
Konstanta
R Square =
0,859

Koefisien
t – Hitung
t – Tabel Alpha 5%
-0,028
-3,265
±1,660
-0,095
-15,036
±1,660
0,005
1,251
±1,660
-0,042
-3,545
±1,660
10,138
14,742
±1,660
Adjusted R Square = 0,854
F-Hitung = 145,263
F-Tabel = 2,463

Probabilitas
0,002
0,000
0,214
0,001
0,000
Prob. F = 0,000

Sumber: data diolah, 2008.

Berdasarkan hasil perhitungan dari program
SPSS tersebut, maka persamaan regresi yang
dihasilkan adalah :
ROA = 10,138 – 0,028CAR - 0,095BOPO + 0,005LDR0,042NPL
Dari rangkuman Tabel 5 ditunjukkan nilai
R Square adalah 0,859, hal ini berarti 85,9%
variasi ROA dapat dijelaskan oleh variasi dari ke
empat variabel independen CAR, BOPO, LDR dan
NPL. Sedangkan sisanya 14,1% (100% - 85,9%)
dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Pembuktian Hipotesis Pertama - Uji Simultan
(Uji F)
Analisis hasil uji F (uji signifikansi simultan)
digunakan untuk membuktikan hipotesis pertama
(H1) yang menyatakan bahwa CAR, BOPO, LDR
dan NPL secara simultan mempunyai pengaruh
terhadap ROA. Hal ini dapat dibuktikan dengan
melihat nilai F-hitung pada tingkat siginifikansi
5% (0,05).
Pada Tabel 5 ditunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 145,263 yang apabila dibandingkan
dengan F-tabel pada tingkat signifikansi 5%
sebesar 2,463, maka nilai F-hitung lebih besar
dari F-tabel, demikian juga dengan probabilitas
kesalahannya sebesar 0,000 yang berada di bawah
0,05. Hal ini berarti menunjukkan bahwa secara
simultan (serentak) variabel CAR, BOPO, LDR
dan NPL mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap ROA, sehingga hipotesis pertama

(H1) yang menyatakan bahwa CAR, BOPO, LDR
dan NPL secara simultan mempunyai pengaruh
terhadap ROA dapat diterima karena signifikan
dengan tingkat R square 0,859, sehingga dengan
demikian bahwa variabel CAR, BOPO, LDR, NPL
mampu menjelaskan pengaruh pada ROA sebesar
85,9 %.
Pembuktian Hipotesis kedua - Uji Parsial
(Uji t)
Analisis hasil uji t (uji signifikansi parameter
individual) digunakan untuk membuktikan
hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa
CAR, BOPO, LDR dan NPL secara parsial mempunyai
pengaruh terhadap ROA. Hal ini dapat dibuktikan
dengan melihat nilai t-hitung masing-masing
variabel bebasnya pada tingkat siginifikansi 5%
(0,05). Nilai t-hitung variabel CAR adalah sebesar
-3,265, hasil ini lebih besar dibandingkan dengan
t-tabel pada alpha 5% yaitu sebesar ±1,660.
Dengan demikian secara parsial variabel CAR
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
ROA dengan tingkat signifikansi (probabilitas
tingkat kesalahan variabel) sebesar 0,002 (lebih
kecil dari 0,05). Sehingga dapat disimpulkan,
hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial
CAR mempunyai pengaruh terhadap ROA dapat
diterima karena signifikan.
Selanjutnya pada nilai t-hitung variabel
BOPO adalah sebesar -15,036, hasil ini lebih besar
dibandingkan dengan t-tabel pada alpha 5%
IMPLIKASI PROSES TAKE-OVER BANK SWASTA NASIONAL GO PUBLIC
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yaitu sebesar ±1,660. Dengan demikian secara
parsial BOPO mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap ROA dengan tingkat
signifikansi (probabilitas tingkat kesalahan
variabel) sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05).
Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan,
hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial
BOPO mempunyai pengaruh terhadap ROA dapat
diterima.

paling dominan adalah LDR terhadap ROA pada
bank-bank umum swasta take over ternyata tidak
terbukti dalam penelitian ini, dengan alasan LDR
yang ada tidak memenuhi ketentuan Bank
Indonesia yaitu antara 80–120%. Sedangkan yang
paling dominan pengaruhnya secara parsial
adalah variabel BOPO.

Sedangkan nilai t-hitung variabel LDR
adalah sebesar 1,251, hasil ini lebih kecil
dibandingkan dengan t-tabel pada alpha 5%
yaitu sebesar ±1,660. Dengan demikian secara
parsial LDR mempunyai pengaruh yang tidak
signifikan terhadap ROA dengan tingkat
signifikansi (probabilitas tingkat kesalahan
variabel) sebesar 0,214 (lebih besar dari 0,05).
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan
bahwa secara parsial LDR mempunyai pengaruh
terhadap ROA tidak dapat diterima karena tidak
signifikan.

PEMBAHASAN

Hasil uji t berikutnya adalah variabel NPL,
dimana ditunjukkan nilai t-hitung variabel NPL
adalah sebesar -3,545, hasil ini lebih besar
dibandingkan dengan t-tabel pada alpha 5%
yaitu sebesar ±1,660. Dengan demikian secara
parsial NPL mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap ROA dengan tingkat signifikansi
(probabilitas tingkat kesalahan variabel) sebesar
0,001 (lebih kecil dari 0,05). Dengan demikian
dapat disimpulkan, hipotesis yang menyatakan
bahwa secara parsial NPL mempunyai pengaruh
terhadap ROA dapat diterima karena signifikan.
Pembuktian Hipotesis Ketiga
Variabel LDR (X3) mempunyai nilai beta
standarisasi yang terbesar yaitu 0,057 dengan
tanda positif. Hal ini berarti bahwa variabel
tersebut merupakan variabel yang tidak
mempengaruhi ROA (Y) dibandingkan dengan
variabel lainnya. Dengan demikian hipotesis ketiga
yang menyatakan bahwa salah satu variabel yang
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
terhadap 4 variabel bebas yaitu CAR, biaya BOPO,
LDR dan NPL secara bersama-sama mempunyai
pengaruh signifikan terhadap ROA atas bankbank umum swasta nasional take over, sedangkan
hasil analisis secara parsial (uji t), hanya terdapat
satu variabel LDR yang tidak berpengaruh
terhadap ROA bank-bank umum swasta nasional
take over, kondisi ini berdampak negatif terhadap
pertumbuhan sektor riil, namun dalam kondisi
perekonomian yang sedang resesi dan krisis, maka
perbankan sangat konservatif dalam pemberian
kredit. BOPO menjadi hal yang sangat dominan
membuktikan bahwa dalam kondisi saat ini
sesuatu yang paling rasional dilaksanakan dalam
rangka konsolidasi dan menjaga kontinuitas usaha
adalah berkinerja efisien.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian Ratna & Willem (2006) yang
menyatakan kenaikan CAR akan menurunkan
ROA jika kenaikan tersebut menurunkan
penempatan kredit, hubungan suku bunga dan
ROA tergantung elastisitas kredit dan simpanan
terhadap suku bunga.
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Variabel capital adequacy ratio terbukti
signifikan berpengaruh pada return on asset pada
bank-bank umum swasta nasional take over,
keadaan tersebut mengindikasikan bahwa CAR

PERBANKAN
perlu dijaga agar tidak turun karena faktor
kenaikan penempatan kredit dan rata-rata CAR
periode 20 triwulan laporan periode Desember
2002 sampai dengan 2007 sebesar 20,85
menunjukkan rasio yang baik di atas rata-rata
ketentuan Bank Indonesia. Apabila dibandingkan
dengan rata-rata bank swasta nasional 20,84%
dan rata-rata CAR bank pemerintah dengan rasio
19,69% serta rata-rata perbankan nasional
dengan rasio 20,10%, maka bank-bank swasta
nasional take over untuk rasio CAR lebih baik.
Biaya Operasi terhadap Beban Operasi
(BOPO)
BOPO periode 20 triwulan laporan periode
Desember 2001 sampai dengan September 2006
sebesar 82,09% menunjukkan rasio yang baik dari
rata-rata ketentuan Bank Indonesia. Apabila
dibandingkan dengan rata-rata bank swasta
nasional
88,14%, rata-rata BOPO bank
pemerintah dengan rasio 93,59 % serta rata-rata
perbankan nasional dengan rasio 88,14 % , maka
bank-bank swasta nasional take over untuk rasio
BOPO lebih baik.
Perbankan nasional dan khususnya bankbank swasta nasional take over sudah
menekankan pentingnya efisiensi dan hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian
Ratna & Willem (2006) bahwa BOPO meningkat
semakin tidak efisien karena menurunkan ROA
dan diperkuat oleh hasil penelitian Reza &
Purwantoro (2006) bahwa untuk meningkatkan
ROA harus meningkatkan pendapatan dan
menurunkan beban biaya operasi. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian Chehab & Adham (2005)
dimana proses merger dan take-over akan
meningkatkan tingkat efisiensi dan peningkatan
keuntungan dan sesuai dengan penelitian
Menurut DeLong (2004) two other circumstances
improve long-term performance: (1) when a
merger involves a relatively inefficient acquirer and,
(2) when partners reduce bankruptcy costs

Loan to Deposit Ratio (LDR)
Variabel LDR terbukti tidak signifikan
berpengaruh pada return on asset pada bankbank umum swasta nasional take over, keadaan
tersebut mengindikasikan bahwa intermediasi atas
penyaluran kredit ditingkatkan agar kenaikan LDR
akan menaikkan ROA. Rata-rata LDR periode 20
triwulan laporan periode Desember 2002 sampai
dengan Desember 2007 sebesar 45,31 %
menunjukkan rasio yang belum memenuhi
ketentuan Bank Indonesia. Apabila dibandingkan
dengan rata-rata bank swasta nasional 47,51 dan
rata-rata LDR bank pemerintah dengan rasio
43,97% serta rata-rata perbankan nasional
dengan rasio 47,51% , maka bank-bank swasta
nasional take over untuk rasio LDR masih di bawah
ketentuan Bank Indonesia dan bank pemerintah,
bank swasta lainnya maupun seluruh perbankan
secara nasional. Namun hal ini tidak sesuai dengan
Keeton & William (2003) take-over and merger will
benefit most communities by increasing the
public’s access to to financial services and making
it easier for banks to continue lending during
regional economic downturns.
Non Performing Loan (NPL)
Rata-rata NPL periode 20 triwulan laporan
periode Desember 2002 sampai dengan Desember
2007 sebesar 6,53% menunjukkan rasio yang
belum baik dari rata-rata ketentuan Bank
Indonesia. Apabila dibandingkan dengan rata-rata
bank swasta nasional 2,53% dan rata-rata NPL
bank pemerintah dengan rasio 5,21 % serta ratarata perbankan nasional dengan rasio 3,92 % ,
maka dari segi rata-rata selama 20 triwulan bankbank swasta nasional take over untuk rasio NPL
belum baik karena Bank Internasional Indonesia
pada tahun 2002 NPL sangat tinggi selama 5
triwulan, namun apabila posisi per Desember 2007
NPL telah mencapai 1,46 %
Dengan membaiknya NPL perbankan bankbank swasta nasional take over merupakan
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indikasi instrumen investasi bagi sektor usaha
membaik dan penyaluran kredit dapat berjalan
dengan baik, namun karena sektor riil dunia usaha
baru mulai bangkit dan konsolidasi sehingga
kesempatan menggunakan fasilitas kredit yang
ada tidak dapat diserap dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perkembangan kinerja dan tingkat kesehatan
Bank Swasta yang telah di take-over; menganalisis
pengaruh dari indikator kinerja perbankan dan
mengidentifikasi indikator yang dominan yang
mempengaruhi pencapaian kinerja dan tingkat
kesehatan bank; dan mengetahui tingkat
keberhasilan dan kontribusi proses take-over
dalam rangka meningkatkan penyehatan
perbankan nasional.
Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan
tingkat kesehatan bank take over menunjukkan
kinerja variatif dari cukup baik, baik dan sangat
baik yang secara keseluruhan menunjukan trend
meningkat dan secara rata-rata diatas kinerja
perbankan nasional, sehingga perkembangan
tersebut memberi kontribusi pada kebijakan
pemerintah dalam rangka penyehatan dan
pemulihan dampak krisis perbankan nasional.

di atas kredit macet perbankan nasional, sehingga
dengan demikian proses kredit dan prudential
banking dari bank take-over cenderung lebih
baik dan hal ini akan meningkatkan Retern On
Asset (ROA) dan peningkatan efisiensi (BOPO).
Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan
Operasional (BOPO) bank take-over secara ratarata dan berkembang menjadi lebih kecil,
sehingga bank take over beroperasi secara lebih
efisien yang merupakan salah satu tujuan take
over atau merger bank. Hal tersebut merupakan
hal yang sangat rasional mengingat bahwa
implikasi risiko dari kondisi krisis dan resesi
dilakukan dengan azas prudential dan bekerja
efisien.
Perkembangan Return On Assets (ROA)
bank take-over meningkat secara berkesinambungan dan relatif lebih besar dari ratarata ROA perbankan nasional, hal ini merupakan
akumulasi dari peningkatan kinerja yang
dicerminkan adanya penurunan dari BOPO dan
NPL serta peningkatan CAR.
Loan to Deposit Ratio (LDR) bank take-over
masih berada di bawah angka LDR perbankan
nasional, sehingga dengan demikian maka
peranan bank take over dalam perekonomian dan
mendorong pertumbuhan sektor riil belum
maksimal, bank take-over belum memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan
perekonomian negara.
Saran

Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Takeover menunjukkan perkembangan yang lebih
besar dari rata-rata perbankan nasional dan hal
ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank,
sehingga terjadi penguatan permodalan bank
take-over yang juga memberi penguatan dalam
sistem perbankan serta memberikan jaminan
terhadap risiko yang akan di cover oleh modal bank.

Perkembangan yang positif dengan adanya
penurunan BOPO sebagai indikasi terjadinya
efisiensi dalam operasional bank, diharapkan
terjadi karena pencapaian scale of economic dan
bukan karena adanya rasionalisasi karyawan atau
dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
karena ini merupakan implikasi masalah dari proses
take-over (merger) yang dilakukan bank.

Non Performance Loan (NPL) bank take over
telah menurunkan secara signifikan pada akhir
2007, walaupun sebelumnya secara rata-rata masih

Dalam ketentuan dan regulasi yang dibuat
oleh Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan
dalam rangka penyehatan perbankan nasional
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juga harus mempertimbangkan implikasi dari
proses take-over dan merger terhadap potensi PHK
yang akan membawa masalah baru dalam
perekonomian nasional.
Loan to Deposit Ratio (LDR) yang relatif
masih kecil dari bank take-over sebagai indikasi
belum maksimalnya peran bank take-over dalam
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sektor
riel, sehingga perlu adanya ketentuan dan
regulasi yang mendorong peran tersebut, selain
ditunjang dengan kebijakan pemerintah untuk
menciptakan iklim investasi yang sehat dan
mendorong pertumbuhan sektor riil tersebut.
Dalam penelitian ini peneliti memiliki
keterbatasan karena tidak dapat menggunakan
metode CAMELS secara keseluruhan, dimana
faktor management (M) dan sensitifitas (S) tidak
diteliti karena tidak tercantum dalam laporan
keuangan bank yang dipublikasikan dan bersifat
rahasia bank, sehingga untuk penelitian
selanjutnya dapat diupayakan menyertakan
kedua faktor tersebut sebagai komponen
indikator penilaian tingkat kesehatan bank.
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