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ABSTRAKSI 
 

ANALISIS PENGARUH NET INCOME, ROA, ROE DAN STATUS KEPEMILIKAN BANK 
TERHADAP PROBABILITAS MAKSIMALISASI CAR PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI 

BEI 

 

Diyan Lestari 

F0205069 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Net Income, ROA, ROE dan 
status kepemilikan bank terhadap probabilitas maksimalisasi CAR pada perusahaan 
perbankan di BEI periode tahun 2003 sampai 2007. ROA, ROE dan Net Income 
merupakan indikator tingkat profitabilitas bank, sedangkan status kepemilikan bank 
merupakan variabel yang menjelaskan company status suatu bank. Maksimalisasi CAR 
diukur berdasarkan tingkat nilai CAR pada perusahaan perbankan. Nilai CAR merupakan 
indikator terpenting bagi sebuah bank. Nilai CAR yang baik akan merefleksikan bank 
tersebut dalam kondisi yang sehat, begitu pula sebaliknya apabila nilai CAR 
menunjukkan penurunan terus-menerus akan merefleksikan bahwa bank tersebut 
berada dalam kondisi mengkhawatirkan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 
data laporan keuangan bank beserta status kepemilikan bank yang bersumber dari 
Indonesian Capital Market Directory dan www.idx.co.id. Pengambilan sampel dengan 
menggunakan teknik sampling dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan 
terkumpul 32 buah bank. Analisis regresi logit digunakan untuk menguji hipotesis 
alternatif.  

Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi Logit dengan variabel 
independennya adalah ROA, ROE, Net Income dan status kepemilikan bank. 
Sedangkan variabel dependennya adalah maksimalisasi CAR. Pengolahan data 
dilakukan dengan program E-Views 5.0 dengan tingkat signifikansi 1 %. 

Pada pengujian asumsi klasik penelitian ini, tidak terjadi gejala autokorelasi, 
multikolineritas, dan heteroskedastisitas. Dengan menggunakan model regresi 
berganda, hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Net Income, ROA, ROE dan status 
kepemilikan bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi 
CAR perusahaan perbankan di BEI.  

 Hasil penelitian menunjukkan ROA berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap probabilitas maksimalisasi CAR pada perusahaan perbankan di BEI. Sedangkan 
untuk variabel ROE, berpengaruh negatif secara signifikan terhadap probabilitas 
maksimalisasi CAR pada perusahaan perbankan di BEI, yang dapat diartikan bahwa 
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setiap kenaikan ROE tidak selalu diikuti dengan maksimalisasi nilai CAR. Untuk variabel 
Net Income dan status kepemilikan bank ditemukan berpengaruh positif secara tidak 
signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi nilai CAR pada perusahaan perbankan di 
BEI 

 

 

 

Kata kunci ; net income, return on assets, return on equity, status kepemilikan bank, 
capital adequacy ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A . Latar Belakang Masalah 

  Setelah kontribusi besar dari Miller dan Modigliani di tahun 1958 yang 

menunjukkan adanya independency (ketergantungan) antara nilai dari sebuah 

perusahaan terhadap struktur modalnya, yang kemudian capital menjadi isu penting 

baik dalam sector corporate maupun perbankan. Di tahun 1988, regulasi perbankan 

dari Negara-negara G10 setuju untuk mengadaptasi Bassel Accord untuk melengkapi 

capital requirement mereka dan saat ini telah diimplementasikan pada kurang lebih 

100 negara di seluruh dunia. Bassel Accord merupakan standardisasi lintas-batas 

yang dirancang untuk menyediakan tingkat lahan bermain bagi bank-bank yang aktif 

secara internasional dengan bank-bank domestik dalam suatu Negara dan untuk 

memperkuat dan menstabilkan system perbankan nasional. 

Dari berbagai argumen tentang Basel Accord, terdapat kekhawatiran di 

negara-negara berkembang dari kemungkinan dampak negatif pada fase awal 

implementasinya. Dari pandangan teoritis dan empiris, capital requirement memicu 

adanya kontraksi tiba-tiba terhadap peminjaman pada bank-bank. Dengan kata lain, 

fixed minimum requirement atas capital mengubah perilaku bank-bank untuk 

menyembunyikan neraca mereka.  

Regulator menerapkan capital requirement pada bank untuk mengendalikan 

bank’s risk-taking. Sesuai Bassel Accord, regulator mensyaratkan bank untuk 
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memegang capital paling tidak 8% dari risk-weight asset mereka. Bank dapat atau 

tidak dapat berinvestasi pada aset-aset yang mempunyai risiko tinggi, tetapi jika 

mereka melakukan investasi pada aset-aset berisiko tinggi tersebut, mereka harus 

berkomitmen untuk mencukupi jumlah capital yang disyaratkan. 

Basel Accord mensyaratkan minimum bank capital adequacy 8% untuk bank 

yang sehat pada keadaan ekonomi yang baik. Ratio yang lebih tinggi disyaratkan 

bagi bank yang memiliki risiko yang lebih tinggi. Selama krisis di Indonesia, 

kebanyakan bank secara teknis mengalami kebangkrutan dan mempunyai tingkat 

capital adequacy berbeda-beda. Pada tahun 1998, tepatnya pada pertengahan 

krisis, Bank Indonesia merancang program peraturan untuk membantu bank-bank 

yang bermasalah. Program ini menerapkan adanya capital requirement yang lebih 

rendah tetapi lebih tegas.  

Angka CAR dimaksudkan sebagai indikator tingkat solvabilitas sebuah bank, 

karena jika nilainya berada di bawah minimum, berarti bahwa di dalam melakukan 

operasinya, sebuah bank hanya mengandalkan sumber dana dari masyarakat dan 

bank dengan CAR di bawah lima persen pada umunya adalah bank yang sedang 

mengalami kerugian besar, mereka memiliki ROA yang negatif (Djoko Retnadi, 

2006:26). CAR merupakan indikator terpenting dalam menentukan baik tidaknya 

suatu bank. Mucharor Djalil (2006:20), dalam penilaian peringkat bank, CAR 

mempunyai persentase tertinggi dibandingkan dengan kriteria yang lain, yaitu 

dengan bobot sebesar 20%. Dalam perhitungan tersebut, nilai CAR yang baik adalah 

nilai CAR di atas 12%. Terlebih jika bank tersebut mempunyai nilai CAR di atas 20%, 

yang dapat diartikan semakin baik suatu bank mengelola permodalannya akan 

semakin baik pula kondisi bank tersebut. Changchun Hua (2006: 3) menyatakan, 
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bahwa dalam teori dinyatakan peranan utama permodalan suatu bank adalah untuk 

menyediakan penyangga atas kerugian yang mungkin.  

Pada awal implementasi capital requirement tersebut, muncul pertanyaan 

pokok adalah apakah bank-bank di Indonesia dapat memenuhi capital requirement 

tersebut? Apakah bank-bank akan meningkatkan capital adequacy ratio (CAR) ketika 

ratio tersebut rendah, atau mereka hanya akan memenuhi peraturan minimum? 

Regulator menekankan capital requirement pada bank-bank untuk 

mengendalikan pengambilan risiko. Sesuai dengan Bassel Accord, regulator 

mensyaratkan bank-bank untuk mempunyai capital paling tidak 8% dari risk-

weighted assets. Bank dapat berinvestasi atau tidak dapat berinvestasi pada asset-

aset yang mempunyai risiko tinggi. Akan tetapi jika bank-bank tetap berinvestasi 

pada asset-aset yang mempunyai risiko tinggi, mereka harus berkomitmen untuk 

mempunyai capital yang cukup. Dalam ketentuan ini, bagi pemegang saham yang 

tidak mampu memenuhi kecukupan modal bagi banknya, maka BI akan memaksa 

bank tersebut untuk segera merger, diakuisisi, atau dilikuidasi. Maksud penerapan 

CAR yang sangat ketat ini untuk menjamin asas keadilan (equal treatment) bagi 

industri perbankan di seluruh dunia sehingga terjadi kompetisi yang sehat dan fair 

(Djoko Retnadi, 2006:11). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rasyad dan Yohanes (2007: 10), 

suatu bank yang lebih profitable akan lebih mempermudah bagi bank tersebut untuk 

meningkatkan permodalannya dan status kepemilikan suatu bank akan 

mempengaruhi bagaimana bank tersebut melakukan pengelolaan permodalannya. 
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Dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti mengenai bagaimana 

perusahaan-perusahaan perbankan akan mengambil keputusan permodalan 

mereka, yaitu tentang bagaimana mereka melakukan maksimalisasi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dilihat dari nilai Net Income, Return on Asset, Return on 

Equity, dan status kepemilikan suatu bank.  

    

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh nilai Net Income terhadap probabilitas maksimalisasi 

Capital Adequacy Ratio perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh nilai Return on Asset terhadap probabilitas maksimalisasi 

Capital Adequacy Ratio perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh nilai Return on Equity terhadap probabilitas maksimalisasi 

Capital Adequacy Ratio perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh status kepemilikan suatu bank terhadap probabilitas 

maksimalisasi Capital Adequacy Ratio perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai Net Income terhadap probabilitas 

maksimalisasi Capital Adequacy Ratio perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh nilai Return on Asset terhadap probabilitas 

maksimalisasi Capital Adequacy Ratio perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai Return on Equity terhadap probabilitas 

maksimalisasi Capital Adequacy Ratio perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh status kepemilikan suatu bank terhadap 

probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy Ratio perusahaan perbankan di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini sangat bermanfaat bagi para investor dan calon investor 

sebagai dasar pertimbangan dan pemahaman bagi pembuat kebijakan bisnis. 

Terutama para calon investor, yang akan melakukan investasi ke suatu 

perusahaan dengan bank sebagai financial intermediary maupun para investor 

yang akan berinvestasi pada perusahaan perbankan. Suatu kebijakan bisnis yang 

didukung dengan lembaga keuangan yang baik akan memperlancar jalannya 

investasi. Dan perusahaan perbankan yang sehat akan memberikan 

pengembalian investasi yang baik. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

memperkaya penelitian-penelitian di bidang manajemen keuangan mengenai 
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pengaruh Net Income, ROA, ROE dan status kepemilikan suatu bank terhadap 

probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy Ratio. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor lain yang berpengaruh pada kebijakan permodalan perusahaan 

perbankan. 

3. Manfaat Manajerial 

Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi para 

manajer perusahaan perbankan, khususnya perusahaan perbankan yang listed 

di Bursa Efek Indonesia dalam pengambilan keputusan, khususnya kebijakan 

tentang pengelolaan profitabilitas perusahaan dan pengelolaan capitalnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

A. Bank 
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1. Pengertian Bank 

 Bank merupakan sumber pendanaan eksternal terpenting yang 

digunakan dalam dunia bisnis (Frederic dan Stanley, 2003: 374). Di bawah ini 

adalah data pendanaan eksternal pada periode 1970 – 1996: 

Grafik 2.1 

Data Pendanaan Eksternal 
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 Sumber: Frederick dan Stanley, 2003: 373 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sumber pendanaan eksternal 

terpenting bagi bisnis adalah pinjaman bank. Sehingga, dapat disugestikan 

bahwa bank mempunyai peranan paling penting di dalam aktivitas bisnis. Di 

Amerika Serikat, dalam satu tahun rata-rata, pendanaan dengan menggunakan 

pinjaman bank empat kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pendanaan 

yang menggunakan saham. Bank bahkan merupakan institusi keuangan yang 

lebih penting di Negara-negara seperti Jerman dan Jepang, dibanding di Amerika 

Serikat. Dan di Negara-negara berkembang, bank mempunyai peran yang sangat 

penting dibanding di Negara-negara industri (Frederic dan Stanley, 2003: 374). 
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 Bank didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan 

juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya dan 

target pasarnya. 

 A. Abdurrachman dalam Thomas, Djuhaepah, Azhar, Johan, Tinon dan 

Chalik (1988: 1) mengatakan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan 

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, 

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai 

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-

perusahaan dan lain-lain.  

 Bank adalah institusi keuangan yang menerima simpanan dan 

memberikan pinjaman (Frederic dan Stanley, 2003: 8). 

 Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang 

bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan 

uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat 

pembayaran baru berupa uang giral. (Prof. G. M Veryn Stuart dalam Martono, 

2004: 20) 

 Subagyo, Fatmawati, Rudi, Astuti dan Algifari (1997: 44) menyatakan 

bahwa bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima 
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simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian 

mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan 

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.   

 Menurut Susilo, Sigit dan Totok (2000: 21), bank dapat dibedakan dari 

lembaga keuangan bukan bank terutama karena bank dapat atau boleh 

menghimpun dana dengan menerima simpanan secara langsung dari 

masyarakat. Simpanan tersebut dapat berupa giro, tabungan, deposito 

berjangka, sertifikat deposito dan bentuk lainnya yang pada prinsipnya sama 

dengan bentuk-bentuk simpanan tersebut. 

 Bank mempunyai peran yang penting dalam system keuangan, peranan 

tersebut adalah (Susilo, Sigit dan Totok, 2000:8): 

1. Pengalihan asset (asset transmutation), yaitu mengalihkan asset/ dana dari 

unit surplus ke unit deficit. Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak 

yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati. Sumber dana tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit 

surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. 

Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih asset dari unit surplus 

(lenders) kepada unit deficit (borrowers). Dalam kasus yang lain, pengalihan 

asset dapat pula terjadi jika bank menerbitkan sekuritas sekunder (giro, 

deposito berjangka, dana pensiunan dan sebagainya) yang kemudian dibeli 

oleh unit surplus dan selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer 

(saham, obligasi, promes, commercial paper dan sebagainya) yang 

diterbitkan oleh unit deficit. 
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2. Transaksi (transaction), yaitu memberikan kemudahan transaksi barang dan 

jasa. Bank memberikan berbagai kemudahan kepada para pelaku ekonomi 

untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang 

dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) 

merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran. 

3. Likuiditas (liquidity) yaitu menawarkan produk dana dengan berbagai 

alternative tingkat likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang 

dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, 

dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat 

likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, 

mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingannya. 

4. Efisiensi (efficiency), yaitu memungkinkan pertemuan unit surplus dengan 

unit deficit secara tidak langsung. Bank dapat mempertemukan biaya 

transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank sebagai broker 

(pialang) adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal. Lembaga 

keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling 

membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan 

investor menimbulkan masalah intensif. Peranan lembaga keuangan 

menjadi penting untuk memecahkan masalah ini. Indonesia dengan pasar 

yang belum efisien dan adanya informasi yang tidak sempurna, mengalami 

ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi akan menyebabkan Indonesia 

tidak mampu bersaing dalam pasar global. Terlihat di sini lembaga perantara 

keuangan mempunyai peranan untuk menjembatani dua pihak saling 
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berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. 

Pemerintah Indonesia dengan peraturannya akan dapat memberikan iklim 

untuk mendukung operasi lembaga tersebut. 

2. Dana Bank 

 Menurut Subagyo, Fatmawati, Rudi, Astuti dan Algifari (1997: 45), dana 

bank pada umunya mempunyai fungsi di bidang operasional, perlindungan dan 

pengaturan. Dana digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang antara 

lain untuk memnuhi kebutuhan kantor, dan untuk memenuhi cadangan 

minimum likuiditasnya. Dengan dana yang cukup, bank dapat memenuhi 

permintaan nasabah jika sewaktu-waktu ada penarikan atau aplikasi kredit. 

 Pemenuhan kebutuhan dana bagi bank bisa dicari dengan melalui 

berbagai sumber, seperti bank itu sendiri yang berupa modal disetor (net 

worth), masyarakat dan lembaga keuangan. Sumber dana yang berasal dari bank 

itu sendiri (modal disetor) bersifat permanent dan berasal dari para pemegang 

saham. Modal ini bersifat permanent karena modal disetor tidak bisa ditarik 

oleh pemegang saham sewaktu-waktu atau dalam jangka pendek kecuali kalau 

pemegang saham ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemegang 

saham. 

 Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas dapat berupa giro 

(demand deposit), deposito (time deposit) dan tabungan. Giro adalah simpanan 

masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, surat perintah membayar lainnya atau pemindahbukuan. 

Deposito adalah simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian. Tabungan adalah 
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simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu. 

 Sumber dana bank yang berasal dari lembaga keuangan berupa 

pinjaman dari bank lain dan pinjaman dari bank sentral. Untuk memenuhi 

kebutuhan likuiditasnya, bank bisa mencari pinjaman antarbank atau pinjaman 

dari bank sentral. Pinjaman dari bank sentral bisa berupa kredit likuiditas atau 

fasilitas diskonto.  

3. Fungsi Bank 

 Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat 

berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of sevices 

(Totok dan Sigit, 2006: 9): 

 1). Agent of trust 

Yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Dasar utama kegiatan 

perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di 

bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur keprcayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat 

yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. 

Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya 
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kepada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur 

kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan 

menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman 

dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada 

saat jatuh tempo dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan 

pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. 

2). Agent of Development 

Yaitu lembaga yang memobilisasikan dana untuk pembangunan ekonomi. 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan di sector riil tidak 

dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila 

sector moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sector riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan 

masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan 

konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-

investasi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan utang. 

Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah 

kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 

3). Agent of services 

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Di 

samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. 
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Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan 

perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa 

jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, 

dan penyelesaian tagihan. 

4. Jenis-Jenis Bank 

A. Abdurrachman dalam Thomas, Djuhaepah, Azhar, Johan, Tinon dan 

Chalik (1988: 15) mengatakan bahwa dilihat dari segi kepemilikannya, bank 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1). Bank Milik Negara  

a). Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang 

No. 13/ 1968. 

b). Bank-bank Umum Milik Negara yang terdiri dari : 

a. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan 

Undang-Undang No. 17/ 1968. 

b. Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan Undang-Undang 

No. 19/ 1968. 

c. Bank Bumi Daya (BBD) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 

19/ 1968. 

d. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal 

dari De Agemene Volkcredit Bank yang kemudian dengan nama 

Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II. Yang bergerak di bidang rural 

dan ekspor impor. Selanjutnya bank yang bergerak di bidang rural 

dirubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sesuai dengan 
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Sedangkan bank yang 

bergerak di bidang ekspor impor diubah menjadi Bank Ekspor Impor 

Indonesia (Bank Exim). Kemudian pada tahun 1999 Bank Eksim 

dengan 3 bank milik pemerintah lainnya dimerger menjadi Bank 

Mandiri. 

c). Bank Tabungan Milik Negara 

Pada dewasa ini terdapat satu Bank Tabungan Milik Negara yaitu Bank 

Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-Undang No. 

20/1968. 

 

 

 

d). Bank Pembangunan Milik Negara 

Pada dewasa ini terdapat satu Bank Pembangunan Milik Negara yaitu 

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang-

Undang No. 21 Prp 1960. 

2). Bank Milik Pemerintah Daerah 

Pada dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank 

pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Bank ini 

didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13/ 1962. 

3). Bank-Bank Milik Swasta 
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Bank-bank milik swasta dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

a). Bank-bank milik swasta nasional, yaitu bank-bank yang seluruh saham-

sahamnya dimiliki warga Negara Indonesia dan atau badan-badan 

hokum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga Negara 

Indonesia. Pendirian bank-bank milik swasta didirikan berdasarkan SK 

Men. Keu No. Kep/ 603/ M/ IV/ 12/ 1968 tanggal 18-12-1968. 

Bank-bank milik swasta ini dapat berbentuk: 

a. Bank Umum Swasta 

b. Bank Tabungan Swasta 

c. Bank Pembangunan Swasta 

Bank-bank milik swasta ini bergabung dalam organisasi yang bernama 

Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta (Perbanas) yang didirikan 

sejak tahun 1953. Beberapa di antara bank-bank nasional swasta telah 

ditetapkan sebagai bank devisa, yaitu bank yang dapat melakukan 

transaksi dengan valuta asing (membeli dan menjual valuta asing 

transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri dan pembukuan letter of 

credit (L/C) ke luar negeri). 

b). Bank-bank Milik Swasta Asing 

Bank-bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh saham-

sahamnya dimiliki oleh warga Negara asing dan atau badan-badan 

hokum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga Negara asing. 

Bank ini didirikan berdasarkan SK Men. Keu. No. 034/ MK/ IV/ 2/ 1968 

tanggal 20-2-1968. Bank-bank asing ini terdiri dari: 
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a. Bank Umum Asing 

b. Bank Pembangunan Asing 

c. Bank Tabungan Asing 

c). Kerja sama antara Bank Swasta Nasional dengan Swasta Asing 

Yaitu suatu bank yang didirikan atas dasar kerja sama antara pihak 

swasta nasional dengan pihak swasta asing. 

4). Bank Koperasi 

Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-

perkumpulan koperasi. Bank Koperasi dapat berbentuk: 

1. Bank Umum Koperasi 

2. Bank Tabungan Koperasi 

3. Bank Pembangunan Koperasi 

Bank Koperasi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 

Kep. 800/ MK/ IV/ II/ 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur 

Indonesia dan Mentranskop No. 19a/ GBI/ 72 per 350/ KPTS/ 

MENTRANSKOP/ 192 tanggal 16 Agustus 1972. Sebagai contoh bank umum 

koperasi, adalah yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), yang 

diresmikan tahun 1987. 

Menurut Susilo, Sigit dan Totok (2000:49), jenis-jenis bank dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

Jenis Bank Menurut Usahanya 
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 Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank 

dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, 

bank pembangunan dan bank ekspor impor. Setelah Undang-Undang tersebut 

berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari Bank Umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat 

 Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan 

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI 

Nomor 32/33/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang pendirian dan kepemilikan 

bank. 

a. Bank Umum 

Bank Umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan 

izin Direksi Bank Indonesia oleh: 

1. Warga Negara Indonesia dan atau badan hokum Indonesia, atau 

2. Warga Negara Indonesia dan atau badan hokum Indonesia dengan 

warga Negara asing dan atau badan hokum asing secara kemitraan. 

 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan 

hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia, 

pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.  

Jenis Bank Menurut Target Pasar 

a. Retail Bank 
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Bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah 

retail. Pengertian di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan dan 

lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata kecil atau 

ritel (retail) adalah relative, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit 

yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan 

kredit tidak lebih besar daripada Rp 20 miliar. Angka tersebut bukan 

merupakan angka yang standard atau baku, tetapi setidaknya dapat 

memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank 

jenis ini. 

b. Corporate Bank 

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-

nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini 

biasanya berbentuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut 

corporate bank.  

c. Retail-Corporate Bank 

Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail 

tetapi juga kepada nasabah korporasi.  

B. Arsitektur Perbankan di Indonesia 

Pertumbuhan jumlah bank swasta nasional yang sangat cepat mulai tahun 

1980an ternyata membawa perekonomian Indonesia ke suatu tahapan baru dalam 

perkembangannya. Peran sektor perbankan dalam memobilisasikan dana 

masyarakat untuk berbagai tujuan telah mengalami peningkatan yang sangat besar. 

Sektor perbankan, yang sebelumnya tidak lebih hanya sebagai fasilitator kegiatan 
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pemerintah dan beberapa perusahaan besar, telah berubah menjadi sektor yang 

sangat berpengaruh bagi perekonomian. 

Perkembangan yang sangat pesat tersebut tampaknya tidak diikuti oleh 

perkembangan penerapan prinsip kehati-hatian (prudence) yang seimbang, bahkan 

istilah tersebut terdengar masih asing bagi sebagian para banker apalagi masyarakat 

awam pada waktu itu. Kenyataan tersebut menyebabkan pada akhir tahun 1990an 

masih terjadi masalah besar bank yang ada dalam kondisi bermasalah. Otoritas 

moneter dengan sangat terpaksa harus melikuidasi banyak bank yang dipandang 

tidak dapat diselamatkan lagi. 

Menyadari pengalaman yang sangat buruk tersebut, banyak pihak mulai 

bertanya-tanya. Apakah strategi pengembangan dunia perbankan di Indonesia 

selama ini sudah benar? Apakah peraturan perundangan yang ada selama ini sudah 

mampu mengatur dan mengarahkan sektor perbankan ke arah perbankan yang 

efisien dengan risiko yang masuk akal? Banyak pertanyaan lain yang tidak hanya 

ditujukan kepada pemilik bank, tetapi juga kepada manajemen bank, karyawan, 

Bank Indonesia dan juga pemerintah. 

Di sisi lain, Bank for International Settlement (BIS) telah lama mencari tahu 

praktik-praktik perbankan yang dianggap dapat menciptakan dunia perbankan yang 

efisien dan efektif dalam perannya sebagai financial intermedary. Menyadari adanya 

prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam BIS dan perlunya merancang ulang 

sektor perbankan di Indonesia dalam jangka panjang, otoritas moneter berusaha 

membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Adanya API, berarti Bank Indonesia 

secara bertahap berkeinginan untuk menerapkan praktik-praktik terbaik 

internasional yang mencakup dalam 25 Prinsip Pokok Basel untuk pengawasan 
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perbankan yang efektif (Basel Core Principles for Effective Banking Supervisor), 

sehingga dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Indonesia telah 

sejajar dengan negara-negara lain yang terlebih dahulu menerapkan prinsip-prinsip 

tersebut. 

1. Pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia 

Dengan tujuan memperkuat fundamental industri perbankan di 

Indonesia, Bank Indonesia mulai tahun 2004 berusaha menerapkan Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia merupakan suatu 

kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat 

menyeluruh untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan, 

Arsitektur Perbankan Indonesia diharapkan akan dapat memberikan arah, 

bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai 

sepuluh tahun ke depan. Visi API (Totok dan Sigit, 2006:24) : 

1. Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. 

2. Menciptakan kestabilan sistem keuangan 

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 

Penerapan API tidak terlepas dari usaha Bank Indonesia untuk secara 

bertahap menerapkan praktik terbaik internasional terutama yang tercakup 

dalam 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision. Dalam jangka 

waktu lima tahun ke depan diharapkan Indonesia telah sama dengan negara-

negara lain dalam hal penerapan 25 Basel Core Principles. Berikut sistematika 

Arsitektur Perbankan Indonesia (Totok dan Sigit, 2006 :25): 
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Deregulasi perbankan mulai 
1980an 

Kebutuhan stabilitas keuangan 
internasional  

Krisis ekonomi mulai 1997 Basel Committee 
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Skema 2.2 

Arsitektur Perbankan Indonesia 

 

Dalam usaha mencapai visi API tersebut , Bank Indonesia telah 

menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai. Sasaran ini nantinya 

dirumuskan sebagai enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia. Sasaran 

tersebut adalah: 

Basel Principles 1997 Upaya penyehatan 
perbankan nasional 

API 

Pertumbuhan ekonomi 
nasional 

Kestabilan system keuangan 

System perbankan yang 
sehat, kuat dan efisien 
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1. Struktur perbankan domestic yang sehat, mampu memnuhi kebutuhan 

masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. 

2. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif sesuai standard 

internasional. 

3. Industri perbankan yang kuat, dan berdaya saing tinggi serta memiliki 

ketahanan menghadapi risiko. 

4. Good corporate governance dalam kondisi internal perbankan nasional. 

5. Infrastruktur lengkap untuk terciptanya industri perbankan yang sehat. 

6. Perlindungan konsumen 

Untuk merealisasikan visi API, maka ditetapkan 6 pilar API, sebagai 

berikut: 

1. Menciptakan struktur perbankan domestic yang sehat yang mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi 

nasional yang berkesinambungan. 

2. Menciptakan system pengaturan dan pengawasan bankyang efektif dan 

mengacu pada standard internasional. 

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang 

tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. 

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi 

internal perbankan nasional. 

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya 

industri perbankan yang sehat. 

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.    
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C. Capital Requirement & Capital Adequacy Ratio 

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan 

kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 

kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan 

perbankan yang berlaku. 

Adapun tahapan proses penguatan perbankan di Indonesia dibagi menjadi 

lima periode (Djoko Retnadi, 2006: 9), yaitu 2001, periode 2002, periode 2004, 

periode 2005 dan setelahnya. Pertama, periode 2001 ditandai oleh beragamnya 

problem jangka pendek. Kedua, periode 2002 diperkirakan masih merupakan 

kelanjutan periode restrukturisasi perbankan. Dalam periode ini restrukturisasi 

keuangan dan operasional yang dilakukan pasca rekap diharapkan akan semakin 

menampakkan hasilnya. Selain itu, visi, misi dan strategi setiap bank akan semakin 

jelas terimplementasi.  

Ketiga, di tahun 2003 diperkirakan seluruh bank telah menemukan core-

competence-nya masing-masng, dan bagi bank yang tidak memiliki keunggulan 

komparatif, secara alamiah akan membubarkan diri atau merger dengan bank lain. 

Keempat, dalam periode 2004 kondisi perbankan diperkirakan akan mengalami 

perubahan yang sangat mendasar karena dua sebab, yaitu pertama mulai 

diperkenalkannya skema asuransi deposito, dan kedua perbankan mulai mencoba 

untuk menerapkan the New Basle Capital Accord. Kelima, dalam periode 2005 dan 

sesudahnya perbankan nasional diperkirakan telah mampu menerapkan praktik 

standard perbankan internasional yang disarankan BIS. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

xli 

Menurut Djoko Retnadi (2006: 11), Minimum Capital Requirement 

merupakan regulasi permodalan bank (dalam implementasi CAR) dengan 

menambahkan beberapa risiko yang harus disediakan modal, yaitu risiko kredit, 

risiko pasar (suku bunga dan nilai tukar), dan risiko operasional. 

 Capital requirement (Wikipedia, 2009) adalah regulasi bank, yang 

menentukan sebuah kerangka kerja bagaimana bank dan depository institutions 

harus menangani modal/ capital mereka. 

 Minimum Capital requirement tersebut merupakan salah satu dari tiga pilar 

yang ditetapkan dalam New Basle Capital Accord yang mulai diterapkan pada tahun 

2005 di Indonesia. Pilar pertama yaitu Minimum Capital Requirement. Sedangkan 

pada pilar kedua, yaitu Supervisory Review Process, bank diwajibkan memelihara 

CAR di atas ketentuan minimum (di atas 8%) setiap saat. Supervisor BI akan selalu 

memantau dan mewajibkan bank untuk memlihara modal di atas ketentuan 

minimum. Dalam ketentuan ini, bagi pemegang saham yang tidak mampu 

memenuhi kecukupan modal bagi banknya, maka BI akan memaksa bank tersebut 

untuk segera merger, diakuisisi atau dilikuidasi. Maksud dari penerapan CAR yang 

sangat ketat ini adalah untuk menjamin asas keadilan  (equal treatment) bagi 

indsutri perbankan di seluruh dunia sehingga terjadi kompetisi yang sehat dan fair. 

 Pada pilar ketiga, bank wajib melakukan praktik disclosure untuk capital 

structure, risk exposure dan capital adequacy. Di dalam capital structure, bank harus 

memperlihatkan komponen modal, istilah dan karakteristik instrument utama, serta 

kebijakan akuntansinya.   
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Capital Adequacy Ratio (CAR) (Wikipedia, 2009) adalah pengukuran jumlah 

capital bank yang ditunjukkan sebagai prosentase dari kepekaan risk weighted 

credit. 

Menurut Susilo, Sigit dan Totok (2000: 27), kecukupan modal merupakan 

factor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung 

risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu 

kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap 

bank sebagai suatu proporsi tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR), atau secara matematis: 

CAR = 
mod al
ATMR

x 100% 

Aktiva tertimbang menurut risiko (Susilo, Sigit dan Totok 2000: 28) adalah 

nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot 

0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian ATMR 

menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah 

yang cukup. 

Menurut Martono (2004: 83), capital adequacy ratio digunakan untuk: 1) 

Ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak 

dapat dihindarkan, (2) sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan 

usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal 

dari hutang penjualan asset yang tidak dipakai dan lain-lain, (3) alat pengukuran 

besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya, 

dan (4) dengan modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen bank yang 

bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikehendaki 
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oleh para pemilik modal pada bank tersebut. Capital Adequacy Ratio dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 CAR = 
_ sec

equity
total loans urities+

x 100% 

  Pengertian modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia 

menurut Paket Kebijakan 29 Mei 1993 terdiri dari inti dan modal pelengkap dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Modal inti, berupa: 

a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. 

b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diperoleh dari 

sumbangan   saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan 

harga jual apabila saham tersebut dijual. 

c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham, 

termasuk selisih antara laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat 

persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai 

dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank. 

d. Cadangan umum, yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau 

dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan 

perndirian atau anggaran masing-masing bank. 

e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan 

untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum 

pemegang saham atau rapat anggota. 
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f. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh 

rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak 

dibagikan. 

g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan 

pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang 

saham atau rapat anggota. Apabila bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun 

lalu, maka kerugian tersebut menjadi factor pengurang dari modal inti. 

h. Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan setelah 

dikurangi pajak. Apabila pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, 

maka seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang dari modal inti. 

Dan dikurangi dengan: 

a) Goodwill yang ada dalam pembukuan bank 

b) Kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif dari 

jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia. 

2. Modal Pelengkap, berupa: 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih 

penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk 

dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk 

untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya 

kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan 
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aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah 

maksimum 25% dari ATMR. 

c. Modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrument atau warkat 

yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri: 

a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan 

modal dan telah dibayar penuh. 

b) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan 

Bank Indonesia. 

c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah 

kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang 

termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi. 

d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan 

rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. 

3. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman dengan cirri-ciri: 

a. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman. 

b. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 

c. Menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi 

tersebut. 

d. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh . 

e. Minimal berjangka waktu 5 tahun. 

f. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank 

Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat. 

g. Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala 

pinjaman yang ada. 
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Pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap 

adalah maksimum sebesar 50% dari modal inti. Sesuai dengan ketentuan Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/ 2 Kep/ Dir tanggal 29 Mei 1993, seluruh 

modal pelengkap tersebut di atas hanya dapat diperhitungkan sebagai modal 

setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti.  

 

D. Net Income, ROA dan ROE 

Untuk mengukur kinerja bank, net income akan memberikan kita tentang 

seberapa baik kinerja suatu bank. Net income yang semakin besar akan 

menunjukkan kinerja bank yang semakin baik. Demikian pula sebaliknya, Net Income 

yang semakin rendah akan menggambarkan kinerja bank yang menurun. Net 

Income, atau yang sering disebut sebagai profit after taxes, yang merupakan suatu 

gambaran yang memberi tahu kita secara langsung tentang seberapa baik kinerja 

suatu bank, karena net income menyediakan data suatu jumlah yang harus 

disediakan bank untuk dialokasikan sebagai laba ditahan (retained earnings) atau 

dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividend (Frederic dan Stanley, 

2003: 421)  

Menurut (Stephen, 2004: 277), income statement adalah laporan yang 

meringkas kegiatan operasi dan melaporkan operating income atau operating loss. 

Operating income dikombinasikan dengan income atau expense dari aktivitas 

keuangan yang memberi nilai tambah bagi para pemegang saham. Sedangkan,  Net 

income yang merupakan bagian dari income statement yang mengacu sebagai 

earnings atau net profit. Income statement menunjukkan sumber-sumber dari net 
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income, yang diklasifikasikan atas revenue (nilai atau perolehan yang berasal dari 

penjualan produk) dan expenses (nilai yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan 

revenue). Net income berdasarkan hubungan akuntansi adalah sebagai berikut 

(Stephen, 2004: 32): 

1. Net income = Revenue – Expenses 

Biasanya, pengelompokan U.S. statement yield adalah berupa rangkaian 

komponen sebagai berikut: 

1. Net revenue – cost of good sold = gross margin 

2. Gross margin – operating expenses = operating income before tax (EBIT) 

3. Operating income before tax – interest expense + interest income = income 

before taxes (EBT) 

4. Income before taxes – income taxes = income after taxes (and before 

extraordinary items) 

5. Income before extraordinary items + extraordinary items = net income 

6. Net income – preffered dividends = net income available to common 

shareholder 

Menurut Sigit dan Totok (2006:54), dalam melakukan penilaian pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif factor rentabilitas (earnings) pada bank antara lain dapat 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

1. Pengembalian atas aktiva (return on asset – ROA) 

2. Pengembalian atas ekuitas (return on equity – ROE) 

3. Margin bunga bersih (net interest margin – NIM) 

4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

5. Pertumbuhan laba operasional 
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6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan 

7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya  

8. Prospek laba operasional 

Pengukuran mendasar atas profitabilitas bank terhadap size-nya adalah 

Returns on Asset (ROA). ROA merupakan tolak ukur tentang seberapa baik manajer 

bank melakukan kinerjanya, karena ROA mengindikasikan seberapa baik asset bank 

digunakan untuk menghasilkan laba (Frederic dan Stanley, 2003: 422). 

Menurut Martono (2004:84), ROA merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan bank di dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan. 

Lawrence (1997) menyatakan bahwa ROA merupakan suatu ukuran dari 

seluruh keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan asset-aset yang 

tersedia, juga sering disebut sebagai Return on Investment. Menurut Brigham dan 

Houston (2006:88), ROA diformulasikan sebagai berikut: 

ROA = 
_ _ _ _ _

_
net income available to common stockholder

total asset
 

Meskipun ROA menyediakan informasi yang berguna tentang profitabilitas 

bank, akan tetapi hal tersebut bukanlah hal terpenting yang dikhawatirkan oleh para 

pemegang saham. Mereka lebih mengutamakan tentang seberapa besar earning 

suatu bank atas equity investment mereka, yang dapat diukur dengan menggunakan 

Return on Equity (ROE), (Frederic dan Stanley, 2003: 422). 

ROE digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan 

keuntungan secara relative dibandingkan dengan nilai total modal sendirinya. Bank 

Indonesia biasanya tidak memberlakukan ketentuan yang ketat terhadap rasio ini. 
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Sepanjang suatu bank tidak mengalami kerugian atau tidak ada tanda-tanda atau 

kecenderungan untuk mengalami kerugian di masa yang akan datang, maka bagi 

bank sentral hal tersebut cukup dapat dipahami (Susilo, Sigit dan Totok, 2000: 32). 

Lawrence (1997) menyatakan bahwa Return on Equity merupakan ukuran 

pengembalian yang dihasilkan baik preferred stockholder maupun common 

stockholder atas investasi di suatu perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2006: 88), Return on Common Equity (ROE) 

merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi para 

pemegang saham atas common equity, yang diformulasikan sebagai berikut: 

ROE = 
_ _ _ _ _

_
net income available to common shareholders

total equity
 

Nilai ROA dan ROE juga dapat diperoleh dengan menggunakan Dupont 

system of analysis (Lawrence, 1997). Dupont system of analysis adalah system yang 

digunakan oleh manajemen untuk membedah laporan keuangan suatu perusahaan 

dan untuk menaksir kondisi keuangannya. System Dupont menggabungkan laporan 

keuangan dan neraca ke dalam ringkasan pengukuran laba: return on asset (ROA) 

dan return on equity (ROE). Pertama, system Dupont memformulasikan antara net 

profit margin, yang mengukur laba suatu perusahaan atas penjualan, dengan total 

asset turnover, yang mengindikasikan seberapa efisien perusahaan menggunakan 

asetnya untuk menghasilkan penjualan yang baik. Dalam Dupont formula, produk 

dari kedua rasio tersebut menghasilkan return on total assets (ROA): 

ROA = net profit margin x total asset turnover 
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Kemudian mensubstitusikan formula tersebut ke dalam perhitungan dan 

hasilnya sebagai berikut: 

ROA = 
_ _ _

_
net profit after taxes sales

x
sales total assets

 

     = 
_ _ _

_
net profit after taxes

total assets
 

Formula Dupont memungkinkan perusahaan memerinci returnnya ke dalam 

komponen profit-on-sales dan efficiency-of-asset-use. Biasanya, sebuah perusahaan 

dengan net profit margin rendah mempunyai total asset turnover yang tinggi, yang 

menyebabkan return on total asset yang baik. Dan berlaku pula sebaliknya.  

Langkah kedua dalam Dupont analysis mengaplikasikan modified Dupont 

formula. Formula tersebut menghubungkan return on total assets (ROA) suatu 

perusahaan terhadap return on equity (ROE). Dihitung dengan mengalikan return on 

total asset (ROA) dengan financial leverage multiplier (FLM), yang merupakan ratio 

dari total assets terhadap stockholder equity: 

ROE = ROA X FLM 

Kemudian mensubstitusikan formula tersebut ke dalam perhitungan dan 

menghasilkan formula sebagai berikut: 

ROE  = 
_ _ _ _

_ ' _
net profit after taxes total assets

x
total assets stockholder s equity

 

   = 
_ _ _

' _
net profit after taxes

stockholder s equity  
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E. Penelitian Terdahulu : 

Anjan (1996), melakukan penelitian tentang hubungan antara capital 

requirement terhadap credit risk. Penelitian tersebut menyelediki pengaruh antara 

risk-based capital requirement terhadap rasio kredit, yang menekankan peranan 

bank sebagai prelending screening agent dan postlending monitor. Analisis 

penelitian tersebut memungkinkan untuk membedakan rasio kredit individual bank 

dengan sistem perbankan secara keseluruhan. Peningkatan pada risk-based capital 

equirements dan regulatory subsidies akan mengurangi aggregate bank lending dan 

sistem perbankan dengan cost capital yang lebih tinggi memberi pinjaman lebih 

rendah dan dipengaruhi dengan peningkatan risk-based capital requirements. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh John (1996), tentang pengaruh 1988 

Basel Accord terhadap International Banks. Data terdiri dari harga saham mingguan 

dengan akhir minggu Rabu. Hanya bank-bank yang terdaftar di The Banker’s (Juli 

1988 sampai 28 Maret 1990). Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

Basel Accord gagal untuk mengeliminasi pricing advantage dari bank-bank Jepang.   

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Frederic (1999), mengenai 

pembelajaran yang diperoleh dari Krisis Asia. Dari penelitian tersebut, dinyatakan 

bahwa aliran modal sangat berkontribusi terhadap suatu krisis. Ada dua masalah 

mengapa sector perbankan dapat memicu munculnya krisis keuangan pada Negara-

negara maju seperti yang terjadi di Asia Timur. Pertama, buruknya neraca 

perusahaan perbankan yang memicu mereka untuk membatasi peminjaman mereka 

hanya untuk meningkatkan ratio permodalan mereka atau bahkan dapat memicu 

full-scale banking crisis yang memaksa bank-bank berada dalam keadaan bangkrut. 

Kedua, buruknya neraca perusahaan perbankan dapat menyebabkan currency crisis 
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karena membuat bank sentral menjadi sulit untuk membentengi nilai mata uang 

atas serangan spekulatif. Permodalan menjadi isu penting bagi bank dan suatu 

Negara. 

Donsyah Yudistira (2003), melakukan penelitian mengenai pengaruh bank 

capital requirement terhadap deposits dan loan pada bank-bank di Indonesia. Studi 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh capital pada neraca bank-bank di 

Indonesia. Sampel yang diambil adalah data 140 bank selama 1997-1999.  Dalam 

penelitian tersebut ditemukan bahwa dari sisi liabilities banks, terdapat hubungan 

positif antara bank capital dan tingkat pertumbuhan deposits. Meskipun terdapat 

pengurangan dalam pemenuhan persayaratan capital, tekanan tetap dirasakan oleh 

bank-bank di Indeonesia, khususnya bank dengan capital yang buruk. Hasilnya, 

sangat berpengaruh terhadap deposits dan loans, yaitu terdapat sebuah 

kekhawatiran bagi bank-bank dengan capital rendah. 

Isaac, Isabel, dan Patricia (2005), melakukan penelitian tentang bagaimana 

individual capital requirements mempengaruhi capital ratios pada bank-bank di 

Inggris. Menggunakan data UK’s Financial Services Authority (FSA), pada perusahaan 

perbankan dari tahun 1998 – 2002. Hasilnya, bahwa meskipun perusahaan 

menetapkan individual capital requirement, perubahan pada individual capital 

requirement tampaknya akan diikuti dengan perubahan pada capital ratio. ROE 

secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan Capital 

Adequacy Ratio. 

Changchun Hua (2006), melakukan penelitian tentang analisis kefektifan 

capital adequacy regulation di Cina. Data dari penelitian tersebut berasal dari 

Bankscope (China sector, 1999-2003), yang meliputi 37 bank. Dalam penelitian 
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tersebut, diperoleh hasil bahwa kepemilikan suatu bank bukan merupakan hal yang 

menjadi masalah dalam fungsi penyesuaian modal, tetapi lebih kepada fungsi 

penyesuaian risiko. Dengan menganggap semua factor adalah konstan, joint-venture 

banks cenderung menurunkan risiko dibanding dengan bank-bank yang lain. Bank-

bank dengan capital yang lebih besar pada periode sebelumnya cenderung untuk 

secara berkelanjutan meningkatkan permodalannya.  

Rasyad dan Yohanes (2007), melakukan penelitian mengenai respon capital 

requirement terhadap bank-bank di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh capital requirement pada perilaku bank di Indonesia. Mereka fokus pada 

negara berkembang untuk melihat bagaimana regulasi ini berjalan di mana 

kebijakan tentang regulasi tersebut mungkin tidak seefektif seperti di negara maju. 

Sampel yang diambil adalah data 130 perusahaan perbankan selama empat periode, 

sejak kuarter keempat tahun 2000 sampai kuarter kedua tahun 2005. Mereka 

menyimpulkan bahwa bank-bank di Indonesia berusaha untuk memenuhi capital 

requirement; mereka akan meningkatkan CAR ketika mereka memiliki rasio CAR 

yang lebih rendah. Bank yang mempunyai CAR di bawah 8% akan meningkatkan 

capitalnya, sementara bank yang mempunyai CAR memenuhi minimum requirement 

lebih suka mengurangi risiko daripada meningkatkan capital. Net income dan tipe-

tipe kepemilikan bank memberi pengaruh positif terhadap peningkatan CAR. 
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F. KERANGKA PEMIKIRAN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.  HIPOTESIS 

H1:  Terdapat pengaruh antara Net Income terhadap probabilitas maksimalisasi 

Capital Adequacy Ratio 

Maksimalisasi Capital 
Adequacy Ratio 

ROA 

ROE 

Net Income 

Status kepemilikan 
bank 
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 Net Income yang semakin besar akan menunjukkan kinerja bank yang semakin 

baik. Demikian pula sebaliknya, Net Income yang semakin rendah akan 

menggambarkan kinerja bank yang menurun. Net Income, atau yang sering 

disebut sebagai profit after taxes, merupakan suatu gambaran yang memberi 

tahu kita secara langsung tentang seberapa baik kinerja suatu bank, karena 

net income menyediakan data suatu jumlah yang harus disediakan bank untuk 

dialokasikan sebagai laba ditahan (retained earnings) atau dibayarkan kepada 

para pemegang saham sebagai dividend. Net income akan memberikan 

gambaran kita tentang kemampuan bank dalam meningkatkan modal (capital) 

melalui laba ditahan (retained earnings). Diduga, besarnya nilai Net Income 

berpengaruh positif terhadap maksimalisasi Capital Adequacy Ratio. Semakin 

tinggi Net Income, peningkatan modal melalui laba ditahan akan semakin 

besar dan dana yang dialokasikan untuk memaksimalkan nilai CAR semakin 

besar. 

H2 : Terdapat pengaruh antara ROA terhadap probabilitas maksimalisasi Capital 

Adequacy Ratio. 

 Return on Assets (ROA) merupakan tolak ukur tentang seberapa baik manajer 

bank melakukan kinerjanya, karena ROA mengindikasikan seberapa baik asset 

bank digunakan untuk menghasilkan laba. Diduga, besarnya nilai ROA 

berpengaruh positif terhadap maksimalisasi Capital Adequacy Ratio. Karena, 

dengan semakin tingginya nilai ROA, pengembalian atas asset akan semakin 

besar dan perusahaan dapat memaksimalkan pemenuhan nilai CAR dengan 

pengembalian atas pengelolaan asset yang semakin besar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

lvi 

H3 : Terdapat pengaruh antara ROE terhadap probabilitas maksimalisasi Capital 

Adequacy Ratio. 

 ROE digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan 

keuntungan secara relative dibandingkan dengan nilai total modal sendirinya. 

Diduga, besarnya nilai ROE akan berpengaruh positif terhadap maksimalisasi 

nilai Capital Adequacy Ratio. Karena semakin tinggi nilai ROE, maka semakin 

besar keuntungan relative atas total modalnya. Dengan tingginya 

pengembalian tersebut, maka perusahaan akan dapat mengalokasikan dana 

lebih untuk memenuhi nilai CAR secara maksimal. 

H4 : Terdapat pengaruh antara status kepemilikan suatu bank terhadap 

probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy Ratio 

 Perbedaan status kepemilikan suatu bank akan berpengaruh pada bagaimana 

mereka merespon pemenuhan Capital Adequacy Ratio. Bank-bank yang bukan 

BUMN cenderung mempunyai nilai Capital Adequacy Ratio yang lebih tinggi. 

Hal tersebut diasumsikan karena bank yang merupakan BUMN mendapatkan 

pengawasan langsung dari pemerintah, sehingga mereka mempunyai nilai CAR 

yang cenderung stabil dan adanya kekhawatiran bank-bank yang bukan BUMN 

jika nilai CAR mereka kurang dari ketentuan minimum, sehingga mereka 

cenderung akan memaksimalkan nilai CAR. Diduga terdapat hubungan positif 

antara status kepemilikan suatu bank terhadap probabilitas maksimalisasi nilai 

CAR.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penentuan perusahaan dilakukan secara 

purposive (sengaja), dimana pada penelitian ini menekankan pada perusahaan 

perbankan untuk mengetahui pengaruh net income, ROA, ROE, dan status 

kepemilikan suatu bank terhadap probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy 

Ratio (CAR). Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data 

cross section. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

a. Data Sekunder 

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

lviii 

melainkan berbasis dari data yang bersumber dari lembaga-lembaga atau 

instansi dan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data 

a. Studi pustaka, yang diarahkan untuk memperoleh landasan teori atau dasar-

dasar teoritis ini diperoleh melalui literatur, majalah ilmiah maupun tulisan 

jenis lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

b. Studi lapangan, yang dilakukan (dalam hal ini di pojok BEJ) untuk kegiatan 

pengamatan dan pengambilan data terhadap obyek penelitian. Di samping 

itu, apabila dimungkinkan data juga diperoleh dari wawancara dengan 

berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

c. Pengujian kasus, yang dilakukan dengan berdasarkan pada teori-teori yang 

telah dipelajari dalam studi pustaka untuk diterapkan pada kenyataan yang 

ada (hasil studi lapangan). Pengujian ini untuk mengolah data sekunder 

guna perhitungan dalam proses analisis data. 

 

C. Desain Penelitian : 

Jenis penelitian ini menggunakan menggunakan jenis desain penelitian 

studi-analisis, yaitu suatu pendekatan yang mengambil obyek penelitian untuk 

dianalisis secara signifikan dan teliti agar diperoleh gambaran lengkap mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan obyek tersebut atau ditujukan untuk menguji 

hipotesis dan mengadakan interpretasi tentang hubungan-hubungan. Penelitian ini 

menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis 
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yang telah dirumuskan sebelumnya dalam ruang lingkup obyek yang diteliti dan 

tidak dibenarkan untuk menarik kesimpulan di luar obyek penelitian tersebut. 

 

 

D. Populasi, Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah jumlah dan keseluruhan objek yang karakteristiknya akan 

digunakan (Djarwanto, 1987 : 107). Berdasarkan observasi dan pengamatan penulis, 

populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI tahun 2003-2007. Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya  

hendak diteliti, dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi (Djarwanto, 1987 : 

108). 

Sampling adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk pengambilan 

sampel. Dalam penelitian ini penentuan penggunaan sampel menggunakan teknik 

purposive judgement sampling (Augusty, 2006: 231), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan atau 

masalah penelitian. Beberapa kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan-perusahaan perbankan yang mempunyai data dan laporan 

keuangan yang lengkap dan jelas serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2003 – 2007. 

2. Perusahaan-perusahaan perbankan yang diketahui status kepemilikannya. 

Dari perusahaan yang memenuhi criteria, kemudian penulis menarik sample 

sebanyak  32 perusahaan perbankan dengan total pengamatan sebanyak 130 

perusahaan perbankan. 
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Tabel 3.1 

Perusahaan Perbankan yang Dijadikan Sampel 

 

No Perusahaan Perbankan 

1 PT Bank Arta Niaga Kencana Tbk 

2 PT Bank Buana Indonesia Tbk. 

3 PT Bank Bukopin Tbk 

4 PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk 

5 PT Bank Bumi Arta Tbk 

6 PT Bank Capital Indonesia Tbk 

7 PT Bank Central Asia Tbk 

8 PT Bank CIC Internasional Tbk 

9 PT Bank Danamon Tbk 

10 PT Bank Danpac Tbk 

11 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 

12 PT Bank Eksekutif Internasional Tbk 

13 PT Bank Global Internasional Tbk. 

14 PT Bank Hipunan Saudara 1906 Tbk 

15 PT Bank Internasional Indonesia Tbk 
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16 PT Bank Inter-Pacisif Tbk 

17 PT Bank Kesawan Tbk 

18 PT Bank Lippo Tbk 

19 PT Bank Mandiri Tbk 

20 PT Bank Mayapada Internasional Tbk 

21 PT Bank Mega Tbk 

22 PT Bank Negara Indonesia Tbk 

23 PT Bank Niaga Tbk 

24 PT Bank NISP Tbk 

25 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

26 PT Bank Pan Indonesia Ltd. 

27 PT Bank Permata Tbk 

28 PT Bank Pikko Tbk 

29 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

30 PT Bank Swadesi Tbk 

31 PT Bank Victoria Internasional Tbk  

32 PT Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 

Sumber : Indonesian Capital Market Direktory (ICMD, 2004-2008) 

 

 

 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Pengukuran Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian 

peneliti (Augusty, 2006: 26). 

Variabel Dependen yang digunakan dalam analisis ini adalah 

Capital Adequacy Ratio (CAR), yang diukur menggunakan variabel 

dummy dengan menggunakan 2 kriteria yakni: 

A  = 1 : maksimum 

A  = 0 : tidak maksimum 

Maksimum disini diukur dari tingkat Capital Adequacy Ratio 

(CAR). Capital Adequacy Ratio dikatakan maksimum apabila Capital 

Adequacy Ratio perusahaan perbankan ≥ 13% sehingga diberi nilai 1, dan 

perusahaan perbankan yang mempunyai nilai Capital Adequacy Ratio ≤ 

13% dikatakan dikatakan tidak maksimum dan diberi nilai 0. Karena 

perusahaan perbankan rata-rata mempunyai cut off 13% (Rasyad dan 

Yohanes, 2007:17) 

2.  Variabel Independen 

Ada beberapa variabel bebas yang digunakan dalam analisis ini, 

adalah sebagai berikut : 

a. Net Income 

Besarnya net income perusahaan perbankan yang go public dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai variable 

independen untuk mengukur pengaruh tingkat kemaksimalan Capital 

Adequacy Ratio. Besarnya net income dihitung sebagai berikut: 

Net income = Revenue – Expenses 
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Net income, atau yang sering disebut sebagai profit after taxes, merupakan 

suatu gambaran yang memberi tahu kita secara langsung tentang seberapa 

baik kinerja suatu perusahaan, dalam hal ini adalah perusahaan perbankan. 

Semakin tinggi nilai Net Income suatu perusahaan, akan membuat 

probabilitas perusahaan perbankan dalam memaksimalkan CAR 

semakin besar. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah. 

b. Return on Assets (ROA) 

ROA merupakan tolak ukur tentang seberapa baik manajer bank melakukan 

kinerjanya, karena ROA mengindikasikan seberapa baik asset bank 

digunakan untuk menghasilkan laba. Tingkat pengembalian terhadap aset 

yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja suatu 

perusahaan dalam melakukan pengelolaan. Dengan tingkat ROA yang 

semakin baik, akan membuat probabilitas perusahaan perbankan dalam 

memaksimalkan CAR semakin besar. ROA dihitung sebagai berikut: 

ROA = 
_ _ _ _ _

_
net income available to common stockholder

total asset  

 

 

 

c. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur tingkat 

pengembalian atas investasi para pemegang saham atas common equity, 

yang diformulasikan sebagai berikut: 
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ROE = 
_ _ _ _ _

_
net income available to common shareholders

total equity
 

ROE merupakan faktor yang paling mendasar dalam mengukur kemampuan 

bank dalam menghasilkan keuntungan relatif. Semakin tinggi nilai ROE, 

maka tingkat pengembalian atas suatu investasi akan semakin besar. 

d. Status Kepemilikan Bank 

Karakteristik suatu perusahaan perbankan juga merupakan indikator 

yang mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam pengelolaan 

Capital Adequacy Ratio-nya. Perusahan-perusahaan perbankan yang 

status kepemilikannya merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) cenderung memperoleh pantauan yang lebih serius dari 

pemerintah, oleh karena itu, tingkat CAR mereka selalu dijaga dalam 

nilai yang tidak membahayakan bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, 

status kepemilikan suatu bank dihitung dengan Dummy Variable 

berdasarkan pada company status yang diukur dengan menggunakan 2 

kriteria yaitu: 

A = 1 : tidak BUMN 

A = 0 : BUMN 

F. Metode Analisis Data 

1.  Metode Logit 

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode logit karena 

variabel dependen berupa variabel kualitatif  yang mencerminkan pilihan 

antara dua alternatif  (maksimum atau tidak maksimum). Model ini dipilih 
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karena penelitian ini hendak mengkuantitatifkan hubungan antara probabilitas 

dua pilihan tersebut dengan beberapa variabel (Net Income, Return on Assets 

(ROA), Return on Equity (ROE), dan status kepemilikan bank). 

Persamaan model logit (fungsi distribusi logit) digambarkan sebagai 

berikut: 

Li = Ln =
-

)
1

(
Pi

Pi
 Zi      

      = b 0 + b 1  X1i+ b 2  X2i + b 3 X3i + 4b X4i + e i 

Sumber: Gujarati, 2003: 596 

 

Keterangan: 

Li  =   Logaritma natural maksimalisasi Capital Adequacy Ratio perusahaan 

perbankan 

X1   =    Net income 

X2   =    Return on Assets (ROA) 

X3    =    Return on Equity (ROE) 

X4    =    Status kepemilikan bank 

e      = variabel di luar model yang  mempengaruhi variabel dependen 

i       = observasi ( 1, 2, 3, ......, N ) 
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)
1

(
Pi

Pi
-

disebut rasio odds, L merupakan logaritma dari rasio odds, L disebut 

Logit. 

Pi didefinisikan sebagai probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy 

Ratio (CAR) ke-i, jika Capital Adequacy Ratio mempunyai nilai maksimum ke-i, 

maka Pi = 1 dan apabila Capital Adequacy Ratio tidak memiliki nilai maksimum, 

maka Pi = 0. Dengan demikian distribusi probabilitas Y adalah sebagai berikut: 

Yi Probabilitas 

0 1-Pi 

1 Pi 

 

Sehingga )
1

(
Pi

Pi
-

 merupakan rasio probabilitas maksimalisasi nilai CAR 

perusahaan perbankan ke i terhadap probabilitas ketidakmasilan nilai CAR 

perusahaan perbankan. 

Fungsi distribusi logistik (logistic distribution function) juga dapat 

dinyatakan langsung dengan Pi. Dengan meng-antilog-kan kedua sisi 

persamaan logit diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Ln =
-

)
1

(
Pi

Pi
 Zi ® di-antilog-kan 

=
- Pi
Pi

1
Zil  
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)1(
1

PiPi
Zi

-= -l
 

PiPi Zi -=- 1l  

Pi Zi-l +Pi = 1 

Pi ( Zi-l +1) = 1 

Pi 
1

1
+

= -Zil
 

Pi
Zi-+

=
l1
1

, 

 dimana Zi = b 0 + b 1  X1+ b 2  X2 + b 3 X3 + 4b X4  

 =
Zi

Zi

l
l
+1

 

=l  bilangan dasar logaritma natural = 2,718 (Gujarati, 2003:175). l Zi 

merupakan antilog dari Zi. 

Rumus diatas (Pi
Zi-+

=
l1
1

) juga dapat dinyatakan dalam bentuk 

sebagai berikut: 

Pi = { 1 + exp [ - b 0 - b 1 X1 - b 2 X2 - b 3 X3 - 4b X4  ] }-1 

exp = l dipangkatkan fungsi dalam tanda [ ] (Gujarati, 2003: 175)

 Maka 1-Pi = 1
Zi

Zi

l
l
+

-
1
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 = 
Zi

Zi

Zi

Zi

l
l

l
l

+
-

+
+

11
1

 

 =
Zil+1

1
 

Rasio probabilitas maksimalisasi nilai CAR terhadap probabilitas 

ketidakmaksimalan nilai CAR (rasio odds) adalah: 

1
1

1
1

+

+=
-

Zi

Zi
Zi

Pi
Pi

l

ll
 

              =
1

1
1

+
+

Zi

Zi

Zi

x
l

l
l

 

= l Zi 

Dengan Z =b 0 + b 1  X1+ b 2  X2 + b 3 X3 + 4b X4  

 Biasanya dalam praktek orang menggunakan logaritma biasa yaitu 

logaritma dengan bilangan pokok/bilangan dasar 10, sedangkan logaritma 

natural memiliki bilangan dasar l = 2,718. Sesuai perjanjian ln adalah 

logaritma natural dan log adalah logaritma biasa. Hubungan ln dan log adalah 

ln l X @ 2,3026 log10 X (Gujarati, 1995: 49). Pemakaian ln atau log tergantung 

dari data yang digunakan dalam penelitian, mungkin orang lebih suka memakai 

log karena diyakini mampu mengurangi variasi dalam data. Namun tidak 

semua data penelitian lebih baik jika menggunakan log, maka hal ini perlu diuji 

terlebih dahulu. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan pemakaian 

ln atau log adalah metode MWD test dan Zarembaka (Modul Lab. 

Ekonometrika, 2006) 
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 Model logit dapat ditaksir dengan metode OLS, namun akan 

mengakibatkan situasi heteroskedastis, varian dari disturbansi ui  menjadi tidak 

sama/konstan. Oleh karena itu model harus ditransformasikan terlebih dahulu 

untuk menghindari situasi heteroskedastis. Namun terdapat cara/metode yang 

lebih praktis untuk menaksir model logit yaitu metode Maximum Likelihood 

(ML). Bahkan Gujarati menyatakan bahwa OLS tidak dapat diterapkan untuk 

mengestimasi model tersebut karena Pi tidak linier bukan hanya pada X namun 

juga pada b, khususnya pada data individual/level mikro sehingga ML adalah 

metode yang paling tepat untuk mengestimasi parameter model (Gujarati, 

2003: 595). Disamping itu, penerapan OLS pada data individual akan 

menyebabkan estimasi menjadi infeasible (Gujarati, 2003:597). Hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Model logit dapat ditulis sebagai berikut (mengacu pada model 

penelitian Nugroho, 2006): 

 log =
-

)
1

(
Pi

Pi
b 0 + b 1 logX1+ b 2 logX2 + b 3 logX3 + 4b logX4  

 

jika Capital Adequacy Ratio mempunayi nilai maksimum maka Pi = 1 dan 

apabila tidak maksimum maka Pi = 0. Jika nilai ini ditulis langsung pada model 

logit didapatkan: 

Li = log )
0
1

(  jika nilai Capital Adequacy Ratio maksimum 

Li = log )
1
0

(  jika nilai Capital Adequacy Ratio tidak maksimum 
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Jika nilai Li dihitung dengan cara tersebut maka nilai Li menjadi tak 

terhingga. 

Dalam situasi ini metode ML yang harus digunakan, untuk menggunakan 

metode ini harus dibuat asumsi mengenai distribusi probabilitas error term ui . 

Dalam konteks regresi asumsi yang paling populer adalah bahwa ui  mengikuti 

distribusi normal (Gujarati, 2003:113). Sedangkan asumsi kenormalan untuk ui 

adalah: 

Mean:  E(ui) = 0 

Variance:  E [ui-E(ui)]2 = E (ui)2 = s2 

Cov (ui uj):  E{[ui-E(ui)] [ui-E(ui)]}=E(ui uj) = 0 i¹j 

2.    Uji Statistik 

Terhadap analisis logit dengan model tersebut di atas dilakukan 

beberapa pengujian untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, antara lain sebagai berikut: 

a. Uji t statistik 

Uji ini merupakan uji terhadap parameter regresi secara 

individual. Sesuai hipotesis yang telah dibuat maka pengujian yang 

dilakukan peneliti adalah pengujian satu sisi kanan karena pengaruh 

yang ditunjukkan variable independent terhadap variable dependen 

diduga adalah positif. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: 

H0 : 0ˆ
1 <b  dan H1 : 0ˆ

1 >b  
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H0 : 2b̂ < 0 dan H1 : 2b̂ > 0 

H0 : 3b̂ < 0  dan H1 : 3b̂ > 0 

H0 : 4b̂ < 0 dan H1 : 4b̂ > 0 

Nilai t statistic dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Gujarati, 1995: 78 

Keterangan: 

ib̂ : nilai koefisien variable independent I dalam sampel 

ib : nilai koefisien variable independent I dalam populasi (nilai 

sebenarnya) 

)ˆ( ise b : standar error ib̂  

Karena nilai ib dalam hipotesis adalah nol maka rumus t statistic di atas 

dapat ditulis sebagai berikut: 

 

   

 

)ˆ(

ˆ

i

ii

se
t

b

bb -=

)ˆ(

ˆ

i

i

se
t

b

b=
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Nilai t statistic di atas lalu dibandingkan dengan nilai t table dengan 

ketentuan nilai α tertentu yaitu 1% dan degree of freedom (n-k) dimana 

n adalah jumlah sample/jumlah data dan k adalah jumlah variable 

independent ditambah konstanta. Kesimpulannya adalah: 

a). Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima Ha ditolak artinya koefisien 

regresi variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. 

b). Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

koefisien regresi variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

Karena perhitungan statistic menggunakan program computer 

maka pengujian t statistic ini dapat dilakukan melalui probabilitas pada 

hasil printoutnya. Dengan mengambil nilai a tertentu, dibandingkan 

dengan probabilitas yang diperoleh dari hasil regresi, dapat diketahui 

apakah uji ini signifikan atau tidak.  

a) Jika a > probabilitas ® signifikan, H0 ditolak, terdapat pengaruh 

positif antara variabel independent dengan variabel dependen  

b) Jika a < probabilitas ® tidak signifikan, H0 diterima, tidak terdapat 

pengaruh positif antara variabel independent dengan variabel 

dependen. 

b. Uji F statistik 

Uji  F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara 

keseluruhan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 
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H0 ® ib̂ < 2b̂  < 3b̂  < 4b̂ < 0, H0 menyatakan bahwa secara 

keseluruhan variable independent mempunyai pengaruh yang negative 

terhadap variable dependen. 

H1 ®  ib̂ > 2b̂ > 3b̂ > 4b̂ > 0, H1 menyatakan bahwa secara 

keseluruhan variable independent mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap variable dependen  

Sama halnya dengan pengujian t statistic di atas, pengujian F 

statistic juga membandingkan antara F statistic dengan F table. F statistic 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                                     
)/()1(

)1/(
2

2

kNR
kR

F
--

-
=  

Sumber: Gujarati, 1995: 120 

Keterangan: 

F : nilai F statistic 

R2 : nilai koefisien determinasi berganda 

k : parameter total termasuk intersep/konstanta 

N : jumlah observasi    

  Nilai F table dapat diketahui dengan α tertentu dan degree of 

freedom untuk pembilang N1 (jumlah variable independent) dan 

penyebut N2 (jumlah observasi dikurangi total parameter termasuk 

konstanta). Kesimpulannya adalah sebagai berikut:  
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F statistik > F tabel ® H0 ditolak      

F statistik < F tabel ® H0 diterima  

 

 

c. Uji R2 (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi diartikan sebagai seberapa besar 

variabel– variabel bebas dapat mempengaruhi varibel tak bebas atau 

seberapa besar variasi  variabel–variabel independen dapat menjelaskan 

variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 

dan 1, jika koefisien determinasi bernilai 0 maka tidak terdapat variasi 

variable dependen yang dijelaskan oleh variasi variable independent, 

sebaliknya bila koefisien determinasi bernilai 1 maka terdapat 

kesesuaian yang sempurna dalam variasi variable dependen. Semakin 

mendekati 1 maka  variasi variable independent semakin baik dalam 

menjelaskan variasi variable dependen. Rumus koefisien determinasi 

adalah sebagai berikut: 

 

R2 =  

 

Sumber: Gujarati, 1995: 99 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan program Eviews untuk 

mengestimasi nilai koefisien variabel independen dan lain-lain. 
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3.     Uji Asumsi Klasik 

Dengan demikian perlu dilakukan uji asumsi klasik yang menyatakan 

bahwa model tidak mengandung heteroskedastisitas, autokorelasi dan 

multikolinearitas. Dalam penelitian ini model harus memenuhi beberapa 

asumsi klasik antara lain yaitu: 

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas artinya adanya hubungan antar variabel-

variabel yang menjelaskan atau variabel–variabel independent. Model 

harus memenuhi asumsi bahwa tidak ada hubungan antara variabel 

tersebut artinya tidak ada multikolinearitas. 

 Untuk mendeteksinya adalah dengan metode Koutsoyiannis 

(Modul Lab. Ekonometrika, 2006), yaitu dengan menghitung koefisien 

korelasi, lalu dikuadratkan dan dibandingkan dengan R2 (R-squared) 

yang didapat dari hasil regresi OLS model tersebut. 

a. Jika r2 < R2 ® dalam model tersebut tidak terjadi masalah 

multikolinearitas 

b. Jika r2 > R2 ® dalam model tersebut terjadi masalah 

multikolinearitas 

 Jika dalam model terjadi masalah multikolinearitas maka model 

tersebut akan memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien 

tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi.Oleh karena itu diupayakan 

agar model tersebut tidak mengalami masalah multikolinearitas. 

b. Heteroskedastisitas 
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Heteroskedastisitas diartikan sebagai adanya varian yang 

berbeda dari unsur gangguan/disturbance, sedangkan asumsi klasik 

yang harus dipenuhi adalah homoskedastis, varian dari unsur gangguan 

tersebut harus konstan. Metode untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastis adalah metode White (Modul Lab. Ekonometrika, 2006). 

Langkah pertama adalah dengan meregres residual (yang telah 

dikuadratkan) dengan semua variabel independent. Langkah kedua 

adalah dengan melihat perbandingan antara nilai OBS*R 2  dengan 2x  

tabel berdasar df (jumlah regresor) . Dengan level of significant (a ) 5%.  

a. Jika nilai OBS*R 2 < 2x  ®  tidak signifikan, ada masalah 

heteroskedastis  

b. Jika nilai OBS*R 2 > 2x  ® signifikan, tidak ada masalah 

heteroskedastis 

Masalah heteroskedastis sebaiknya tidak ditemukan dalam 

model agar model tersebut efisien baik dalam sample besar maupun 

sample kecil. 

c. Autokorelasi 

Autokorelasi diartikan sebagai adanya hubungan diantara 

variabel gangguan sehingga menyebabkan penaksir tidak lagi efisien 

baik dalam sample besar maupun sample kecil. Metode untuk 

mendeteksi masalah ini adalah dengan percobaan d (Durbin–Watson). 

Nilai d statistic dapat dilihat pada hasil regresi, lalu nilai d ini dilihat pada 

kurva normal Durbin–Watson, dengan menentukan nilai dL dan dU pada 

table Durbin–Watson, letak d tersebut akan dapat diketahui. 
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Skema 3.1 

Kurva Durbin Watson 

f ( d ) 

 

a       b    c           d        e 

 

 

0          dL dU  2            4-dU        4 – dL                     4 

 

 

Sumber: Gujarati, 1995: 21 

 

 

H0 : tidak ada autokorelasi positif 

H*
0 : tidak ada autokorelasi negatif 

Keterangan : 
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a: merupakan daerah dimana H0 di tolak, sebagai bukti adanya   

autokorelasi positif  

b: merupakan daerah keragu–raguan, antara ada atau tidak adanya 

autokorelasi  

c:  merupakan daerah dimana H0 atau H*
0 atau keduanya diterima  

d:  merupakan daerah keragu–raguan, sama dengan daerah b 

 e: merupakan daerah dimana H*
0 ditolak, sebagai bukti bahwa ada     

autokorelasi negative.Letak d pada kurva tersebut akan menentukan 

apakah ada autokorelasi pada model atau tidak ataukah model 

tersebut diragukan ada autokorelasi atau tidak.  

Selain dengan metode Durbin-Watson autokorelasi dapat 

dideteksi dengan B-G test, yang merupakan pengujian autokorelasi yang 

lebih umum. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut (Modul 

Lab.Ekonometrika, 2006): 

a) Estimasi persamaan regresi dengan OLS, dapatkan nilai residualnya (ut) 

b) Regresi residual dengan variabel bebas dan ut-i dan ut-p 

c) Hitung (n-p)R2 ~ 2c jika lebih besar dari nilai tabel chi-square dengan 

df p, menolak hipotesa bahwa setidaknya ada satu koefisien 

autokorelasi yang berbeda dengan nol. 

 Dengan program pengolah data Eviews, prosedur ini dapat 

dijalankan dengan lebih mudah. Dengan melihat probabilitas pada hasil 

olah datanya, dan dibandingkan dengan tingkat signifikansi tertentu maka 

dapat diketahui apakah model mengandung autokorelasi atau tidak. Bila 
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probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi tertentu yang telah dipilih 

maka hipotesa yang menyatakan bahwa model tidak mengandung 

autokorelasi diterima sehingga model lolos dari masalah autokorelasi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Bank Capital Regulation di Indonesia 

Seri paket reformasi perbankan sebagai bagian dari liberalisasi keuangan 

diperkenalkan pada tahun 1988 – 1999. liberalisasi keuangan cenderung 

meningkatkan intensitas persaingan antar bank dan pada waktu yang sama, 

bank diberikan kebebasan yang besar untuk mengalokasikan aset dan 

menentukan tingkat bunga. Untuk menstabilkan persaingan antara bank, maka 

diterapkanlah capital requirements yang mencerminkan main banking 

supervisory instrument di Indonesia. Meskipun banyak bank yang tidak dapat 

memenuhi persyaratan tersebut, pemerintah Indonesia tetap konsisten untuk 

mengikuti standar yang ada dalam Bassel Accord. Bassel Accord mensyaratkan 

bahwa bank disyaratkan untuk mempunyai Capital Adequacy Ratio (CAR) 

minimum 8% di akhir Desember 1992. Karena adanya krisis ekonomi di tahun 

1998, Bank Indonesia kemudian menurunkan tingkat CAR dari 8% menjadi 4%, 

untuk memberikan ruang gerak bagi bank-bank dan para nasabah. Untuk benar-

benar menerapkan kinerja dengan prinsip kehati-hatian atas regulasi capital, 
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International Monetary Fund (IMF) menempatkan Technical Assistance yang 

tugas utamanya membantu tugas Special Surveillance (Pengawas Khusus). 

Bank Indonesia akan memberikan sanksi adminstratif atau memaksa 

bank-bank ikut program recapitalisasi jika mereka gagal memenuhi regulatory 

requirements (Pangestu dan Habir dalam Donsyah, 2002:7). Sistem yang 

diadopsi pada regulasi tersebut mirip dengan peraturan US Federal Deposit 

Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA) di tahun 1991. Sementara bank 

tidak diijinkan untuk gagal, maka sangat penting dilakukan corrective action, 

khususnya jika bank tersebut masih mempunyai bantalan capital yang 

managable. Hal tersebut sangat penting karena capital yang rendah atau negatif 

sering membuat para manajer bank untuk mencari solusi dadakan seperti 

meningkatkan high rates pada deposits untuk mendanai high-risk borrowers 

atau juga sering dikenal dengan istilah gambling untuk penyelamatan 

(Dewatripont dan Tirole dalam Donsyah Yudistira, 2002: 8). 

Pada Desember 1998, program rekapitalisasi perbankan yang diterapkan 

oleh Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), di bawah Menteri Keuangan. 

IBRA bersama dengan OSP mengawasi bank-bank yang bermasalah dan 

mengatur aset-aset bank. Dalam mengklasifikasikan bank mana yang harus 

mengikuti program rekapitalisasi, IBRA membagi bank-bank tersebut ke dalam 3 

kelompok berdasarkan audit oleh perusahaan akuntansi internasional. Bank 

dengan CAR lebih dari 4% masuk kategori A dan dapat melanjutkan operasinya. 

Bank yang mempunyai CAR antara 4% sampai -25% masuk kategori B dan 

merupakan bank yang menjadi kandidat mengikuti program recapitalisasi, 

pemilik bank dapat menyuntikkan 20% modal baru untuk memenuhi CAR 4%. 
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Dan terakhir kategori C, di mana bank mempunyai CAR kurang dari -25%, bank 

tersebut akan diambil alih atau ditutup oleh IBRA kecuali dapat memasok dana 

lebih untuk dialokasikan ke dalam program rekapitalisasi. Ringkasnya, meskipun 

bank-bank di Indonesia menghadapi regulasi capital yang lebih rendah, situasi 

post crisis mendorong regulator untuk memperkuat aturan yang berarti jika 

bank tersebut mempunyai CAR yang kacau, bank tersebut dialokasikan ke 

program rekapitalisasi atau bahkan ditutup. 

Tahapan proses penguatan perbankan di Indonesia dibagi menjadi lima 

periode (Djoko Retnadi, 2006: 9), yaitu 2001, periode 2002, periode 2004, 

periode 2005 dan setelahnya. Pertama, periode 2001 ditandai oleh beragamnya 

problem jangka pendek. Kedua, periode 2002 diperkirakan masih merupakan 

kelanjutan periode restrukturisasi perbankan. Dalam periode ini restrukturisasi 

keuangan dan operasional yang dilakukan pasca rekap diharapkan akan semakin 

menampakkan hasilnya. Selain itu, visi, misi dan strategi setiap bank akan 

semakin jelas terimplementasi.  

Ketiga, di tahun 2003 diperkirakan seluruh bank telah menemukan core-

competence-nya masing-masng, dan bagi bank yang tidak memiliki keunggulan 

komparatif, secara alamiah akan membubarkan diri atau merger dengan bank 

lain. Keempat, dalam periode 2004 kondisi perbankan diperkirakan akan 

mengalami perubahan yang sangat mendasar karena dua sebab, yaitu pertama 

mulai diperkenalkannya skema asuransi deposito, dan kedua perbankan mulai 

mencoba untuk menerapkan the New Basle Capital Accord. Kelima, dalam 

periode 2005 dan sesudahnya perbankan nasional diperkirakan telah mampu 

menerapkan praktik standard perbankan internasional yang disarankan BIS. 
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Saat ini, masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih bank. Selain 

harus melihat bank pilihannya itu sehat, tetapi juga pastikan bank pilihannya itu 

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selama ini, risiko bank sama 

rata sama rasa. Tidak peduli itu bank sehat atau bank tidak sehat. Juga, apakah 

itu bank kecil atau bank besar. Semua risiko bank sama karena memang dalam 

lindungan program penjaminan. Artinya, jika ada sebuah bank bangkrut maka 

uang nasabah akan diganti seratus persen. Program penjaminan ini 

dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan masayarakat terhadap 

perbankan. Akan tetapi, pada tahun 2006 yang dijamin hanya sebesar Rp 5 

milyar (Maret 2006-September 2006) dan Rp 1 milyar pada September 2006 

sampai Maret 2007. Dan sejak Maret 2007, paling banyak Rp 100 juta. 

Menurut Djoko Retnadi (2006: xiii), dalam memilih bank, pertama 

pilihlah bank-bank yang mempunyai rasio keuangan yang sehat. Caranya, pasang 

telinga dan membaca laporan keuangan di media masa yang biasanya 

mengeluarkan laporan keuangan analisanya. Indikatornya, hindari bank-bank 

yang mempunyai kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) yang tinggi jauh 

di atas ketentuan yang terus meningkat dan rasio permodalan atau Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang terus menurun. Djoko Retnadi (2006: 26), 

menyatakan bahwa di sini CAR dimaksudkan sebagai indikator tingkat 

solvabilitas sebuah bank, karena jika nilainya berada di bawah ketentuan 

minimum, akan sangat membahayakan keselamatan uang nasabah. Angka CAR 

di bawah minimum berarti bahwa di dalam melakukan operasinya, sebuah bank 

hanya mengandalkan sumber dana dari masyarakat. Mucharor Djalil (2006: 20) 

menyatakan bahwa dalam kriteria pembobotan peringkat suatu bank, CAR 

mempunyai bobot tertinggi, yaitu 20%. Dalam tahun 2006 tersebut, Biro Riset 
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InfoBank memberi porsi besar terhadap CAR (20%), NPL (12, 5%),dan LDR (15%). 

Alasannya, rasio-rasio tersebut masih menjadi pusat perhatian kalangan 

perbankan dan Bank Indonesia serta dunia usaha. Biro Riset Infobank ingin 

menlihat apakah suatu bank mampu memberikan kredit , kokoh dari sisi 

permodalan sekaligus tidak keropos dimakan NPL. 

 

B. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2006). Dari penelitian yang menggunakan 

data sekunder dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2004 – 2008 

dan www.idx.co.id, maka diperoleh data mengenai Capital Adequacy Ratio, , Net 

Income, Return on Assets, Return on Equity dan status kepemilikan bank. Perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2003 – 2007. 

Maksimalisasi CAR ini diukur dari nilai CAR pada perusahaan perbankan 

tersebut. Apabila nilai CAR ≥ 13%, maka terdapat nilai CAR yang maksimal (Rasyad 

dan Yohanes, 2007:17). Akan tetapi, apabila nilai CAR ≤ 13%, maka dikatakan tidak 

terdapat maksimalisasi nilai CAR. Hal ini dapat dilihat dari data bahwa terdapat 

sejumlah perusahaan perbankan yang mempunyai nilai CAR ≥ 13% dan memiliki nilai 

CAR yang ≤ 13%. Berikut ini merupakan deskripsi data penelitian yang mempengaruhi 

probabilitas maksimalisasi nilai CAR diukur dari Net Income, ROA, ROE dan status 

kepemilikan suatu bank. 
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1. Distribusi Net Income 

Dari data perusahaan perbankan yang diambil sebagai sampel, diketahui 

nilai Net Income berkisar antara -748.563 (dalam juta rupiah) sampai 5.255.701 

(dalam juta rupiah). Nilai Net Income minimum adalah -748.563 (dalam juta 

rupiah) dan nilai Net Income maksimum adalah 5.255.563 (dalam juta rupiah). 

Dengan nilai Net Income rata-rata 713060.2 (dalam juta rupiah) dari lima tahun 

periode pengamatan perusahaan perbankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Distribusi Net Income 

 

Mean 713.060.2 (dalam 
juta rupiah) 

Minimum -748.563 (dalam juta 
rupiah) 

Maximum 5.255.563 (dalam 
juta rupiah) 

Total Pengamatan 130 

Sumber : Data Sekunder Diolah, April 2009 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Net Income selama periode 

penelitian, nilai Net Income terendah terjadi pada PT Bank Century Tbk. 

Sedangkan nilai Net Income tertinggi terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

2. Distribusi Return on Assets 

Dari data perusahaan perbankan yang diambil sebagai sampel, diketahui 

nilai ROA berkisar antara -9.53% sampai 29.73%. Nilai ROA minimum adalah -

9.53% dan nilai ROA maksimum adalah 29.73%. Dengan rata-rata 1, 42% dari 
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lima tahun periode pengamatan perusahaan perbankan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 

Distribusi ROA 

 

Mean 1, 42 % 

Minimum  -9, 53 % 

Maximum 29, 73% 

Total Pengamatan 130 

Sumber : Data Sekunder Diolah, April 2009 

Berdasarkan hasil analisis terhadap ROA selama periode penelitian, nilai 

ROA terendah terjadi pada PT Bank Century Tbk. Sedangkan nilai ROA tertinggi 

terjadi pada PT Bank Artha Graha International Tbk. 

3. Distribusi Return on Equity 

Dari data perusahaan perbankan yang diambil sebagai sampel, diketahui 

nilai ROE berkisar antara -340, 11 % sampai  51, 43 %. Nilai ROE minimum adalah 

-340, 11 % dan nilai ROE maksimum adalah 51, 43%. Dengan nilai ROE rata-rata  

7.53% dari lima tahun periode pengamatan perusahaan perbankan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

Tabel 4.3 

Distribusi ROE 
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Mean  7, 53% 

Minimum -340, 11% 

Maximum 51, 43% 

Total Pengamatan 130 

Sumber : Data Sekunder Diolah, April 2009 

Berdasarkan hasil analisis terhadap ROE selama periode penelitian, nilai 

ROE terendah terjadi pada PT Bank Danamon Tbk. Sedangkan nilai ROE tertinggi 

terjadi pada PT Bank Buana Ind Tbk. 

4. Distribusi Status Kepemilikan Bank 

  Company status merupakan status perusahaan yang mewakili tipe 

dan karakteristik (dalam hal ini kepemilikan perusahaan). Dari data 

perusahaan perbankan, menunjukkan status perusahaan yang beragam. 

Dalam penelitian ini, company status dapat dikategorikan menjadi 2 yakni 

perusahaan perbankan dengan status kepemilikan BUMN dan perusahaan 

perbankan yang bukan BUMN. Dari 5 periode pengamatan, total perusahaan 

perbankan baik yang merupakan BUMN maupun bukan BUMN adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Distribusi Status Kepemilikan Bank 

 

Company Status Frekuensi Persentase 

(%) 
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BUMN 22 16, 92 

Bukan BUMN 108 83, 08 

Total Pengamatan 130 100 ,00 

Sumber : Data Sekunder Diolah, April 2009 

 

Data di atas dapat dituangkan ke dalam bentuk histogram sebagai berikut 

 

 

Grafik 4. 1 

Histogram Status Kepemilikan Bank  
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Sumber: Data Sekunder diolah, April 2009 

 

Jumlah perusahaan perbankan bukan BUMN yang terdaftar di BEI 

mempunyai persentase tertinggi, yaitu sebesar 83,08%, sedangkan persentase 

perusahaan perbankan BUMN yang terdaftar di BEI hanya 16,92%. 
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5. Distribusi Maksimalisasi CAR 

  Menurut Tabel Distribusi Maksimalisasi CAR di bawah ini, dari 

lima tahun periode perusahaan perbankan dengan total 130 perusahaan 

perbankan, 70 perusahaan perbankan dalam kriteria perusahaan yang 

memiliki CAR maksimal 53,85 (%) dan 60 perusahaan perbankan dalam 

kriteria tidak memaksimalkan CARnya 46,15(%). Penentuan 

maksimalisasi CAR ini diukur berdasarkan nilai CAR yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut, yaitu apabila perusahaan tersebut memiliki nilai CAR 

≥ 13%, maka perusahaan tersebut memiliki nilai CAR yang maksimal, 

sedangkan perusahaan yang memiliki nilai CAR ≤13%, dikatakan tidak 

mempunyai nilai CAR yang maksimal (Rasyad dan Yohanes, 2007: 17) 

Tabel 4. 5 

Distribusi Maksimalisasi CAR 

 

 

 

 

   
 Sumber: Data 
Sekunder 
diolah, April 2009 

 

 

Data di atas dapat dituangkan ke dalam bentuk histogram sebagai berikut: 

 

Grafik 4. 2 

Histogram Maksimalisasi CAR 

CAR Jumlah Persentase 

(%) 

Maksimal 70 53,85 

Tidak Maksimal 60 46,15 

Total Pengamatan 130 100,00 
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Sumber: Data Sekunder  diolah, April 2009 

   

 

 

 

 

C. Analisis Statistik 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis logit dimana 

analisis ini dipergunakan untuk menganalisis model penelitian yang memiliki variable 

dependen berupa variable dummy. Model penelitian adalah sebagai berikut: 

Y = ln =
-

)
1

(
Pi

Pi
 b 0+ b 1  X1+ b 2  X2 + b 3 X3 + 4b X4 +  e 

Dari model di atas diperoleh hasil regresi logit sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 

Hasil Regresi Logit 
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Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -2.604673 0.894767 -2.911005 0.0036 

ROA 1.365931 0.387313 3.526689 0.0004 

ROE -0.039557 0.013694 -2.888578 0.0039 

NI 5.50E-07 3.53E-07 1.559055 0.1190 

TYPES 1.406812 0.863222 1.629722 0.1032 

 

 Sumber : Data Sekunder dioleh dengan E-Views 5.0 

Y = ln =
-

)
1

(
Pi

Pi
 -2.604673+ 1.365931 ROA - 0.039557 ROE + 

       5.50E-07 NI + 1.406812 TYPES + ei 

Keterangan: 

Y  = maksimalisasi CAR 

X1 = ROA = Return on Asset 

X2 = ROE  = Return on Asset 

X3 = NI =  Net Income 

X4 = TYPES  = status kepemilikan bank 

e   = variabel di luar model yang dapat mempengaruhi variabel dependen 

i    = observasi ( 1, 2, 3, ......, N ) 

 

Data dalam penelitian ini cukup baik di mana, hasil pengolahan data pun 

menghasilkan dua variabel independen yang signifikan. Dengan demikian peneliti 

memutuskan untuk melakukan pengujian statistik hasil pengolahan data tersebut. 

1. Uji Teori 
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Uji teori dipergunakan untuk menguji apakah hasil penelitian variabel-

variabel independen terhadap maksimalisasi CAR sesuai dengan landasan teori 

yang dipergunakan. 

a. Net Income 

Dari Tabel Hasil Regresi Logit variabel besarnya Net Income (NI) memiliki 

nilai koefisien regresi logit sebesar 5.50E-07. Nilai ini bertanda positif artinya 

terdapat pengaruh yang positif antara besarnya Net Income terhadap 

probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy Ratio (CAR). Hal ini sesuai 

dengan teori terdahulu, sehingga hipotesis yang telah disusun peneliti 

berdasarkan teori tersebut terbukti. Penelitian ini menemukan bahwa 

besarnya net income mempengaruhi probabilitas maksimalisasi CAR pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

b.  ROA 

   Dari Tabel Hasil Regresi Logit variabel Return on Assets (ROA) memiliki 

nilai koefisien regresi logit sebesar 1.365931. Nilai ini bertanda positif 

artinya terdapat pengaruh yang positif antara besarnya ROA terhadap 

probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy Ratio pada perusahaan 

perbankan. Hal ini sesuai dengan teori terdahulu, sehingga hipotesis yang 

telah disusun peneliti berdasarkan teori tersebut terbukti. Penelitian ini 

menemukan bahwa besarnya dana ROA mempengaruhi probabilitas 

maksimalisasi CAR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

c. ROE 

  Dari Tabel Hasil Regresi Logit variabel ROE memiliki nilai 

koefisien regresi logit sebesar -0.039557. Nilai ini bertanda negatif 
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artinya terdapat pengaruh yang negatif antara besarnya ROE terhadap  

probabilitas maksimalisasi CAR. Hal ini tidak sesuai dengan teori 

terdahulu. Penelitian ini menemukan bahwa besarnya ROE 

mempengaruhi secara negatif probabilitas maksimalisasi CAR pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

d. Status Kepemilikan Bank 

Dari Tabel Hasil Regresi Logit variabel status kepemilikan bank 

(TYPES) memiliki nilai koefisien regresi logit sebesar 1.406812. Nilai 

ini bertanda positif artinya terdapat pengaruh yang positif antara status 

kepemilikan suatu bank terhadap probabilitas maksimalisasi Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Penelitian ini menemukan bahwa status suatu 

bank mempengaruhi maksimalisasi probabilitas Capital Adequacy 

Ratio perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Uji Statistik  

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi uji hipotesis secara individual 

yaitu terhadap masing-masing variabel independen, uji hipotesis terhadap 

variabel independen secara bersama-sama dan koefisien determinasi. Berikut ini 

akan diuraikan masing-masing uji statistik tersebut. 

a. Uji t (Uji Individual) 

 Uji hipotesis secara individual, sebagaimana telah disebutkan 

adalah pengujian hipotesis terhadap masing-masing variabel 

independen secara parsial apakah memiliki pengaruh atau tidak 

terhadap variabel dependen. Berikut ini akan diuraikan uji individual 

untuk masing-masing variabel independen. 

1) Parameter Variabel Net Income 
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Hasil pengolahan data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

probabilitas tingkat kesalahan dari parameter atau koefisien regresi 

parsial dari variabel modal awal ( b 3 = 5.50E-07) yaitu 0.1190 atau 

11.9%, didapatkan kesimpulan bahwa variabel ini tidak berpengaruh 

signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi CAR pada tingkat 1%. 

Besarnya kesalahan dalam nilai koefisien b 3 adalah 11.9%, maka 

kemungkinan kebenarannya adalah 88.1%.  

2) Parameter Variabel ROA 

Hasil pengolahan data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

probabilitas tingkat kesalahan dari parameter atau koefisien regresi 

parsial dari variabel ROA (b 1 =1.365931) adalah 0.0004 = 0.04%, maka 

didapatkan kesimpulan bahwa variabel Return on Assets berpengaruh 

signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy Ratio 

pada tingkat signifikansi 1%. Dari probabilitas kesalahan ini juga dapat 

diketahui bahwa besarnya kemungkinan kebenaran dalam nilai koefisien 

b 1  (0,0004) adalah sebesar 99.96%.  

 

3) Parameter Variabel ROE 

Hasil pengolahan data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

probabilitas tingkat kesalahan dari parameter atau koefisien regresi 

parsial dari variabel Return on Equity ( b 2 =- 0.039557) adalah sebesar 

0.0039 atau 0.39 % maka disimpulkan bahwa  variabel ROE secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap probabilitas maksimalisasi CAR 

pada tingkat 1%. Dari probabilitas kesalahan ini juga dapat diketahui 
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bahwa besarnya kemungkinan kebenaran dalam nilai koefisien b 2  

(0,39) adalah sebesar 99.61%.  

4) Parameter Variabel Status Kepemilikan Bank  

Hasil pengolahan data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

probabilitas tingkat kesalahan dari parameter atau koefisien regresi 

parsial dari variabel status kepemilikan bank (b 4 = 1.406812) adalah 

sebesar 0.1032 atau 10.32 % maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

status kepemilikan bank  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

probabilitas maksimalisasi CAR tingkat 1%. Bila kemungkinan kesalahan 

pada nilai koefisien b 4 (1.406812) adalah 10.32% maka kemungkinan 

kebenarannya adalah sebesar 89.68%.  

b. Uji F (Uji Secara Bersama-sama) 

Uji secara bersama-sama menggunakan uji F untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. Dengan kata lain uji F digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel Net Income, Return on Assets, Return on Equity 

dan status kepemilikan suatu bank secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap probabilitas maksimalisasi CAR pada perusaahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil pengolahan data dengan program Eviews 5.0 pada Tabel 4.6 

menunjukkan nilai probabilitas kesalahan F statistik sebesar  2.08E-08 atau 

0,0000000208 atau 0,000000208 % maka dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama variabel ROA, ROE, Net Income, status kepemilikan bank 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 
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maksimalisasi CAR pada tingkat 1%. Dengan kata lain variabel-variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas 

maksimalisasi Capital Adequacy Ratio dengan kemungkinan kebenaran 

sebesar 99,9999%. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi diartikan sebagai seberapa besar variabel–

variabel independent dapat mempengaruhi variable dependen atau 

seberapa besar variasi variabel–variabel independen dapat menjelaskan 

variasi variabel dependen. Dari hasil regresi ditemukan bahwa besarnya 

koefisien determinasi adalah 0.231464 artinya 23.15% variasi dalam 

variabel maksimalisasi CAR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI dapat dijelaskan oleh variasi variabel Net Income, ROA, ROE dan status 

kepemilikan suatu bank. Sedangkan  sisanya 76.85% dijelaskan oleh variabel 

yang lain. 

   Variabel lain yang dimaksud kemungkinan besar adalah variabel 

yang dapat mempengaruhi maksimalisasi CAR (misalnya total aset untuk 

mengukur bank’s size, trading book activity, risiko, dan lain sebagainya). Bila 

dilihat dari data, kurangnya variasi dalam data menyebabkan koefisien 

determinasi yang tidak begitu besar.  

3. Uji Ekonometrika (Uji Asumsi Klasik) 

  Persamaaan yang baik dalam ekonometrika harus memiliki sifat BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimator) (Gujarati,1999:153). Untuk mengetahui apakah 

persamaan sudah memiliki sifat BLUE maka perlu dilakukan uji asumsi klasik 

yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 
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a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas artinya adanya hubungan antar variabel-variabel 

yang menjelaskan atau variabel–variabel independen. Model harus 

memenuhi asumsi bahwa tidak ada hubungan antara variabel tersebut 

artinya tidak ada multikolinearitas. 

Hasil dari uji Koutsoyiannis untuk mendeteksi masalah 

multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode Koutsoyiannis 

 

Sumber : Data Sekunder  dioleh dengan E-Views 5.0 

Dari tabel di atas diketahui bahwa semua koefisien korelasi kuadrat 

lebih kecil dari koefisien determinasi (R2) maka dapat disimpulkan bahwa 

model tidak mengalami masalah multikolinearitas, tidak ada hubungan di 

antara variabel independennya. 

b. Heteroskedastisitas 

Variabel r r2 R2 Kesimpulan 

ROA-ROE 0.257034 0,066067 0.170582 Tidak ada multikolinearitas 

ROA-NI 0.045834 0,0021 0.170582 Tidak ada multikolinearitas 

ROA-TYPES 0.008846 0,000078 0.170582 Tidak ada multikolinearitas 

ROE-NI 0.054977 0.00322 0.170582 Tidak ada multikolinearitas 

ROE-TYPES 0.014301 0.00020 0.170582 Tidak ada multikolinearitas 

NI-TYPES 0.377285 0,14234 0.170582 Tidak ada multikolinearitas 
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Heteroskedastisitas diartikan sebagai adanya varian yang berbeda 

dari unsur gangguan/disturbance sedangkan asumsi klasik yang harus 

dipenuhi adalah homoskedastis, varian dari unsur gangguan tersebut harus 

konstan. Metode untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastis adalah 

metode White dengan prosedur yang telah diuraikan dalam BAB III.  

  Hasil uji White dalam mendeteksi masalah heteroskedastis dalam 

penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastis dengan Metode White 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.844050 Probability 0.620223 

Obs*R-squared 12.67519 Probability 0.552244 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 04/09/09   Time: 14:34 
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Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.020184 0.425071 -0.047484 0.9624 

ROE -0.911853 0.636216 -1.433243 0.1615 

ROE^2 -0.312042 0.219721 -1.420172 0.1652 

ROE*ROA -7.81E-10 5.71E-08 -0.013682 0.9892 

ROE*NI 1.48E-07 5.86E-07 0.251846 0.8028 

ROE*TYPES 0.282008 0.239948 1.175287 0.2486 

ROA 1.99E-08 5.48E-08 0.362393 0.7194 

ROA^2 -1.24E-15 9.35E-16 -1.329685 0.1930 

ROA*NI 2.41E-14 2.01E-14 1.196576 0.2403 

ROA*TYPES -3.12E-09 1.85E-08 -0.168444 0.8673 

NI -1.63E-08 4.69E-07 -0.034769 0.9725 

NI^2 -1.22E-13 1.17E-13 -1.041454 0.3055 

NI*TYPES -2.63E-08 1.57E-07 -0.167638 0.8679 

TYPES 0.033643 0.379975 0.088541 0.9300 

TYPES^2 0.022046 0.083002 0.265607 0.7922 

R-squared 0.269685 Mean dependent var 0.187616 

Adjusted R-squared -0.049828 S.D. dependent var 0.182208 

S.E. of regression 0.186692 Akaike info criterion -0.264823 

Sum squared resid 1.115329 Schwarz criterion 0.325649 

Log likelihood 21.22335 F-statistic 0.844050 

Durbin-Watson stat 1.832878 Prob(F-statistic) 0.620223 

Sumber: Data Sekunder diolah dengan E-Views 5.0 
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Data di atas menunjukkan bahwa nilai OBS* 2R  dengan 2x tabel dengan 

df 14 (jumlah regresor) dan α = 5% → 23.6848 > OBS* 2R , yaitu12.67519. 

Nilai OBS* 2R < 2x , maka tidak signifikan secara statistik. Berarti hipotesa 

yang menyatakan bahwa model empirik tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas diterima (tidak terdapat heterokedastisitas).  

c. Autokorelasi 

Autokorelasi diartikan sebagai adanya hubungan diantara variabel 

gangguan sehingga menyebabkan penaksir tidak lagi efisien baik dalam 

sample besar maupun sample kecil. Metode untuk mendeteksi masalah 

autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan B-G test. Pada hasil olah 

data dengan Eviews 5.0 didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi dengan B-G Test. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.171033     Probability 0.843407 

Obs*R-squared 0.398519     Probability 0.819337 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 04/09/09   Time: 14:43 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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ROE -0.011042 0.264666 -0.041721 0.9669 

ROA 1.06E-09 1.15E-08 0.092258 0.9270 

NI -7.01E-09 1.14E-07 -0.061445 0.9513 

TYPES 0.012732 0.109633 0.116130 0.9081 

C -0.034906 0.288018 -0.121195 0.9041 

RESID(-1) 0.079108 0.166206 0.475965 0.6367 

RESID(-2) -0.062385 0.163659 -0.381186 0.7051 

R-squared 0.008479     Mean dependent var -9.45E-18 

Adjusted R-squared -0.140249     S.D. dependent var 0.437829 

S.E. of regression 0.467525     Akaike info criterion 1.453876 

Sum squared resid 8.743183     Schwarz criterion 1.729430 

Log likelihood -27.16609     F-statistic 0.057011 

Durbin-Watson stat 1.943467     Prob(F-statistic) 0.999168 

Sumber: Data Sekunder  diolah dengan E-Views 5.0 

Dari hasil olah data tersebut diketahui bahwa probabilitas semua 

variabel independen tidak signifikan pada tingkat 5%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah autokorelasi. 

 

D. Analisis Ekonomi 

Berdasarkan uji teori dan uji statistik pada bagian yang lalu maka peneliti 

bermaksud menginterpretasikannya secara ekonomi. Berikut ini adalah analisis 

terhadap setiap variabel independen. 

1. Net Income 
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Besarnya nilai Net Income ditemukan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap maksimalisasi CAR pada tingkat signifikansi 1%. Tinggi atau rendahnya 

nilai Net Income tidak terlalu berarti dalam mempengaruhi probabilitas 

maksimalisasi CAR. 

Meskipun dengan tingginya nilai Net Income dianggap dapat lebih 

memaksimalkan permodalan suatu bank, namun penelitian empiris tidak 

membuktikan hal itu (sesuai penelitian ini). Banyak pertimbangan yang 

dilakukan untuk meningkatkan nilai CAR. Net Income, atau yang sering disebut 

sebagai profit after taxes, merupakan suatu gambaran yang memberi tahu kita 

secara langsung tentang seberapa baik kinerja suatu bank, net income 

menyediakan data suatu jumlah yang harus disediakan bank untuk dialokasikan 

sebagai laba ditahan (retained earnings) atau dibayarkan kepada para pemegang 

saham sebagai dividend (Frederic dan Stanley, 2003: 421). Sehingga, tidak selalu 

nilai Net Income yang tinggi akan dikaitkan dengan peningkatan permodalan 

suatu bank, karena ada banyak faktor yang melatarbelakangi pengalokasian 

dana dari Net Income ke dalam permodalannya. 

Walaupun secara teori, variabel Net income menunjukkan hubungan 

yang positif, namun secara statistik variabel tersebut tidak berpengaruh 

signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi nilai CAR.  

Probabilitas maksimalisasi CAR pada titik Net Income awal 

terendah - 748.563 (dalam juta rupiah) adalah 0,047 atau 4, 7% (lihat 

lampiran). Sedangkan probabilitas maksimalisasi nilai CAR dengan Net 

Income tertinggi 5.255.701 (dalam juta rupiah) adalah 0, 5726 atau 57, 26 

% 
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2. ROA 

Variabel besarnya Return on Assets terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap maksimalisasi Capital Adequacy Ratio pada tingkat 1%, dengan tingkat 

kesalahan sebesar 0.04%. 

Nilai koefisien regresi logit variabel ini adalah positif (1.365931) artinya 

salah satu faktor maksimalisasi CAR yang diwakili oleh Return on Assets memiliki 

pengaruh yang positif terhadap probabilitas maksimalisasi CAR. 

Probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy Ratio pada titik ROA 

terendah (-9, 53%) adalah 0,000000158 atau 0,0000158% (lihat lampiran). Nilai 

ini menunjukkan besarnya probabilitas ROA dalam memaksimalkan CAR. 

Probabilitas maksimalisasi Capital Adequacy Ratio atas Return on Assets 

tertinggi (29, 73%), probabilitas maksimalisasinya 1 atau 100%. 

3. ROE 

Nilai ROE ditemukan berpengaruh signifikan negatif secara statistik 

terhadap maksimalisasi CAR pada tingkat 1% dengan tingkat kesalahan sebesar 

0.39 %. Besarnya nilai ROE mempengaruhi probabilitas maksimalisasi CAR. 

Nilai koefisien regresi logit variabel ini adalah negatif (- 0.039557) 

artinya tingkat ROE memiliki pengaruh yang negatif terhadap probabilitas 

maksimalisasi CAR. 

Nilai koefisien regresi logit negatif, berarti tidak setiap kenaikan nilai 

ROE akan berpengaruh terhadap probabilitas maksimalisasi nilai CAR. Meskipun 

ROA menyediakan informasi yang berguna tentang profitabilitas bank, akan 

tetapi hal tersebut bukanlah hal terpenting yang dikhawatirkan oleh para 

pemegang saham. Mereka lebih mengutamakan tentang seberapa besar earning 
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suatu bank atas equity investment mereka, yang dapat diukur dengan 

menggunakan Return on Equity (ROE), (Frederic dan Stanley, 2003: 422). 

Sehingga terdapat indikasi, ketika pengembalian atas equity investment para 

pemegang saham menunjukkan nilai yang baik, mereka tidak akan 

memaksimalkan rasio kecukupan modalnya. Karena ada anggapan bahwa 

dengan equity investment dengan nilai x, mereka sudah memperoleh earning 

atas investasi pada nilai yang baik. Mereka akan melakukan maksimalisasi CAR 

apabila hal tersebut dinilai dapat meningkatkan return atas equity investment 

mereka. 

4. Status Kepemilikan Bank 

Status kepemilikan suatu bank ditemukan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap maksimalisasi CAR pada tingkat signifikansi 1%. Perbedaan status 

kepemilikan suatu bank tidak terlalu berarti dalam mempengaruhi probabilitas 

maksimalisasi CAR. 

Walaupun secara teori, variabel status kepemilikan bank menunjukkan 

hubungan yang positif, namun secara statistik variabel tersebut tidak 

berpengaruh signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi nilai CAR.  

Setiap bank baik BUMN maupun bukan BUMN pada dasarnya akan 

selalu menjaga kondisi permodalannya, karena permodalan adalah sendi utama 

dalam operasional suatu bank. Setiap bank akan berusaha untuk memenuhi 

capital requirement seperti yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan Basel 

Accord. Mengingat terdapat sanksi tegas bagi bank-bank yang tidak dapat 

memenuhi rasio kecukupan modal. Dalam ketentuan ini, bagi pemegang saham 

yang tidak mampu memenuhi kecukupan modal bagi banknya, maka BI akan 
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memaksa bank tersebut untuk segera merger, diakuisisi, atau dilikuidasi (Djoko 

Retnadi, 2006:11). 

Probabilitas maksimalisasi nilai CAR yang bukan merupakan BUMN (1) 

adalah 0,2308 atau 23, 08% (lihat lampiran). Nilai ini menunjukkan besarnya 

probabilitas status perusahaan perbankan. Probabilitas maksimalisasi nilai CAR 

yang merupakan perusahaan perbankan BUMN (0), probabilitas 

maksimalisasinya sebesar 0,0689  atau 6, 89%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

cvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Dalam bab ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil 

penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dari kesimpulan yang ada, 
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penulis berusaha memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang telah 

dikemukakan, sehingga hal ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkaitan. 

A. KESIMPULAN 

Dari analisis hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dari sample yang ada selama lima tahun periode pengamatan, besarnya CAR 

bank yang diperoleh dari hasil pengolahan data bervariasi berkisar antara 4, 98% 

sampai 80, 67%. CAR terendah sebesar 4, 98% dimiliki oleh PT Bank Century Tbk. 

CAR tertinggi sebesar 80, 67% dimiliki oleh PT Bank Artha Graha Int Tbk. 

Sedangkan nilai rata-rata CAR dari bank yang menjadi sample adalah sebesar 18, 

04%. 

2. Dari sample yang ada selama lima tahun periode pengamatan, besarnya nilai 

Net Income dari data selama lima tahun periode penelitian berkisar antara -

748.563 (dalam juta rupiah) sampai 5.255.701 (dalam juta rupiah), dengan nilai 

Net Income rata-rata 713060.2 (dalam juta rupiah). Nilai Net Income terendah 

terjadi pada PT Bank Century Tbk. Sedangkan nilai Net Income tertinggi terjadi 

pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nilai Net Income berpengaruh positif 

terhadap probabilitas maksimalisasi CAR, akan tetapi nilai Net Income secara 

statistic (tidak signifikan) tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap probabilitas 

maksimalisasi nilai CAR perusahaan perbankan di BEI. 

3. Dari sample yang ada selama lima tahun periode pengamatan, besarnya ROA 

bank yang diperoleh dari hasil pengolahan data bervariasi antara -9.53% sampai 

29.73%, dengan rata-rata 1, 42%. Nilai ROA terendah terjadi pada PT Bank 

Century Tbk. Sedangkan nilai ROA tertinggi terjadi pada PT Bank Artha Graha 
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International Tbk. Variabel ROA terbukti signifikan (pada tingkat signifikansi 1%) 

berpengaruh positif terhadap probabilitas maksimalisasi CAR. Semakin besar 

nilai ROA, maka probabilitas maksimalisasi nilai CAR akan semakin besar. 

4. Dari sample yang ada selama lima tahun periode pengamatan, besarnya nilai 

ROE yang diperoleh dari hasil pengolahan data bervariasi berkisar antara-340, 

11 % sampai  51, 43 %, dengan nilai ROE rata-rata  7.53%. Nilai ROE terendah 

terjadi pada PT Bank Danamon Tbk. Sedangkan nilai ROE tertinggi terjadi pada 

PT Bank Buana Indonesia Tbk.  Variabel ROE secara signifikan (pada tingkat 

signifikansi 1%) memiliki pengaruh yang negatif terhadap probabilitas 

maksimalisasi CAR. Sehingga semakin tinggi nilai ROE, tidak selalu diikuti dengan 

peningkatan nilai CAR.   

5. Dari sample yang ada selama lima tahun periode pengamatan, status 

kepemilikan bank berpengaruh positif terhadap probabilitas maksimalisasi CAR, 

akan tetapi secara statistik status kepemilikan suatu bank tidak terbukti (tidak 

signifikan) memiliki pengaruh terhadap probabilitas maksimalisasi nilai CAR pada 

perusahaan perbankan di BEI. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang 

berarti antara probabilitas maksimalisasi nilai CAR antara perusahaan perbankan 

yang merupakan BUMN dan probabilitas maksimalisasi nilai CAR perusahaan 

perbankan yang bukan merupakan BUMN. 

 

B. KETERBATASAN 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor di luar rasio keuangan seperti faktor ekonomi, inflasi, tingkat 

bunga, risiko dan sebagainya belum dipertimbangkan dalam penelitian ini, 
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sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan beberapa faktor tersebut 

dapat dipertimbangkan sebagai variabel kontrol. 

2. Dalam penelitian ini, rasio-rasio yang digunakan hanya diukur dengan 

menggunakan data yang ada. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengingat pada 

laporan publikasi tahunan di website Bank Indonesia tidak dicantumkan secara 

rinci mengenai rasio-rasio keuangannya,sehingga rasio yang kami gunakan 

berdasarkan perhitungan kembali dari account-account yang tercantum dalam 

laporan keuangan yang dipublikasikan. Dalam penelitian yang akan datang, 

untuk melihat keakuratan rasio yang didapatkan dapat di bandingkan dengan 

rasio-rasio yang dibuat oleh bank masing-masing.  

 

 

 

C. SARAN    

Bertolak dari kesimpulan dan keterbatasan hasil penelitian maka disarankan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan. Bank sangat perlu memperhatikan nilai Capital Adequacy Ratio 

(CAR). Diusahakan untuk tidak mendekati batas minimum dari Bank Indonesia 

sebesar 8%, semakin besar nilai CAR maka akan berdampak lebih baik bagi bank, 

kenaikan rasio CAR akan diikuti oleh pencapaian laba yang baik pula karena 

dengan naiknya CAR membuat bank lebih leluasa dalam mengembangkan 

usahanya dan lebih baik dalam menampung kemungkinan adanya risiko 

kerugian. Perusahaan juga hendaknya memperhatikan tingkat ROA, ROE, dan 
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Net Income dalam membuat keputusan mengenai CAR. Mengingat Net Income 

menunjukkan profit perusahaan, yang dengan laba tersebut manajemen dapat 

melakukan pengelolaan tingkat CAR. Selain itu, dengan melihat rasio 

profitabilitas bank (ROA dan ROE), perusahaan dapat mengetahui tingkat 

pengembalian yang diperolehnya untuk menentukan nilai CAR perusahaan. 

Perusahaan perbankan yang bukan BUMN hendaknya lebih berhati-hati dalam 

menentukan tingkat CAR, mengingat perusahaan perbankan yang BUMN tidak 

dimonitor langsung oleh pemerintah sehingga bank-bank tersebut harus 

melakukan berbagai pertimbangan yang salah satunya adalah tingkat 

profitabilitas bank untuk memaksimalkan CAR. Net Income dan ROA memiliki 

pengaruh positif terhadap probabilitas makasimalisasi CAR. Sedangkan ROA dan 

ROE berpengaruh signifikan terhadap probabilitas maksimalisasi CAR. Sehingga, 

penting bagi perusahaan untuk memperhatikan nilai ROA dan ROE untuk 

membuat keputusan mengenai rasio kecukupan modalnya.  

2. Bagi investor. Agar dalam mengambil keputusan investasi dalam bentuk saham, 

terutama saham perbankan hendaknya memperhatikan Net Income, ROA, dan 

ROE dari bank yang bersangkutan. Karena baik Net Income, ROA, ROE maupun 

status kepemilikan suatu bank mempunyai pengaruh dalam penentuan CAR. 

Terutama nilai ROA dan ROE yang signifikan berpengaruh terhadap probabilitas 

maksimalisasi CAR. Bidiklah bank dengan nilai rasio CAR yang cukup, tidak 

kurang dari 8%. Nilai CAR yang sangat minimal akan berpengaruh pada kinerja 

bank, di mana terdapat banyak sekali risiko dan CAR merupakan instrument 

kunci dalam prudential supervision suatu bank. Bank yang memiliki rasio CAR 

kurang dari 8% tidak memiliki tunjangan yang cukup untuk aktiva yang 

menanggung resiko, uang Anda termasuk didalamnya. Karena itu, 
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semaksimalnya hindari bank ini. Dengan kata lain, hindari rasio permodalan atau 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang terus menurun. Bagi para calon investor, 

yang akan melakukan investasi ke suatu perusahaan dengan bank sebagai 

financial intermediary, suatu kebijakan bisnis yang didukung dengan lembaga 

keuangan yang baik akan memperlancar jalannya investasi. Mengingat CAR 

merupakan indicator utama sebuah bank dikatakan sehat. Untuk itu, penting 

bagi para investor untuk memperhatikan nilai CAR suatu bank.  

3. Untuk melihat pengaruh secara lebih rinci, penelitian selanjutnya bisa dilakukan 

dengan menambah jumlah bank yang diambil sebagai sampel. Atau dapat 

dilakukan dengan memperpanjang periode window yang digunakan, hal ini akan 

memberikan hasil yang lebih akurat. 

4. Dalam penelitian ini nilai R2 terbilang kecil, sehingga bagi penelitian berikutnya 

dapat menambah variabel independen lain agar lebih dapat menjelaskan 

variabel dependen.  
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Hasil Regresi Logyt dengan E-Views 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: CAR 

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 04/08/09   Time: 11:40 

Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Convergence achieved after 10 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -2.604673 0.894767 -2.911005 0.0036 

ROA 1.365931 0.387313 3.526689 0.0004 

ROE -0.039557 0.013694 -2.888578 0.0039 

NI 5.50E-07 3.53E-07 1.559055 0.1190 

TYPES 1.406812 0.863222 1.629722 0.1032 

Mean dependent var 0.538462     S.D. dependent var 0.500447 

S.E. of regression 0.429229     Akaike info criterion 1.137789 

Sum squared resid 23.02972     Schwarz criterion 1.248078 

Log likelihood -68.95627     Hannan-Quinn criter. 1.182603 

Restr. log likelihood -89.72414     Avg. log likelihood -0.530433 

LR statistic (4 df) 41.53574     McFadden R-squared 0.231464 

Probability(LR stat) 2.08E-08    

Obs with Dep=0 60      Total obs 130 

Obs with Dep=1 70    
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Hasil Regresi OLS dengan E-Views 5.0 

 

Dependent Variable: CAR 

Method: Least Squares 

Date: 04/09/09   Time: 01:59 

Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ROA 0.037212 0.016265 2.287892 0.0238 

ROE -0.000410 0.001443 -0.283902 0.7770 

NI 1.60E-07 4.19E-08 3.819587 0.0002 

TYPES 0.290929 0.137411 2.117215 0.0362 

C 0.132828 0.140221 0.947278 0.3453 

R-squared 0.170582     Mean dependent var 0.538462 

Adjusted R-squared 0.144040     S.D. dependent var 0.500447 

S.E. of regression 0.463004     Akaike info criterion 1.335540 

Sum squared resid 26.79659     Schwarz criterion 1.445830 

Log likelihood -81.81011     F-statistic 6.427016 

Durbin-Watson stat 2.430275     Prob(F-statistic) 0.000098 

 

Pengujian Multikolinearitas dengan Metode Koutsoyiannis 

 

Dependent Variable: ROA 

Method: Least Squares 

Date: 04/09/09   Time: 13:28 
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Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.086874 0.227987 4.767272 0.0000 

ROE 0.044783 0.006730 6.654509 0.0000 

R-squared 0.257034     Mean dependent var 1.424308 

Adjusted R-squared 0.251230     S.D. dependent var 2.928803 

S.E. of regression 2.534338     Akaike info criterion 4.713007 

Sum squared resid 822.1272     Schwarz criterion 4.757123 

Log likelihood -304.3454     F-statistic 44.28249 

Durbin-Watson stat 1.965561     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Dependent Variable: ROA 

Method: Least Squares 

Date: 04/02/09   Time: 12:38 

Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.071986 0.289206 3.706656 0.0003 

NI 4.94E-07 1.99E-07 2.479625 0.0145 

R-squared 0.045834     Mean dependent var 1.424308 

Adjusted R-squared 0.038379     S.D. dependent var 2.928803 

S.E. of regression 2.872051     Akaike info criterion 4.963195 

Sum squared resid 1055.830     Schwarz criterion 5.007311 

Log likelihood -320.6077     F-statistic 6.148542 

Durbin-Watson stat 2.004452     Prob(F-statistic) 0.014452 
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Dependent Variable: ROA 

Method: Least Squares 

Date: 04/02/09   Time: 12:38 

Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.032273 0.624079 3.256436 0.0014 

TYPES -0.731810 0.684698 -1.068806 0.2872 

R-squared 0.008846     Mean dependent var 1.424308 

Adjusted R-squared 0.001102     S.D. dependent var 2.928803 

S.E. of regression 2.927189     Akaike info criterion 5.001227 

Sum squared resid 1096.760     Schwarz criterion 5.045343 

Log likelihood -323.0798     F-statistic 1.142347 

Durbin-Watson stat 2.091286     Prob(F-statistic) 0.287168 

 

Dependent Variable: NI 

Method: Least Squares 

Date: 04/02/09   Time: 12:39 

Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2433459. 214335.1 11.35352 0.0000 

TYPES -2070850. 235154.4 -8.806341 0.0000 

R-squared 0.377285     Mean dependent var 713060.2 

Adjusted R-squared 0.372421     S.D. dependent var 1269025. 

S.E. of regression 1005321.     Akaike info criterion 30.49478 

Sum squared resid 1.29E+14     Schwarz criterion 30.53889 
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Log likelihood -1980.160     F-statistic 77.55165 

Durbin-Watson stat 2.178467     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Dependent Variable: ROE 

Method: Least Squares 

Date: 04/02/09   Time: 12:39 

Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 16.28636 7.045678 2.311539 0.0224 

TYPES -10.53423 7.730056 -1.362763 0.1753 

R-squared 0.014301     Mean dependent var 7.534846 

Adjusted R-squared 0.006601     S.D. dependent var 33.15677 

S.E. of regression 33.04716     Akaike info criterion 9.849013 

Sum squared resid 139790.7     Schwarz criterion 9.893129 

Log likelihood -638.1859     F-statistic 1.857123 

Durbin-Watson stat 2.216105     Prob(F-statistic) 0.175350 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: ROE 

Method: Least Squares 

Date: 04/02/09   Time: 12:40 

Sample: 1 130 

Included observations: 130 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.166474 3.258352 0.971802 0.3330 

NI 6.13E-06 2.25E-06 2.728823 0.0073 

R-squared 0.054977     Mean dependent var 7.534846 

Adjusted R-squared 0.047594     S.D. dependent var 33.15677 

S.E. of regression 32.35811     Akaike info criterion 9.806872 

Sum squared resid 134022.1     Schwarz criterion 9.850988 

Log likelihood -635.4467     F-statistic 7.446476 

Durbin-Watson stat 2.030614     Prob(F-statistic) 0.007250 
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Pengujian Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji White 

 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.844050 Probability 0.620223 

Obs*R-squared 12.67519 Probability 0.552244 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 
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Date: 04/09/09   Time: 14:34 

Sample: 1 130 

Included observations: 130 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.020184 0.425071 -0.047484 0.9624 

ROE -0.911853 0.636216 -1.433243 0.1615 

ROE^2 -0.312042 0.219721 -1.420172 0.1652 

ROE*ROA -7.81E-10 5.71E-08 -0.013682 0.9892 

ROE*NI 1.48E-07 5.86E-07 0.251846 0.8028 

ROE*TYPES 0.282008 0.239948 1.175287 0.2486 

ROA 1.99E-08 5.48E-08 0.362393 0.7194 

ROA^2 -1.24E-15 9.35E-16 -1.329685 0.1930 

ROA*NI 2.41E-14 2.01E-14 1.196576 0.2403 

ROA*TYPES -3.12E-09 1.85E-08 -0.168444 0.8673 

NI -1.63E-08 4.69E-07 -0.034769 0.9725 

NI^2 -1.22E-13 1.17E-13 -1.041454 0.3055 

NI*TYPES -2.63E-08 1.57E-07 -0.167638 0.8679 

TYPES 0.033643 0.379975 0.088541 0.9300 

TYPES^2 0.022046 0.083002 0.265607 0.7922 

R-squared 0.269685 Mean dependent var 0.187616 

Adjusted R-squared -0.049828 S.D. dependent var 0.182208 

S.E. of regression 0.186692 Akaike info criterion -0.264823 

Sum squared resid 1.115329 Schwarz criterion 0.325649 

Log likelihood 21.22335 F-statistic 0.844050 

Durbin-Watson stat 1.832878 Prob(F-statistic) 0.620223 
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Pengujian Autokorelasi dengan menggunakan B-G LM Test 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.171033     Probability 0.843407 

Obs*R-squared 0.398519     Probability 0.819337 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 04/09/09   Time: 14:43 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

ROE -0.011042 0.264666 -0.041721 0.9669 
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ROA 1.06E-09 1.15E-08 0.092258 0.9270 

NI -7.01E-09 1.14E-07 -0.061445 0.9513 

TYPES 0.012732 0.109633 0.116130 0.9081 

C -0.034906 0.288018 -0.121195 0.9041 

RESID(-1) 0.079108 0.166206 0.475965 0.6367 

RESID(-2) -0.062385 0.163659 -0.381186 0.7051 

R-squared 0.008479     Mean dependent var -9.45E-18 

Adjusted R-squared -0.140249     S.D. dependent var 0.437829 

S.E. of regression 0.467525     Akaike info criterion 1.453876 

Sum squared resid 8.743183     Schwarz criterion 1.729430 

Log likelihood -27.16609     F-statistic 0.057011 

Durbin-Watson stat 1.943467     Prob(F-statistic) 0.999168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perhitungan Probabilitas 

A. Perhitungan Probabilitas Untuk Return on Assets 
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1) X1 Terendah = -9, 53 (dalam persen) 

Pi =
Zi

Zi

l
l
+1

 

 = 

2,6 1,37( 9,53)

2,6 1,37( 9,53)1

- + -

- + -+
l
l  

 = 0,000000158 = 0,0000158% 

2) X1 Tertinggi = 29, 73 (dalam persen)  

Pi =
Zi

Zi

l
l
+1

 

 = 

2,6 1,37(29,73)

2,6 1,37(29,73)1

- +

- ++
l
l  

 = 1 = 100% 

B. Perhitungan Probabilitas Untuk Return on Equity 

1) X2 Terendah = - 340, 11 (dalam persen)  

Pi =
Zi

Zi

l
l
+1

 

 = 

2,6 0,04( 340,11)

2,6 0,04( 340,11)1

- + -

- + -+
l
l  

 = 0,99998 = 99, 99 % 

2) X2 Tertinggi = 51, 43 (dalam persen)   

Pi =
Zi

Zi

l
l
+1
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 = 

2,6 0,04(51,43)

2,6 0,04(51,43)1

- -

- ++
l
l  

 = 0,0094 = 0,94% 

 

C. Perhitungan Probabilitas Untuk Net Income 

1) X3 = Terendah = - 748.563 (dalam juta rupiah) 

Pi =
Zi

Zi

l
l
+1

 

 = 

2,6 0,00000055( 748563)

2,6 0,000000( ,748563)1

- + -

- + -+
l
l  

 = 0,047 = 4,7% 

 

2) X3 = Tertinggi = 5.255.701 (dalam juta rupiah)  

Pi =
Zi

Zi

l
l
+1

 

 = 

2,6 0,00000055(5255701)

2,6 0,00000055(5255701)1

- +

- ++
l
l  

 = 0, 5726 = 57, 26 % 

D. Perhitungan Probabilitas Untuk Company Status 

1) X4 = 1  

Pi =
Zi

Zi

l
l
+1
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 = 

2,6 1,41(1)

2,6 1,41(1)1

- +

- ++
l
l  

 = 0,2308 = 23,08% 

  

2) X4 = 0 

Pi =
Zi

Zi

l
l
+1

 

 = 

2,6 1,41(0)

2,6 1,41(0)1

- +

- ++
l
l  

   = 0,0689 = 6,89 % 

 

2. Perhitungan Rasio Odds 

A. Company Status 

1,41

l
= 4, 095 kali 

 

 

3. Perhitungan Probabilitas Rata-rata 

A. Return on Assets 

2,6 1,37(1,42)

2,6 1,37(1,42)1

- +

- ++
l
l =0,3421 =34,21% 
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cxxxii 

B. Return on Equity 

2,6 0,04(7,53)

2,6 0,04(7,53)1

- -

- -+
l
l = 0,055 =5,5% 

C. Net Income 

2,6 0,00000055(713060,2)

2,6 0,00000055(713060,2)1

- +

- ++
l
l = 0,099 =9,9 % 

D. Status Company 

 

2,6 1,41(0,83)

2,6 1,41(0,83)1

- +

- ++
l
l = 0, 1935 = 19, 35 % 
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