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PENGARUH KARAKTERISTIK BANK DAN STRUKTUR PASAR PERBANKAN
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK.
( Studi pada Bank Asing dan Bank Domestik di Indonesia Tahun 2011 – 2015 )
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh karakteristik bank (Size,
LDR, NPL dan CAR) dan struktur pasar perbankan (Statistik Panzar Rosse-H,
Herfindhal Hirschman Index) terhadap kinerja keuangan (ROA, ROE dan NIM).
Serta variabel moderasi tipe kepemilikan (Dummy Bank Asing dan Bank Domestik)
memperkuat pengaruh hubungan diantara kedua variabel tersebut. Dengan
menggunakan Teknik Purposive Sampling, penelitian ini menggunakan 32 sample
dari 119 Bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 20112015. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis linier
berganda. Secara keseluruhan data diuji dengan menggunakan Uji F dan Uji t.
Sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik
Bank mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Struktur Pasar
Perbankan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada Kinerja Keuangan.
Serta, peran Bank Asing tidak memperkuat pengaruh karakteristik Bank dan Struktur
Pasar Perbankan terhadap Kinerja Keuangan.
Katakunci: Karakteristik Bank, Struktur Pasar Perbankan, Kinerja Keuangan, Tipe
Kepemilikan, Perbankan.
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Latar Belakang
Perbankan pada era sekarang menjadi lembaga keuangan yang meningkat
dengan pesat dan semakin mengglobal. Banyak negara telah memperluas pasarnya
dan aktivitas keuangannya secara internasional dengan menerima Bank Asing
masuk ke negaranya. Kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Indonesia
telah membuka pasar perbankan menjadi lebih luas. Sehingga, nantinya akan lebih
banyak Bank Asing yang akan masuk ke pasar industri Indonesia. Masuknya Bank
Asing di Indonesia didorong oleh kemajuan teknologi dan komunikasi, sistem yang
lebih baik, serta diharapkan dapat mendongkrak pertumubuhan ekonomi Indonesia
serta mengembangkan Perbankan Konvensional di Indonesia.
Baik Bank Domestik maupun Bank Asing berusaha untuk meningkatkan
profitablitasnya. Untuk melakukan peningkatan profitabilitas ini, Bank melibatkan
kedua faktor penentu internal serta eksternal. Yang mencakup keputusan
pengelolaan yang dilakukan oleh masing-masing bank serta faktor kendali
makroekonomi bank seperti lingkungan hukum, dan keadaan ekonomi dimana
lembaga keuangan tersebut beroperasi.
Namun, pada tahun 2015, Laba Kinerja Bank Umum Konvensional di
Indonesia mengalami penurunan, Hal ini dikarenakan adanya pelemahan dalam
pertumbuhan ekonomi. Terutama pada Bank Asing pada tahun 2015 mengalami
penurunan laba mencapai 30,16%. Dikarenakan biasanya porsi kredit yang di
salurkan oleh Bank Asing sebagian besar ke Korporasi. Dan terjadi anjlok pada
harga minyak dunia dan harga komoditas primer padahal Bank Asing dominan
memiliki exsposure kredit yang besar pada minyak dan tambang. Net Performing
Loan (NPL) pada Bank Asing melonjak hingga 40,8%, pertumbuhan pinjaman Bank
Asing mengalami penyusutan sekitar 19%-76% dibanding tahun sebelumnya. (Berita
Bisnis Indonesia, 10 Februari 2016).
Perbankan Indonesia telah terliberalisasi oleh kebijakan keuangan bank asing
yang menyebabkan berkembang pesatnya bisnis perbankan dengan persaingan
yang sangat ketat di dalam pasar perbankan domestik. Akibatnya, struktur pasar
industri perbankan telah berubah secara signifikan. Struktur perbankan di Indonesia
belum optimal dikarenakan hanya 11 Bank Besar yang menguasai sekitar 75% aset
perbankan Indonesia. Namun disisi lain, banyak Bank-bank kecil yang juga
mempunyai cakupan usaha yang sama dengan Bank besar namun jumlahnya
terbatas. Struktur Pasar Keuangan di Indonesia saat ini dinilai tidak berkembang dan
hanya terfokus pada Bank saja. Hal ini menyebabkan struktur pasar perbankan di
Indonesia menjadi kurang optimal dan tidak efisien karena terlalu banyaknya Bank di
Indonesia. Sehingga Bank Indonesia ingin memperkuat struktur perbankan
Indonesia dengan memperkuat permodalan bank untuk meningkatkan kemampuan
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bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi,
maupun meningkatkan skala usahanya. Dengan demikian diharapkan 10 tahun
mendatang, perbankan di Indonesia dapat mencapai Struktur pasar yang optimal
dengan mencapai Bank skala Internasional.

TINJAUAN PUSTAKA
Struktur Pasar
Struktur Pasar menurut Undang-Undang No 5 tahun 1995 adalah keadaan
pasar yang memberi petunjuk tentang aspek yang memiliki pengaruh penting
terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek yang menentukan struktur
pasar yaitu jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar,
keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan market power. Di dalam teori
ekonomi makro terdapat empat bentuk struktur pasar yaitu Pasar persaingan
Sempurna, pasar persaingan monopoli, pasar persaingan oligopoli dan pasar
persaingan monopolistik. Perbedaannya terdapat pada tingkat kekuatan pasar pada
masing-masing struktur pasar.
Struktur pasar adalah salah satu variabel penting yang digunakan karena
struktur pasar mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan. (Naylah, 2010). Hal
ini karena struktur pasar disebarkan kedalam beberapa karakteristik industri yang
mempengaruhi keputusan manajer kemudian akan ditentukan tingkat persaingan
didalam industri (Subanidja, 2006).
Konsentrasi Bank
Konsentrasi pasar menunjukkan tingkat produksi pasar yang terfokus pada
beberapa perusahaan besar dan adanya kekuatan bank yang permanen sehingga
konsentrasi ini tidak banyak berubah dari waktu ke waktu (Naylah, 2010).
Perusahaan yang mempunyai tingkat konsentrasi yang cukup tinggi, maka dapat
dikatakan persaingan antar bank tersebut rendah, sehingga struktur pasarnya
mengarah kedalam struktur pasar monopoli.
Karakteristik Bank
Karakteristik spesifik bank merupakan faktor-faktor yang berasal dari kondisi
internal perusahaan atau bank yang mempengaruhi terhadap kebijakan struktur
modal, yang dapat dilihat dari neraca dan laporan laba rugi bank (Athanasoglou
et.al, 2005). Dalam penelitian ini digunakan beberapa faktor dari karakteristik
keuangan bank, yaitu:
1) Bank Size, Size atau ukuran menunjukkan skala usaha yang dilakukan oleh
perusahaan. Perusahaan yang mempunyai Asset yang besar akan memperoleh laba
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yang besar karena mempunyai kemampuan dalam menyalurkan dana yang lebih
besar ke masyarakat.
2) Resiko Kredit, Risiko Kredit merupakan resiko akibat ketidakmampuan
nasabah mengembalikan jumlah pinjaman serta bunga dalam jangka waktu tertentu.
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum Pasal 10, dalam penetapan kualitas kredit, bank wajib
memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar debitur..
3) Rasio Likuiditas, Rasio likuiditas adalah rasio menunjukkan kemampuan
untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya sesuai
jangka waktu yang telah ditentukan. (Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori
dan Aplikasi, 2008).
4) Rasio Kecukupan Modal, Rasio ini melihat seberapa banyak aktiva bank
mengandung resiko yang dibiayai dana modal sendiri dari dalam selain memperoleh
sumber dana dari eksternal. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter
menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yaitu 8%
yang harus selalu dipertahankan setiap bank.
Kinerja Keuangan
Kinerja Keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan
mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaaan (IAI, 2007).
Ukuran bank pada umumnya digunakan sebagai ukuran skala ekonomis di Industri
Perbankan di mana semakin besar suatu Bank semakin besar juga kemampuan
Bank tersebut mencapai skaka ekonomis dan menurunkan biaya dalam
mengumpulkan dan memproses informasi (Ameur dan Mhiri, 2013). Sesuai Surat
Edaran Bank Indonesia, ditetapkan berbagai rasio yang wajib dilaporkan oleh bank
dan diawasi secara langsung oleh JK. Rasio tersebut ditetapkan dan diterapkan oleh
semua bank yang beroperasi di Indonesia.
Struktur Kepemilikan
Keputusan penentuan struktur modal merupakan kebijakan yang diambil oleh
manajemen perusahaan yang dipengaruhi oleh pemilik atau pemegang saham.
Struktur kepemilikan mewakili sumber kekuasaan (source of power) yang dapat
digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol manajemen perusahaan terutama
dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam perusahaan
(Renniwaty, 2012).
Menurut Wahyudi dan Pawesti (2006) struktur kepemilikan oleh beberapa
peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya
berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu
memaksimalkan nilai perusahaan. Ini disebabkan karena adanya kontrol yang di
miliki setiap bank.
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Struktur Kepemilikan Bank Asing vs Bank Domestik
Bank Domestik mempunyai biaya dan keuntungan yang lebih efisien di
banding Bank Asing (Berger et Al, 2000). Namun berbeda dengan penelitian
Classenss yang berpendapat bahwa Bank Asing yang berada di Negara
Berkembang secara signifikan mempunyai NIM lebih besar daripada bank domestik.
Di negara-negara berkembang, Bank Asing disarankan untuk meningkatkan kinerja
Bank asing atas bank domestik termasuk pembebasan dari peraturan alokasi kredit
dan pembatasan lainnya, inefisiensi pasar serta praktik perbankan ketinggalan
zaman yang memungkinkan bank-bank asing memiliki kinerja yang lebih baik
(Claessens, Demirgüç- Kunt, & Huizinga 2000).
Kehadiran Bank Asing membuat pasar perbankan lebih kompetitif karena
sebagian Bank Asing mendominasi pasarnya. Bank Asing membawa banyak
manfaat, salah satunya Bank Asing dapat memanfaatkan kemampuannya masuk ke
likuiditas eksternal dari Bank Induk. Langkah ini dapat meningkatkan kinerja di
negara berkembang. Namun juga ada kerugian karena adanya resiko terhadap
modal. (Ramizur, 2010)

PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Struktur Pasar Perbankan
Kinerja Keuangan
Bank

Karakteristik Bank

Kepemilikan Bank
(Dummy)
Karakteristik Bank dan Kinerja Keuangan
Pada penelitian ini, rasio likuiditas mempunyai pengaruh signifikan dan positif
terhadap NIM, ROA dan ROE, yang mengindikasi bahwa meningkatnya rasio
likuiditas cenderung mempengaruhi profitabilitas Bank. Pada Bank Size, hubungan
antara Bank Size dan profitabilitas bank adalah negative pada NIM dan positif
terhadap ROA dan ROE. Hubungan antara profitabilitas bank dan rasio modal
adalah significan dan positif terhadap NIM dan ROA. Terhadap ROE hubungannya
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significan dan negatif. (Sheng Hung Chen, Chien-Chang Liao (2011)). Sehingga
dapat disimpulkan hipotesisnya, yaitu:
H1 : Karakteristik Bank berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank
Struktur Pasar Perbankan dan Kinerja Keuangan
Struktur perbankan mempengaruhi profitabilitas baik dalam bank domestik
maupun bank asing dan memainkan peran penting dalam keunggulan kompetitif
internasional. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu
profitabilitas bank di Negara dan wilayah tertentu, namun dampak dari struktur pasar
perbankan dalam profitabilitas bank di negara-negara telah jarang diteliti secara
empiris, terutama dalam konteks perbandingan internasional. Akhir-akhir ini, banyak
penelitian telah mengevaluasi efek dari struktur pasar terhadap profitabilitas
perbankan di berbagai negara, tapi bukti internasional berdasarkan perbedaan lintas
negara dalam struktur pasar perbankan tetap jarang. Singkatnya, para peneliti ini
menunjukkan bahwa struktur pasar perbankan memang memiliki pengaruh yang
besar pada profitabilitas bank. Sehingga dapat disimpulkan hipotesisnya, yaitu:
H2 = Struktur Pasar Perbankan mempunyai pengaruh yang substansial terhadap
Kinerja Keuangan Bank
Pengaruh Kepemilikan Bank Asing terhadap Kinerja Keuangan
Masuknya kepemilikan bank Asing di 11 Negara yang mengalami transisi akan
menyebabkan kinerja keuangan Bank di Negara tersebut membaik (Bonin et al,
2004). Secara langsung, masuknya Bank Asing menginduksi Bank Domestik untuk
lebih efisien karena adanya persaingan serta tekanan yang sangat kompetitif dari
Bank Asing tersebut. Kehadiran Bank Asing memiliki efek positif pada pertumbuhan
ekonomi dan dapat memngatasi guncangan dari eksternal. Sehingga dapat
disimpulkan hipotesisnya, yaitu:
H3 = Kepemilikan Bank Asing memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja
keuangan.

METODE ANALISIS
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semua Bank yang sudah tercatat
di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebanyak 119 Bank. Sampel pada penelitian ini
diantaranya adalah Bank Pemerintah, Bank Swasta Devisa, Bank Campuran dan
Bank Asing. Sampel dalam penelitian ini adalah 14 Bank Asing, dan 18 Bank
Domestik yang telah melewati beberapa kriteria yang telah ditentukan. Sehingga
jumlah total sampel penelitian yaitu 32 Bank.
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu
pengambilan dengan pengelompokkan sampel sesuai kriteria tertentu. Dari 119
Bank yang ada di Indonesia, sampel yang diambil merupakan Bank Domestik dan
Bank Asing dengan beberapa kriteria yang digunakan, yaitu: Bank Domestik yaitu
Bank Pemerintah dan Bank Swasta Devisa yang menyediakan laporan keuangan
tahunan yang lengkap serta bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
sebelum tahun 2010. Bank Asing yaitu Bank Campuran yang memiliki kepemilikan
saham asing diatas 75%. dan yang memiliki laporan keuangan tahunan yang
dipublikasikan.

Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Independen
Statistik Panzar-Rosse H
Model statistik Panzar-Rosse H diukur dengan menggunakan
perubahan harga factor input dan diukur juga dengantingkat kompetisi
pada industri perbankan dengan menggunakan estimasi pada setiap
negara. Statistik PRH ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kompetisi
perbankan dilihat dari persaingan pendapatannya serta untuk mengetahui
termasuk dalam persaingan apa kompetisi pasar di perbankan Indonesia.
In (πi,t) = lnPFi,t + lnPLi,t + lnPKi,t +lnLNASST + lnDPSF + lnEQTA + εi,t
Indeks Herfindhal-Hirschman (HHI)
Indeks HHI mengukur dengan menjumlahkan kuadrat dari market
share semua bank di semua industri. Indeks HHI dapat diukur dengan:

Ukuran (SIZE) Bank
Ukuran Bank dilihat dari total aktiva yang dimiliki oleh setiap Bank
yang biasa digunakan dalam kegiatan operasional Bank.
Size = Ln (Total Aktiva)
Loan to Funding Ratio (LFR)
Rasio LFR digunakan untuk mengukur seluruh jumlah kredit yang diberikan
bank dengan dana pihak yang diterima oleh bank.
LFR =
Kredit
Total Deposito
Non Performing Loan (NPL)
Rasio NPL digunakan untuk mengukur tingkat bank dalam mengelola kredit
bermasalah.
NPL = Kredit Bermasalah

commit to user
7

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kredit yang diberikan

Capital Adequacy Ratio (CAR)
CAR mencerminkan tingkat kesehatan suatu Bank. Semakin tinggi Rasio
CAR, maka Bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung resiko
yang akan muncul serta dapat mengembangkan perusahaannya.
CAR =
Modal Sendiri
ATMR (neraca aktiva + neraca administrasi)
2.

Variabel Dependen
Return on Asset (ROA)
ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan Bank dalam
mendapatkan laba. Semakin besar ROA akan semakin tinggi tingkat
keuntungan yang dicapai.
ROA = Laba Sebelum Pajak
Rata-Rata Total Aset
Return on Equity (ROE)
ROE digunakan untuk mengukur berapa banyak keuntungan yang
dihasilkan oleh Bank dibandingkan dengan modal yang disetor oleh
Pemegang Saham.
ROE = Laba Setelah Pajak
Rata-Rata Ekuitas
Net Interest Margin (NIM)
NIM digunakan untuk mengukur perbandingan pendapatan bunga bersih
terhadap rata-rata aktivanya. Semakin tinggi NIM nya maka akan semakin
efektif Bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit.
NIM = Pendapatan Bunga Bersih
Rata-rata Aktiva Produktif

3. Moderasi
Struktur Kepemilikan Bank
Struktur Kepemilikan Bank menggunakan variabel dummy yang digunakan
untuk menguantitatifkan variabel yang kualitatif. Pengukurannya yaitu Bank
Asing = 1 dan Bank Domestik = 0. Jika merupakan kepemilikan Bank Asing
maka akan diberi nilai 1. Jika tidak akan diberi nilai 0.
Model Regresi
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πi,t = β0 + β1 SIZEi,t + β2 LRi,t + β3 CRi,t + β4 CARi,t + β5 PRHi,t + β6HHI,t + β7 FBi,t + β8
FB*SIZEi,t + β9 FB*LFRi,t + β10 FB*NPLi,t + β11 FB*CARi,t + β12 FB*PRHi,t + β13
FB*HHIi,t εi,t
Dimana:
π adalah Kinerja Keuangan Bank (diukur menggunakan ROA, ROE dan NIM)
SIZE
= Log Naturan total Asset
LR
= diukur dengan Loan to Funding Ratio
CR
= diukur dengan Non Performing Loan
CAR
= diukur dengan Capital Adequacy Ratio
PRH
= Kompetisi Perbankan
HHI
= Konsentrasi Perbankan
FB
= Kepemilikan Bank Asing
FB*Size
= Kepemilikan Bank Asing dikali Ukuran Bank
FB*LFR
= Kepemilikan Bank Asing dikali Loan to Funding Ratio
FB*NPL
= Kepemilikan Bank Asing dikali Non performing Loan
FB*CAR
= Kepemilikan Bank Asing dikali Capital Adequecy Ratio
FB*PRH
= Kepemilikan Bank Asing dikali Panzar-Rosse H
FB*HHI
= Kepemilikan Bank Asing dikali Indeks HHI
β0
= Konstanta
β1 - β6
= koefisien regresi variabel independen
β7 - β13 = koefisien regresi Moderasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Pada pengujian normalitas untuk persamaan regresi baik ROA, ROE maupun
NIM ditemukan data telah terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas
Dalam pengujian multikolinieritas dengan menggunakan VIF dan Tolerance,
persamaan regresi baik ROA, ROE maupun NIM tidak terdapat multikolinieritas
pada variabel independen.
c. Uji Heterokedastisitas
Pada grafik uji heterokedastisitas tidak terdapat titik berpola dan tersebar secara
merata sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteokedastisitas pada
persamaan regresi
d. Uji Autokorelasi
Hasil uji Autokorelasi pada persamaan Regresi diatas, terjadi autokorelasi
antara pvariabel dependen dengan variabel independen.
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Tabel 1 : Uji Hipotesis
Model

ROA

ROE

NIM

Uji F Anova

0,000

0,000

0,000

Uji R2

0,217

0,435

0,351

Uji F
Berdasarkan tabel IV.6 diketahui nilai signifikan pada ROA, ROE dan NIM yaitu
0.000 (P-Value < 0,05) yang berarti H0 ditolak sehingga ada pengaruh signifikan
antara karakteristik bank dan struktur pasar perbankan terhadap kinerja keuangan
Koefisien Determinasi (R2)
Berdasarkan tabel IV. 6 didapatkan nilai R Square pada ROA sebesar 0,217
sehingga varian variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh varian variabel
karakteristik bank sebesar 21,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar
model. nilai R Square pada ROE sebesar 0,435 sehingga varian variabel kinerja
keuangan dapat dijelaskan oleh varian variabel karakteristik bank sebesar 43,5%
dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. nilai R Square pada NIM
sebesar 0,351 sehingga varian variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh
varian variabel karakteristik bank sebesar 35,1% dan sisanya dijelaskan oleh
variabel lain diluar model
Tabel 2 : Hasil Uji Regresi

ROA

ROE

NIM

Model
B

Sig

B

Sig

B

Sig.

0.053

0.320

0.583

0.050

0.050

0.453

SIZE

0.002

0.002

0.019

0.000

0.002

0.019

LFR

-0.019

0.077*

-0.210

0.000

-0.013

0.319

NPL

-0.227

0.024

-1.335

0.017

-0.028

0.826

1 (Constant)
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CAR

-0.019

0.517

-0.451

0.005

0.067

0.065*

PRH

0.000

0.972

0.000

0.987

0.000

0.975

HHI

-0.825

0.108

-7.276

0.011

-0.641

0.318

FBSIZE

-0.002

0.223

-0.016

0.083*

0.000

0.808

FBLFR

0.017

0.112

0.192

0.001

0.015

0.251

FBNPL

0.080

0.565

0.655

0.399

0.357

0.043

FBCAR

0.035

0.265

0.365

0.033

-0.100

0.010

FBPRH

-0.004

0.652

-0.025

0.652

0.002

0.862

FBHHI

0.430

0.389

2.321

0.402

-0.258

0.680

*level signifikansi 10%
Hipotesis 1 :Karakteristik Bank berpengaruh positif terhadap Kinerja
Keuangan Bank
Dilihat dari uji hipotesis menggunakan uji f, uji t dan uji koefisien determinasi
secara simultan karakteristik bank berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Namun, ketika diuji proxynya satu persatu, tidak semua proxy karakteristik bank
berpengaruh positif. Ukuran bank (SIZE) merupakan salah satu indikator dalam
mengukur total aset yang dimiliki sebuah Bank. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
besar total aset yang dimiliki bank akan menunjukkan kinerja bank yang semakin
baik. Ketika sebuah Bank memiliki banyak nasabah yang menabung, pemasukan
Dana Pihak Ketiga (DPK) akan semakin besar dan meningkatkan aset. Pemasukan
dari DPK tersebut akan disalurkan ke dalam berbagai bentuk seperti kredit, obligasi,
surat berharga dan dana yang disalurkan tersebut memiliki pemasukan yang juga
besar terhadap aset dan tidak mengalami resiko, seperti resiko kredit, resiko pasar,
maka aset akan meningkat dan juga akan semakin lancar, serta modal yang dimiliki.
Pada Rasio Likuiditas yang diukur dengan menggunakan LFR menunjukkan
pengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Ini berarti bahwa ketika deposito
menurun dan kredit yang disalurkan mengalami masalah seperti kredit macet, maka
bisa memungkinkan modal yang dimiliki dan digunakan untuk memperoleh laba
menjadi tidak optimal. Banyaknya kredit macet yang terjadi dan menyebabkan asset
bank semakin menurun, dan menjadi tidak optimal, sehingga dana yang dipinjamkan
untuk masyarakat menjadi tidak maksimal.
Pada resiko kreditKetika kredit yang telah disalurkan mengalami kredit macet
ataupun kredit yang kurang lancar dan bermasalah semakin meningkat maka Aset
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yang dihasilkan oleh Bank tersebut akan menurun dan ini menyebabkan modal
tersebut juga ikut menurun dan menjadi tidak optimal, Hal ini menunjukkan bahwa
baik Bank Domestik dan Bank Asing memiliki NPL dibawah 5%. Namun rata-rata
NPL Bank Asing lebih rendah dibanding NPL Bank Domestik. Maka dapat
disimpulkan bahwa, Bank Asing memiliki resiko kredit yang lebih rendah dibanding
bank domestik. Bank Domestik memiliki kredit macet lebih besar dibanding Bank
Asing yang menyebabkan perputaran aset dan modal menjadi tidak lancar.
Dikarenakan aset serta modal sendiri berdampak pada pendapatan bunga yang
semakin menurun. Sehingga, semakin tinggi kredit suatu Bank maka akan semakin
besar kredit yang bermasalah dan menyebabkan kinerja Bank yang menurun.
Pada Rasio Kecukupan Modal ketika Bank mempunyai Dana Pihak Ketiga
(DPK) yang cukup besar, lalu disalurkan dalam bentuk kredit maka akan ada
kemungkinan terjadi dana yang tidak kembali atau resiko gagal bayar. Jika terjadi
resiko gagal bayar maka akan mengurangi aset dan modal yang dimiliki Bank.
Sehingga Modal sendiri akan menjadi berkurang karena adanya resiko gagal bayar
dan ada resiko tinggi karna modal terebut dibawah asset. Namun ketika tidak ada
resiko gagal bayar, maka pendapatan bunga bisa meningkat dan Bank akan
dianggap mampu dalam mengelola modalnya. Jadi ketika Bank akan menghitung
mengenai kecukupan modalnya maka juga harus mempertimbangkan resiko yang
ada. Ketika aset meningkat setiap tahunnya, maka modal bank juga perlu
ditingkatkan agar bisa seimbang. Pada hasil penelitian diatas, baik bank asing
maupun bank domestik tidak memiliki Car yang berada dibawah batas minimum,
sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR maka Bank dianggap
mampu karena modal yang dimiliki kuat. Apalagi Bank Asing yang ketika modalnya
berkurang akan disuntik dana oleh Bank Induknya.
Hipotesis 2 : Strukur Pasar Perbankan mempunyai pengaruh yang substansial
terhadap Kinerja Keuangan
Hasil analisis dari semua bank baik bank asing maupun bank domestik yang
diteliti menunjukkan bahwa kompetisi perbankan tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini dikarenakan beban-beban yang dimiliki seperti
beban bunga, beban gaji, lebih rendah dibanding Asetnya. Aset yang semakin
meningkat tentu akan berdampak pada biaya-biaya yang semakin berkurang.
Sehingga perubahan harga ini akan berdampak pada pendapatan bunga yang
semakin menurun. Bank di Indonesia belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan
non-bunga. Rata-rata Bank Domestik memiliki pendapatan bunga yang lebih tinggi
dibanding Bank Asing. Statistik PRH menunjukkan, semakin mendekati 0 maka
tingkat kompetisi akan semakin longgar, sehingga pendapatan akan meningkat.
Pada dasarnya baik Bank Asing dan Bank Domestik memiliki tingkat persaingan
yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank di Indoensia memiliki
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keseimbangan persaingan monopolistik dengan kondisi free entry, bahwa banyak
bank bersaing namun market powernya berbeda.
Ketika mengukur tingkat konsentrasi perbankan, setiap tahunnya menunjukkan
kenaikan dan penurunan pada tingkat konsentrasi antar bank. Dalam penelitian ini,
yang mempunyai pengaruh signifikan namun hubungan negatif hanya konsentrasi
perbankan terhadap ROE Hal ini dikarenakan ketika indeks HHI menunjukkan arah
negatif, maka konsentrasi perbankan dikatakan menguat. Sehingga, market power
yang dimiliki Bank tersebut menjadi tinggi dan menyebabkan harga lebih tinggi
daripada biaya marginal, maka tingkat kompetisi yang terjadi antar bank adalah
semakin menurun dikarenakan kompetisi perbankan di Indonesia hanya beberapa
bank besar saja, Hal ini terjadi akibat konsentrasi perbankan pada bank umum
masih menyalurkan kredit dibandingkan pendapatan non-bunga.
Hipotesis 3 : Kepemilikan Bank asing memperkuat pengaruh karakteristik bank
dan struktur pasar perbankan terhadap kinerja keuangan.
Bank Asing memperkuat pengaruh Ukuran (SIZE) Bank terhadap Return On
Equity (ROE). Hal ini berarti bahwa Bank Asing mempunyai dukungan modal yang
kuat dan mampu bersaing di pasar domestik. Dengan masuknya Bank Asing maka
bank-bank domestik menjadi terbiasa untuk bersaing dengan Bank Asing. Hal ini
dibuktikan dengan laba terbesar masih dikuasai oleh Bank Domestik yaitu Bank BRI,
Sehingga dengan adanya persaingan yang semakin ketat ini dapat membantu
meningkatkan laba pada perbankan domestik.
Bank Asing memperkuat pengaruh rasio likuiditas yang diukur dengan Loan to
Funding Ratio (LFR) terhadap Return On Equity (ROE). Bank Asing memiliki kredit
yang tidak tinggi dikarenakan Bank Asing tidak tergantung pada pendapatan bunga
kredit dan rata-rata pemasukkannya melalui pendapatan non bunga seperti provisi
kredit, transfer valuta asing, dan biaya administrasi. Sehingga, Bank Domestik yang
pendapatan non bunganya masih rendah, dapat didorong oleh Bank Asing.
Sehingga Bank Asing dapat memperkuat pemasukan lain selain kredit dan
depositonya.
Bank Asing memperkuat pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Net
Interest Margin (NIM). Hal ini dikarenakan modal Bank Asing yang dengan sistem
modal yang baik dapat memperkuat Bank Domesti dalam mengoptimalisasikan
kreditnya, sehingga kredit yang dikeluarkan akan semakin besar. Dengan kredit
yang besar maka Bank Domestik akan memiliki aset serta laba yang meningkat pula
sehingga Bank Domestik juga perlu menguatkan modal yang dimiliki. Sehingga
nantinya di pasar domestik, Bank Asing dapat mengucurka pendapatan bunga yang
diperoleh dari kredit serta dapat seimbang dengan pendapatan non bunganya.
Bank Asing memperkuat rasio kecukupan modal yang diukur dengan Capital
Adequacy Ratio (CAR) pada kinerja keuangan (ROE dan NIM), Bank Asing
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mempunyai kemampuan dalam mengatasi kemungkinan resiko yang ada. Hal ini
juga didukung bahwa jika Bank Asing mempunyai resiko-resiko tertentu, serta total
aset yang dimiliki Bank lebih besar dibanding modal sendiri, maka Bank Asing akan
mendapatkan tambahan modal dari Bank Induk agar modal yang dimiliki Bank Asing
dapat seimbang dengan asetnya. Tingkat modal yang tinggi yang dimiliki Bank Asing
ini juga akan meningkatkan cadangan kas yang digunakan untuk memperluas
kreditnya sehingga peluang meningkatnya ROE dan NIM juga akan semakin besar.
Ketika Bank Asing tidak mengalami resiko, maka Bank Asing dapat meningkatkan
pendapatan bunga sekaligus pendapatan non bunga. Hal ini, dapat memperkuat
aset serta modal yang dimiliki Bank Asing.
Pada variabel Struktur pasar perbankan, Bank Asing tidak memperkuat
pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan tingkat kompetisi antar
bank yang rendah dan tingginya konsentrasi antar bank yang menyebabkan
persaingannya semakin rendah. Serta kehadiran Bank Asing tidak memberikan efek
persaingan yang kompetitif dikelas Bank Umum Konvensional, dan karena
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yang melambat sehingga berdampak pada
kinerja Bank Asing yang menurun. Sehingga diharapkan kehadiran Bank Asing akan
membantu pertumbuhan ekonomi pada perbankan Indonesia serta terciptanya
teknologi yang baru yang telah diterapkan pada perbankan asing dan akan pula
diterapkan dalam perbankan domestik.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Variabel Karakteristik Perbankan mempunyai pengaruh yang signifikan hanya
pada indikator Return on Equity (ROE). Namun, hanya beberapa indikator pada
karakteristik perbankan yang berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset
(ROA) dan Net Interest Margin (NIM). Karakteristik Bank pada indikator Ukuran
perusahaan (Size) dan Net Performing Loan berpengaruh signifikan terhadap
Return on Asset (ROA). Sedangkan pada indikator Ukuran perusahaan (Size)
dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Net Interest
Margin (NIM). Dapat disimpulkan secara keseluruhan Karakteristik Bank
berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank.
2. Secara Keseluruhan Variabel Struktur Pasar Perbankan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan. Pada Kompetisi Perbankan yang diukur
Statistic Panzar Rosse-H tidak mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan
pada konsentrasi perbankan yang diukur dengan Indeks Herfindhal Hirschman
(HHI) hanya berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity (ROE). Hal ini
berarti, perubahan biaya bunga, biaya beban gaji tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan. Dan struktur pasar perbankan di Indonesia merupakan
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persaingan monopolistik dan terkonsentrasi tinggi, sehingga tingat kompetisi
antar Bank nya rendah.
3. Secara keseluruhan Bank Asing tidak memperkuat pengaruh Karakteristik Bank
dan Struktur Pasar Perbankan terhadap Kinerja Keuangan. Bank Asing hanya
memperkuat pengaruh Ukuran Bank, Rasio Likuiditas dan Rasio Kecukupan
modal terhadap Return on Equity (ROE) dan Bank Asing hanya memperkuat
Risiko Kredit dan Rasio Kecukupan Modal terhadap Net Interest Margin (NIM).
Saran
Penelitian ini hanya menggunakan sampel beberapa dari bank asing dan bank
domestik. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan keseluruhan dari
Bank Asing dan Bank Domestik di Indonesia agar benar-benar terlihat
pengaruhnya.
Bank domestik diharapkan mampu menekan biayanya yaitu biaya bunga dan
biaya tenaga kerja, karena Bank domestik masih sangat terkonsentrasi dengan
pendapatan bunga. Dikarenakan sekarang Bank asing pendapatannya tidak
tergantung pada bunga lagi namun beralih ke pendapatan non bunga seperti
valas, saham dan lain lain.
Bank Umum Konvensional Indonesia khususnya Bank Campuran serta Bank
Asing dan beberapa Bank Domestik diharapkan memperhatikan Loan to
Funding Ratio (LFR) nya, dikarenakan LFR pada Bank Asing ini sangat tinggi,
diatas batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu antara 78% 92%. Dikarenakan jika LFR nya tinggi maka akan mempengaruhi pendanaan
pada perbankan tersebut.
Bank Domestik diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan non Bunga juga.
Kompetisi Perbankan diharapkan semakin ketat, agar persaingan bank di
Indonesia semakin kompetitif sehingga Perbankan di Indonesia diharapkan tidak
hanya terkonsentrasi pada Bank-Bank Besar saja.
Kehadiran Bank Asing diharapkan mampu memperkuat struktur pasar
perbankan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sampai saat ini, Bank
asing belum cukup memperkuat kondisi perbankan di Indonesia.
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