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     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh yang 

signifikan dari variabel moneter makro ekonomi baik secara simultan dan parsial 

yang berpengaruh dominan terhadap peningkatan jumlah Loan to Deposit Ratio 

(LDR) pada Bank Umum yang listing di BEI periode 2004-2006. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian explanatory dan bersifat replikatif dari 

penelitian sebelumnya dengan lima variabel bebas yaitu: variabel inflasi (X1), 

tingkat suku bunga SBI (X2), kurs US Dollar terhadap Rupiah (X3), IHSG (X4), 

dan PDB (X5) serta variabel terikat yaitu LDR (Y). Mengingat semua variabel 

tersebut di atas saling mempengaruhi sehingga faktor-faktor moneter menjadi 

penentu dalam keberhasilan transmisi kebijakan moneter ke sektor riil melalui 

perbankan, maka penelitian ini terfokus pada perubahan prilaku sektor perbankan 

khususnya bank umum dalam membuat terobosan terhadap konsep intermediasi 

perbankan khususnya masalah keengganan bank menyalurkan kredit dengan 

peningkatan LDR pada bank-bank umum nasional.  

 Model yang digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel 

tersebut diatas adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS yang 

memenuhi kriteria pengujian asumsi klasik (Best Linear Unbiased Estimator). 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan sumber 

data menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan dokumentasi on-line dan data 

kajian pustaka dari Perpustakaan BI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

Bank Umum yang listing di BEI selama tahun 2004-2006. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling dan dasar pemilihan 

sampel adalah perusahaan yang selama periode observasi (2004-2006) listing di 

BEI dan melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit pihak berwenang, 

sehingga terpilih 22 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. 

     Dari penelitian ini diketahui bahwa secara simultan semua variabel 

berpengaruh terhadap LDR (Y) dengan IHSG (X4) dan PDB (X5) mempunyai 

pengaruh signifikan dalam peningkatan LDR serta variabel IHSG yang dominan 

berpengaruh terhadap LDR. Meskipun IHSG dominan, akan tetapi hal ini bersifat 

fiktif karena dipengaruhi para spekulan dan investor yang menginginkan marjin 

penjualan saham saja sehingga perputaran modal di bursa dan belum terserap oleh 

sektor ekonomi riil yakni unit usaha kecil menengah. 

 

Kata Kunci: Fungsi Intermediasi Perbankan, Loan to deposit Ratio (LDR), Inflasi, 

Kurs US Dollar terhadap rupiah, Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Produk 

Domestik Bruto (PDB). 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Adanya kebijakan Federal Reserve memangkas suku bunga di Amerika 

Serikat secara agresif hingga 3,5% membawa bayangan suram pada angka inflasi 

bulanan di Indonesia yang melejit tinggi pada bulan Januari tahun 2008 yakni 

sebesar 1,7%, dan memperlebar selisih bunga (BI rate) di Indonesia dengan bunga 

Amerika Serikat (US rate) (SINDO, Februari 2008). Inflasi bulanan untuk bulan 

Januari tergolong tinggi yakni sebesar 1,77%, kendatipun sumber inflasi bukan 

dari kebijakan moneter, namun inflasi yang tinggi akan memaksa BI menahan 

bunga, sekalipun hal ini berarti semakin memperbesar beban moneter BI. Tinggi 

rendahnya BI rate lebih berpengaruh pada aliran dana asing (PMA) jangka pendek 

atau hot money, sebab jika BI rate tak bergerak maka hot money mengalir deras 

dan kurs rupiah akan menguat. Menguatnya kurs rupiah akan mengurangi tekanan 

inflasi dari barang-barang impor (imported inflation) (Komarul Hidayat, 2008: 6).  

Disamping itu, adanya revisi pemerintah Indonesia pada target dan asumsi 

pertumbuhan ekonomi serta paket kebijakan yang disusun dalam RAPBN tahun 

2008, secara implisit membuktikan bahwa terdapat pertautan antara ekonomi 

domestik dan perekonomian internasional khususnya perekonomian Amerika 

Serikat (AS). Perubahan yang terjadi dalam RAPBN 2008 meliputi target 

pertumbuhan ekonomi diturunkan dari semula 6,8% menjadi 6,4%, tingkat inflasi 

diubah dari 6% menjadi 6,5%, kurs rupiah dari Rp9.100 menjadi Rp9.150 per 

dolar AS, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonsia (SBI) tetap pada angka 7,5% 

(SINDO, Februari 2008). Implikasinya jika ekonomi AS yang diramalkan pada 



tahun 2008 ini mengalami resesi maka perekonomian Indonesia juga terkena 

imbasnya (recoupling).  

Penjelasan yang logis akan hal ini terkait dengan jalur perdagangan dan jalur 

penanaman modal asing (PMA), pasalnya pasar AS saat ini menyumbang sekitar 

10% total ekspor Indonesia sehingga jika perekonomian AS lesu berarti akan 

mengurangi ekspor Indonesia. Dalam jalur PMA meskipun tidak sebesar Jepang, 

sumbangan PMA dari AS terhadap ekonomi nasional cukup signifikan sehingga 

setiap pengurangan investasi asing AS akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. 

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama lima bulan 

pertama 2008 anjlok 68,3% ketimbang periode sama tahun lalu. Jika realisasi 

investasi PMDN lima bulan pertama tahun lalu sebesar Rp 18,62 triliun, selama 

Januari-Mei 2008 hanya Rp 5,91 triliun (Jawa Pos, Juni 2008). Di saat bersamaan 

realisasi investasi asing (PMA) tumbuh 164,1%, yakni dari Rp 33,3 triliun (USD 

3,7 miliar) selama Januari-Mei 2007 menjadi Rp 88,02 triliun (USD 9,78 miliar) 

pada periode sama tahun ini (Maharani, 2007: 196).  

Pengalaman serupa pernah dialami Indonesia saat pemerintah menaikkan 

harga BBM pada tahun 2005. Saat itu  nilai investasi turun hingga 30%, namun 

pada 2007 kembali melonjak tiga kali lipat. Secara total, nilai realisasi investasi 

lima bulan pertama tahun ini tumbuh 80,9% dibandingkan periode yang sama 

tahun lalu yakni dari Rp 51,92 triliun menjadi Rp 93,93 triliun atau dari USD 5,77 

miliar menjadi USD 10,44 miliar. Realisasi PMA tertinggi selama Januari-Mei 

2008 terjadi di sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebesar USD 

6,549 miliar (13 proyek); industri logam, mesin, dan elektronik USD 499,4 juta 

(47 proyek); industri kendaraan bermotor dan transportasi lain USD 431,9 juta (18 



proyek); sektor perdagangan dan reparasi USD 357,5 juta (135 proyek); serta 

industri kertas dan percetakan USD 292,2 juta (11 proyek). Realisasi PMA 

terbanyak terjadi di DKI Jakarta USD 7,026 miliar (159 proyek), Jabar USD 

1,549 miliar (136 proyek), Banten USD 278,2 juta (44 proyek), Riau USD 245,1 

juta (6 proyek), dan Jatim USD 186,2 juta (25 proyek) (Jawa Pos, Juni 2008). 

Kebijakan moneter dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia pada dasarnya 

diarahkan untuk mengembangkan tercapainya laju inflasi yang rendah tanpa harus 

mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga sebagai akibat 

kebijakan moneter yang lebih ketat diharapkan dapat menekan laju inflasi dalam 

negeri yang bersumber dari sisi permintaan, namun di lain pihak kenaikan suku 

bunga justru menekan permintaan investasi yang selanjutnya akan menghambat 

laju pertumbuhan ekonomi riil. Oleh sebab itu, optimalisasi lembaga-lembaga 

keuangan sangat diperlukan untuk mengatasi gangguan pada sistem perbankan 

yang akan menghambat perputaran roda perekonomian nasional. 

Jika kondisi moneter di suatu negara mengalami depresi akibat ancaman 

hyperinflation dan kemerosotan kurs mata uang, maka Bank Indonesia (BI) selaku 

otoritas moneter tertinggi di Indonesia harus mengambil kebijakan di bidang 

moneter dengan meningkatkan tingkat suku bunga bank melalui instrumen 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Akan tetapi, dengan meningkatnya suku bunga 

SBI berarti sektor perbankan dihadapkan pada resiko yang tinggi dalam 

menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat, dan hal ini menyebabkan tingkat 

Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum menjadi rendah, akibatnya justru 

menghambat fungsi intermediasi sektor perbankan yang seharusnya diharapkan 

sebagai penggerak bangkitnya perekonomian nasional (Lukman, 2001: 128)  



Hal ini terlihat pada data LDR dalam tahun 2005-2006 menunjukkan bahwa 

LDR baru mencapai 65%, yang artinya masih jauh dari angka sebelum krisis 

yakni sebesar 106% pada tahun 1997. Sesuai data BI per Juni 2007, porsi deposito 

perbankan masih didominasi jangka waktu satu dan tiga bulan yang mencapai 

90%. Sedangkan porsi deposito jangka waktu 12 bulan ke atas hanya sebesar 10% 

saja. Hal ini tentu kurang mendukung harapan masyarakat luas karena perbankan 

sebenarnya tidak dapat membiayai proyek jangka panjang karena ada persoalan 

fundamental pendanaan bank yang berpotensi menimbulkan mismatch (SINDO, 

Agustus 2007). Akibatnya persentase kontribusi perbankan dari kredit yang 

disalurkan perbankan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

berjumlah hanya sekitar 20% dan hal ini berlangsung selama satu dekade.  

Kembali kepada persoalan LDR, perlu disampaikan di sini bahwa LDR adalah 

rasio yang pada awalnya digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank. 

Dalam arti apabila LDR di atas 110% berarti likuiditas bank kurang baik karena 

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mampu menutup kredit yang disalurkan 

sehingga bank harus menggunakan dana antarbank (call money) untuk menutup 

kekurangannya. Dana dari call money bersifat darurat, sehingga seyogianya bank 

tidak menggunakan dana semacam itu untuk membiayai kredit. Dana call money 

adalah untuk membiayai mismatch likuiditas jangka sangat pendek (Muhammad 

Romli, 2008 : 6).  

Gejala lain sebagai indikasi bahwa perbankan masih jauh dari pulih terlihat 

dari porsi ekspansi kredit dimana porsi terbesarnya adalah kredit konsumsi dan 

kredit untuk properti. Pada tahun 1998 porsi kredit konsumsi baru sebesar 6,5%, 

tahun 2002 melonjak tajam menjadi 21,8% sampai bulan Oktober 2003 menjadi 



24,1%, bahkan sebaliknya porsi kredit investasi dan modal kerja cenderung 

mengalami penurunan. Selisih suku bunga yang tinggi hingga mencapai 10% 

antara suku bunga deposito dengan suku bunga kredit untuk investasi, 

menandakan perbankan nasional masih enggan menyalurkan kredit untuk 

investasi baru maupun modal kerja, sehingga tingkat suku bunga untuk jenis 

kredit ini masih berada pada tingkat suku bunga yang tinggi jika dibandingkan 

dengan suku bunga deposito yang terus turun (SINDO, April 2008). 

Kebijakan rekapitalisasi perbankan justru membuat bank-bank rekap semakin 

tidak terdorong menyalurkan kredit dan memilih menginvestasikan dana tersebut 

untuk memperoleh pendapatan tanpa resiko seperti reksa dana (Maharani, 2007: 

195). Jumlah SBI yang dibeli bank umum berkembang dari Rp 8 triliun pada 

pertengahan 2001 menjadi Rp 90 triliun pada akhir 2003 bahkan tanpa dikenakan 

pajak sebagaimana deposito. Sektor riil akhirnya pun tidak memperlihatkan 

kinerja yang maksimal terbukti dengan minimnya investor yang mau 

menanamkan modalnya di Indonesia dan berpengaruh terhadap Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) di pasar saham yang berjalan lambat dan lesu.  

Penurunan saham di sektor perbankan masih akan berlanjut akibat inflasi 

dalam negeri yang tinggi serta kenaikan harga minyak ke level USD 109 per barel 

menjadi sentimen negatif penekanan indeks. Pelemahan indeks dipicu penerimaan 

pasar terhadap pernyataan kebijakan BI yang siap melakukan langkah apapun 

untuk mengatasi inflasi dan diterjemahkan pasar sebagai indikasi bahwa BI akan 

kembali menaikkan tingkat suku bunga terkait dengan adanya inflasi yang tinggi 

pada bulan April 2007 (Muhammad Romli, 2008: 6).  



Mengingat semua variabel tersebut di atas saling mempengaruhi sehingga 

faktor-faktor moneter menjadi penentu dalam keberhasilan transmisi kebijakan 

moneter ke sektor riil melalui perbankan, maka penelitian ini terfokus pada 

perubahan prilaku sektor perbankan khususnya bank umum dalam membuat 

terobosan terhadap konsep intermediasi perbankan khususnya masalah 

keengganan bank menyalurkan kredit dengan peningkatan LDR pada bank-bank 

umum nasional.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

judul: “Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, 

Kurs Us Dollar Terhadap Rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan, dan 

Produk Domestik Bruto Terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) Pada Bank 

Umum Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2004-2006.” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka permasalan yang mendasari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel inflasi (X1), tingkat suku bunga SBI (X2), kurs US Dollar 

terhadap Rupiah (X3), IHSG (X4), dan PDB (X5) berpengaruh secara 

simultan dan parsial terhadap LDR pada bank umum yang listing di BEI 

pada tahun 2004-2006? 

2. Dari variabel inflasi, tingkat suku bunga SBI, kurs US Dollar terhadap 

Rupiah, IHSG, dan PDB manakah yang dominan mempengaruhi LDR 

pada bank umum yang listing di BEI pada tahun 2004-2006? 

 



1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan dan parsial pengaruh 

variabel inflasi (X1), tingkat suku bunga SBI (X2), Kurs US Dollar 

terhadap Rupiah (X3), IHSG (X4), dan PDB (X5) terhadap LDR pada bank 

umum di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel inflasi (X1), tingkat suku 

bunga SBI (X2), Kurs US Dollar terhadap Rupiah (X3), IHSG (X4), dan 

PDB (X5) yang dominan mempengaruhi LDR pada bank umum di 

Indonesia.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan melatih 

pola pikir penulis dengan mengetahui perbandingan secara teoritis dan 

situasi riil hubungan pengaruh antara variabel independen Inflasi, Suku 

Bunga SBI, Kurs US Dollar terhadap Rupiah, IHSG dan PDB, dan juga 

pengaruh variabel independen tersebut terhadap peningkatan LDR. 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi lembaga untuk 

perkembangan penelitian lebih lanjut. 

b. Sebagai sarana evaluasi sampai sejauh mana sistem pendidikan yang 

dijalankan dan meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program 



pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

3.  Bagi pihak lain  

a. Dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang memerlukan 

dukungan kajian tentang komponen-komponen pembentuk LDR 

perbankan. 

b. Dapat memberikan informasi dalam membuat keputusan yang efektif 

dalam rangka meningkatkan LDR perbankan mensinergikan perlakuan 

terhadap variabel yang paling dominan dan mempengaruhi dan 

mengabaikan variabel yang justru tidak berpengaruh atau berpengaruh 

negatif terhadap pembentukan  LDR. 



BAB II  

LANDASAN TEORI  

  

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai tingkat LDR pernah dilakukan sebelumnya tahun 1997 

oleh Sudiartha, dkk. tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya 

penyaluran kredit terhadap penghimpunan dana oleh bank umum di propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan sampel 36 pengusaha dan 33 kantor 

cabang bank umum yang ada di DIY. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

responden yang tidak memperoleh kredit sebesar 25% dari total responden dunia 

usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44,5% responden mempunyai alasan karena 

terpenuhi dana sendiri, 22,2% karena terpenuhi dana dari sumber lain (rentenir, 

famili, dan pinjaman luar negeri), 22,2% karena tidak memenuhi agunan dan 

11,1% karena alasan lainnya (tidak mengetahui cara berhubungan dengan bank) 

(www.paue.ugm.ac.id).  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh I Wayan Sudirman pada tahun 2003 

dalam jurnal ekonomi dan bisnis yang berjudul Faktor-Faktor Penghambat LDR 

Perbankan di Bali, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 18, hal 21-36. 

Penelitian ini dilakukan untuk: 1) Mengkaji faktor-faktor penghambat 

peningkatan LDR, 2) Mengkaji dampak rendahnya LDR perbankan terhadap 

pemberian kredit usaha kecil, 3) Mengkaji kemungkinan adanya produk kredit 

yang sesuai bagi usaha kecil dalam rangka mengatasi cash flow usaha kecil pada 

jaringan atau siklus usahanya di Bali, dan memberi rekomendasi atas hambatan 

optimalisasi LDR perbankan di Bali.  

http://www.paue.ugm.ac.id/


Kerangka analisis dilakukan dengan tinjauan pengaruh variabel-variabel (Xn) 

terhadap LDR perbankan (Y) dan tentang pengelolaan usaha kecil. Variabel 

tersebut meliputi variabel modal inti (X1), modal pelengkap (X2), tabungan di 

bank lain (X3), suku bunga tabungan (X4), deposito di bank lain (X5), suku bunga 

deposito (X6), dana pihak ketiga sebelumnya (X7), jumlah pemberian kredit pada 

masyarakat usaha kecil (X8), suku bunga kredit (X9), Rasio Penyisihan 

Penyusutan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penyusutan Aktiva 

Wajib (PPAW) (X10) dan Cover agunan terhadap Kredit (X11). LDR perbankan 

merupakan rasio kredit terhadap dana pihak ke tiga yang dihimpun oleh bank dan 

tidak dapat dipisahkan dari Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity 

(CAMEL).  

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil 

analisis: 1) Variabel suku bunga giro (X2) dan Variabel suku bunga kredit (X12) 

berpengaruh menurunkan LDR bank Umum dengan signifikansi tinggi pada 

tingkat kepercayaan 95 persen; 2) Variabel tabungan di bank lain (X3) dan 

Variabel penanaman dana bank (X10) berpengaruh menurunkan LDR Bank Umum 

dengan signifikansi 90 persen; 3) variabel suku bunga deposito (X6) berpengaruh 

menurunkan LDR Bank Umum dengan signifikansi tinggi pada tingkat 

kepercayaan 85 persen; 4) Variabel SBI (X8) berpengaruh sesuai dengan kondisi 

umum yang seharusnya konstan karena sebagian besar bank umum di Bali 

berkantor pusat di luar bali, sehingga keputusan pengeluaran kredit tidak 

sepenuhnya tergantung dari perubahan suku bunga SBI di Denpasar.  

Selanjutnya, Yusuf Imam Suja'i, A. dalam penelitiannya di tahun 2007 yang 

berjudul The Macroeconomy Factors Which Influence Stock Return In Jakarta 



Stock Exchage: The Study Of The Arbitrage Pricing Theory (APT) Model Using 

Surprise Factor As Explaining To Stock Return, menggunakan model multifactor 

APT Ross (1976) dengan Surprise: Inflasi, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Kurs Rupiah Terhadap US Dollar (Rupiah/USD), 

Pertumbuhan Jumlah uang Beredar dan Rasio Pembelian dengan Penjualan 

Saham oleh Pemodal Asing Surprise Makroekonomi sebagai variabel penjelas 

Return Saham.  

Penggunaan model multifactor APT ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

berbagai penelitian yang menerapkan Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

menghasilkan parameter yang tidak signifikan. Temuan hasil penelitian yaitu: 1) 

Inflasi yang menurut pembenaran induktif dan teori berpengaruh negatif pada 

Return Saham, maka Surprise Inflasi yang didifinisikan sebagai Inflasi Estimasi 

minus Inflasi Aktual berpengaruh positif pada Return Saham. 2) Suku Bunga 

deposito yang menurut pembenaran induktif dan deduktif berpengaruh negatif 

pada Return Saham, maka Surprise Suku Bunga Deposito yang didifinisikan 

sebagai Suku Bunga Deposito Estimasi minus Suku Bunga Deposito Aktual 

berpengaruh positif pada Return Saham. 3) Suku Bunga SBI yang menurut 

pembenaran induktif dan deduktif berpengaruh negatif pada Return Saham, maka 

Surprise Suku Bunga SBI yang didifinisikan sebagai Suku Bunga SBI Estimasi 

minus Suku Bunga SBI Aktual berpengaruh positif pada Return Saham, 4) 

Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar yang menurut pembenaran deduktif 

berpengaruh positif pada Return Saham, maka Surprise Pertumbuhan Jumlah 

uang Beredar yang didifinisikan sebagai Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar 



Estimasi minus Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Aktual berpengaruh negatif 

pada Return Saham.  

Penelitian selanjutnya pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Maharani Ika 

Lestari membahas ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada LDR, 

tetapi juga untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Devisa 

dan Bank Non Devisa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi 

dilihat dari LDR-nya. Tujuan utama dalam penelitian ini meliputi: 1) 

Menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Devisa dan Bank Non 

Devisa setelah krisis ekonomi dilihat dari rasio Return On Equity (ROE) dan 

Return On Asset (ROA), 2) Menganalisis seberapa besar peranan Bank Devisa dan 

Bank Non Devisa sebagai lembaga intermediasi dengan tolak ukur LDR, dan 3) 

Menganalisis pengaruh Inflasi, Nilai Tukar US Dolar terhadap Rupiah, dan Suku 

Bunga SBI terhadap rasio keuangan bank ROE, ROA, dan LDR.  

Penelitian tersebut menggunakan data sekunder berupa laporan triwulanan 

keuangan Bank Devisa dan Bank Non Devisa yang diperoleh dari BI selama 

periode 2000-2006. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis keuangan 

(ROE, ROA, LDR) dan analisis statistik (Uji Beda Rata-Rata dan Analisis Regresi 

Linier Berganda). Uji Beda Rata-Rata digunakan untuk menganalisis perbedaaan 

kinerja dan Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

ekonomi makro terhadap ROA, ROE, dan LDR. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) Pada tahun 2002-2006 perbedaan kinerja ROE dan ROA antara Bank 

Devisa dan Bank Non Devisa setelah krisis ekonomi tidak signifikan,  2) Dilihat 

dari LDR selama 2002-2006 maka Bank Non Devisa berperan lebih besar dalam 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi terlihat dari LDR tujuh 



Bank Devisa lebih kecil daripada LDR tujuh Bank Non Devisa, 3) Indikator 

ekonomi makro yakni Inflasi, Nilai tukar USD terhadap Rupiah, Suku Bunga SBI, 

tidak memiliki pengaruh terhadap rasio keuangan bank (ROE, ROA, dan LDR).  

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan pemikiran 

tentang dampak dari faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh baik langsung 

ataupun tidak langsung, antar sesama variabel independen terhadap variabel 

dependen, yakni: 

1. Variabel Dependen  

LDR perbankan umum yang listing di BEI periode tahun 2004-2006 (Y). 

2. Variabel Independen 

Variabel Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga SBI (X2), Kurs US Dollar terhadap 

Rupiah (X3), Indeks IHSG (X4), dan PDB (X5)   

 

2.2. Kebijakan Moneter   

Krisis ekonomi tahun 1997 antara lain ditandai oleh peningkatan jumlah uang 

beredar (base money) atau disebut juga sebagai Pendekatan Kuantitas, menjadi 

implikasi upaya penyelamatan perbankan yang dilakukan oleh BI dengan 

menggunakan uang primer sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. 

Melalui pendekatan ini BI seperti berhasil mengendalikan pertumbuhan base 

money sehingga tekanan-tekanan inflasi dari sisi moneter dapat berkurang, bahkan 

mengurangi fluktuasi nilai tukar rupiah.  

Namun dalam perkembangannya diketahui bahwa hubungan antara base 

money dan inflasi mulai melemah, juga hubungan antar besaran moneter uang 

beredar dengan variabel-variabel ekonomi riil lainnya. Perenggangan hubungan 



itu dipengaruhi oleh inovasi instrumen-instrumen keuangan dan pergerakan modal 

antar negara yang sangat cepat, serta semakin terintegrasinya perekonomian 

domestik dengan luar negeri (Aslim Tadjuddin, 2005: 6). 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan moneter mulai Juli 2005, 

BI menjadikan inflasi sebagai sasaran kebijakan moneter dalam Inflation 

Targeting Framework (ITF) dengan suku bunga sebagai parameternya (Aslim 

Tadjuddin, 2005: 1). Akan tetapi, meskipun inflasi lebih stabil hal ini tidak 

menghasilkan penguatan kurs rupiah terhadap mata uang asing maupun 

menurunkan tingkat suku bunga, karena mekanisme transmisi kebijakan moneter 

merupakan proses yang kompleks seperti yang dijelaskan Perry Warjiyo (2004: 4) 

dengan menyebut proses yang kompleks itu sebagai “Black box”. Tanda tanya 

pada kotak hitam tersebut dijadikan sebagai tempat berbagai percobaan perlakuan 

untuk mencapai output inflasi yang dimaksud dalam suatu kerangka yang disebut 

saluran transmisi kebijakan moneter, seperti pada gambar 2.1. berikut ini: 

Gambar 2.1. 

Skema Mekanisme Transmisi Moneter Sebagai “Black Box” 

 

 
  Sumber: Perry Warjiyo (2004: 4) 

 

2.2.1 Saluran Kebijakan Moneter  

 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter (monetary policy transmission 

channels) digambarkan dalam lima saluran yaitu saluran moneter langsung (direct 

monetary channel), saluran suku bunga (interest rate channel), saluran harga asset 
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(asset price channel), saluran kredit (credit channel), dan saluran ekspektasi 

(expectation channel). Hal ini dapat dijelaskan pada gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2. 

 Saluran Transmisi Moneter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Perry Warjiyo (2004:15) 
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Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga terjadi dari 

suku bunga jangka pendek yang dikendalikan oleh bank sentral ke suku bunga 

jangka panjang yang pada akhirnya akan mempengaruhi demand agregate. 

Menurut Mishkin dalam Veithzal Rivai (2007: 179), pemilihan tingkat suku 

bunga jangka pendek tersebut harus memenuhi tiga kriteria, yaitu measurability, 

controlability, dan ability to predictably affects the goals, yang dalam hal ini 

adalah tingkat suku bunga SBI, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB).  

Permasalahan dalam pengendalian moneter melalui tingkat suku bunga PUAB 

sebagai sasaran operasional adalah mencari tingkat suku bunga yang akan 

dijadikan sebagai acuan instrumen kebijakan moter sehingga mampu 

mempengaruhi pergerakan sasaran operasionalnya. Dalam hal ini baik tingkat 

suku bunga SBI maupun SBPU, keduanya dapat dijadikan sebagai instrumen 

kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada pandangan perbankan bahwa SBI 

sebagai alternatif investasi, sedangkan SBPU sebagai alternatif pendanaan. 

Karena itu tingkat suku bunga SBPU diyakini lebih dekat hubungannya dengan 

suku bunga deposito dan kredit (Umi Julaihah dan Insukindro, 2004) seperti 

gambar 2.3. berikut ini: 

Gambar 2.3. 

Pengaruh SBI Terhadap Suku Bunga, Kurs, GDP, dan Inflasi  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Umi Julaihah dan Insukindro (2004) 
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Secara teoritis perbandingan kedua sistem operasi kebijakan moneter antara 

base money (Pendekatan Kuantitas) dan base interest (Pendekatan Harga) seperti 

di atas, dijelaskan pada gambar 2.4. 

Gambar 2.4. 

Perbandingan Sistem Operasi Kebijakan Moneter 

 

 

Sumber: Junggun Oh dalam Ascarya (2002: 3) 

 Dalam pendekatan kuantitas (agregat moneter), jumlah uang primer 

diupayakan selalu terkendali sehingga perkembangan jumlah uang beredar, yaitu 

M1 dan M2, diharapkan juga ikut terkendali. Selanjutnya dengan jumlah uang 

beredar yang terkendali, permintaan agregat diharapkan akan selalu bergerak 

dalam jumlah yang seimbang dengan kemampuan produksi nasional sehingga 

harga-harga dan nilai tukar dapat bergerak stabil. 

 Dalam pendekatan melalui sasaran suku bunga, operasi kebijakan moneter 

diarahkan untuk mempengaruhi suku bunga jangka pendek sebagai sasaran 
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berbagai variabel seperti suku bunga berjangka lebih panjang, harga aset, variabel 

ekspektasi, dan nilai tukar. Keseluruhan variabel itu kemudian akan berpengaruh 

terhadap preferensi masyarakat, yang tercermin dari perubahan permintaan 

domestik, khususnya konsumsi dan investasi. Pertimbangan pragmatis dari 

digunakannya suku  bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter karena 

pasar uang lebih mudah menangkap sinyal kebijakan moneter melalui suku bunga, 

dibandingkan melalui agregat moneter (Aslim Tadjuddin, 2005: 7). 

Menurut Aslim Tadjuddin (2005: 4), menempatkan inflasi sebagai anchor 

kebijakan moneter memberikan manfaat diantaranya:  

a. Mudah dipahami oleh masyarakat, karena masyarakat hanya akan melihat 

ukuran keberhasilannya pada pencapaian inflasi 

b. Dapat menciptakan eskpektasi yang rendah terhadap inflasi sehingga 

menghasilkan tingkat inflasi aktual (actual inflation) yang diinginkan 

c. Dapat Menghindari kemungkinan munculnya kebijakan-kebijakan yang dapat 

menimbulkan penyimpangan (deviasi) terhadap pencapaian target inflasi 

(dicreationary policy). 

Penyimpangan atau dicreationary policy yang dimaksud yaitu kebijakan yang 

menyimpang dari tujuan jangka panjangnya untuk mengejar keuntungan jangka 

pendek. Sebaliknya, rule based policy dapat diartikan sebagai suatu komitmen 

terhadap pelaksanaan serangkaian kebijakan yang dapat memberikan hasil yang 

optimal dalam jangka panjang. 

Dalam ITF, otoritas moneter memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan 

yang akan diambil, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh komitmen untuk 

mencapai suatu sasaran inflasi tertentu. Sehingga dalam penerapannya terdapat 



perdebatan pendekatan rules versus discretion dalam perumusan kebijakan 

moneter. Pada suatu sisi, pengunaan rules yang banyak mengacu kepada Taylor 

type rules mendapat dukungan terutama karena dianggap dapat menjaga 

kredibilitas kebijakan moneter. Rules dianggap menjadi suatu sistem atau 

perencanaan kebijakan, sehingga suatu kebijakan yang tidak didasarkan pada 

pertimbangan yang berbeda-beda atau bahkan random, melainkan sesuai dengan 

aturan baku yang jelas dan formal. 

 

2.2.2. Instrumen Kebijakan Moneter 

Instrumen kebijakan moneter hanya terdiri dari dua inti saja yakni perubahan 

ketentuan nisbah cadangan wajib dan perubahan tingkat suku bunga rediskonto 

(Faried Wijaya, 2004: 10)  Sementara teknik operasi pasar sebenarnya hanya bisa 

dilakukan secara efektif jika telah memiliki sistem lembaga-lembaga keuangan 

serta utang-utang negara sudah terorganisasi dan mapan.   

Situasi tersebut belum terdapat di Indonesia, tetapi dalam melaksanakan 

pengendalian moneter, BI diberikan kewenangan dalam menggunakan instrumen 

moneter serupa, tetapi tidak terbatas yaitu pada: (1) Operasi Pasar Terbuka (open 

market operation), (2) Penetapan tingkat diskonto (discount rate), (3) Penetapan 

Giro Wajib Minimum (GWM) (minimum reserve requirement), dan (4) 

Pengaturan kredit atau pembiayaan. Selain kebijakan moneter yang bersifat 

langsung, bank sentral juga dapat mempengaruhi tujuan akhirnya secara tidak 

langsung, yaitu melalui berbagai regulasi dan himbauan (moral suassion) kepada 

sektor perbankan guna mempercepat mekanisme transmisi kebijakan moneter.  

 



2.2.2.1.  Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter  

 BI mengendalikan moneter menggunakan teknik pengendalian moneter 

kuantitatif dengan dua piranti yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak 

langsung. Menurut Ascarya (2002: 5) instrumen langsung adalah instrumen 

pengendalian moneter yang secara langsung mempengaruhi sasaran operasional 

yang diinginkan bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen 

pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran 

operasional yang diinginkan bank sentral. Dua hal utama yang dikendalikan 

adalah harga (suku bunga) dan kuantitas simpanan dan kredit yang ada pada 

sistem perbankan atau institusi keuangan selain bank.  

 

2.2.2.2. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Moneter 

 Tujuan pengendalian moneter kuantitatif adalah mengatur jumlah kredit bank, 

sehingga terdapat beberapa piranti pengendalian moneter kualitatif yang bertujuan 

mempengaruhi volume jenis-jenis kredit tertentu. Piranti-piranti tersebut 

dijalankan seperti pada gambar 2.5. 

 

2.2.3.  Ketentuan Nisbah Cadangan Minimum 

 Ketentuan nisbah cadangan merupakan teknik BI untuk mempengaruhi 

kemampuan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman dengan cara 

memanipulasi atau mengubah sesuai dengan tujuannya, ketentuan nisbah 

cadangan minimum wajib yang harus dipegang oleh bank-bank umum. Perubahan 

ketentuan nisbah cadangan wajib minimum akan mempengaruhi kemampuan 

penciptaan uang giral oleh sistem perbankan dengan dua cara yaitu, pertama 
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mempengaruhi besarnya cadangan kelebihan yang dimiliki, dan kedua mengubah 

angka pengganda uang giral yang tercipta dengan memberikan pinjaman, adapun 

besarnya angka pengganda uang giral kebalikan dari besarnya persentase 

ketentuan nisbah cadangan wajib minimum. 

Gambar 2.5. 

Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Moneter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: FX. Sugiyono (2003: 15) 

  

* Biaya :  Konsekuensi finansial (positif atau negatif) 

GWM :  Giro Wajib Minimum 

T-Bill : treasury bill = obligasi pemerintah 

SUN : Surat Utang Negara 

IR  : Intervensi Rupiah 

Valas : Valuta Asing 

NFA/IRFCL : Net Foreign Assets/International Reserve of Foreign Currency Liabilities = 

cadangan devisa bersih 

 

2.2.4.   Suku Bunga Rediskonto 

Bank sentral bertindak sebagai induk bank yang memberikan kredit pada 

bank-bank umum. Jika sebuah bank umum meminjam dari Bank Indonesia, maka 

ia menyerahkan surat utang dan ini dicatat sebagai pos pinjaman atau tagihan pada 

bank-bank umum (Pencipta uang Giral), sementara pada sisi pasiva ditulis sebagai 



pos rekening koran (R/K) atau rekening giro atau cadangan milik bank-bank 

umum (pencipta uang giral). BI mempunyai kekuasaan untuk mengubah tingkat 

suku bunga rediskonto yang dikenakan atas pinjaman oleh bank-bank umum. Bagi 

bank-bank umum, tingkat suku bunga rediskonto mendorong bank-bank 

komersial memperbesar cadangan dengan meminjam dana dari Bank Indonesia, 

menggunakan pinjaman itu untuk menaikkan dana cadangan, sehingga menaikkan 

kemampuan pemberian kredit pada masyarakat dan menciptakan uang giral.  

 

2.2.5. Operasi Pasar Terbuka (OPT) 

OPT merupakan instrumen yang paling banyak dipergunakan oleh otoritas 

moneter dalam melaksanakan kebijakan moneter mengingat kebijakan ini lebih 

berorientasi pasar, keterlibatan peserta OPT tidak mengikat, arah kebijakannya 

mudah ditangkap pasar, dan tidak membebankan pajak pada bank (Gray et al., 

2000: 115). Selain itu dengan menggunakan OPT, bank sentral dapat 

mengendalikan frekuensi dilakukannya OPT dan menetapkan jumlah/kuantitas 

lelang yang diinginkan, sehingga OPT dapat diandalkan untuk dapat 

mengendalikan jumlah uang beredar seperti yang ditunjukkan gambar 2.6. 

Gambar 2.6. 

Operasi Pasar Terbuka 

 

 
    Sumber: F.X. Sugiyono (2003: 13) 
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 Dilihat dari sisi aktiva neraca Bank Indonesia, faktor-faktor yang 

mempengaruhi uang primer terdiri dari dua kelompok besar, yaitu: 

a. Cadang devisa bersih (net international reserves) yang likuid atau cadangan 

devisa setelah dikurangi kewajiban jangka pendek, yang dimiliki BI. 

b. Aktiva domestik bersih (net domestic assets) atau tagihan Bank Indonesia 

(otoritas moneter) kepada sektor swasta dalam negeri (domestik). Tagihan ini 

terdiri dari tagihan bersih (setelah dikurangi kewajiban) kepada pemerintah 

pusat, bantuan likuiditas, kredit likuiditas, tagihan lainnya, instrumen OPT, 

dan lainnya (net other items). 

Sementara itu, dilihat dari sisi pasiva neraca BI, uang primer terdiri dari 3 

komponen besar, yaitu: 

a. Uang kartal, yaitu uang logam dan kertas yang beredar di masyarakat dan 

yang ada di kas bank, 

b. Saldo giro bank, yaitu simpanan bank-bank dalam rupiah di BI, 

c. Saldo giro atau simpanan sektor swasta dalam rupiah di BI. 

Dengan membeli obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) di pasar uang baik 

dari masyarakat maupun dari bank-bank umum efeknya akan meningkatkan 

cadangan milik bank-bank umum. Dengan transaksi pembelian ini bank-bank 

umum akan menyerahkan obligasi negara pada bank sentral. Hal ini akan 

menaikkan kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman. Jika bank 

sentral membeli obligasi negara dari masyarakat bukan bank. Oleh penjual, 

pembayarannya akan disetorkan ke bank umum kedalam rekening giro akibatnya 

cadangan-cadangan bank umum bertambah (Faried Wijaya, 2004: 157). 



 Ada efek perbedaan antara pembelian obligasi negara oleh bank sentral dari 

bank-bank umum dari masyarakat. Pada kasus pertama, yaitu pembelian dari bank 

umum, dengan anggapan bank telah memberikan pinjaman sepenuhnya yang 

memungkinkan oleh ketentuan nisbah cadangan wajib minimum maka transaksi 

tersebut akan meningkatkan cadangan aktual dari cadangan kelebihan sebesar 

nilai pembelian. Tetapi jika pembelian obligasi negara dilakukan dari masyarakat 

maka kenaikan cadangan kelebihan bank umum akan lebih kecil (Faried Wijaya, 

2004: 157). 

 

2.2.6. Transaksi  Berjalan 

 F.X. Sugiyono (2003: 12) menyatakan bahwa Transaksi berjalan (Current 

Account) meliputi perdagangan barang dan jasa, penghasilan (income), dan 

current transfer. Secara keseluruhan, transaksi berjalan menggambarkan nilai 

bersih antar sisi kredit dan sisi debet dari seluruh transaksi yang tercatat dalam 

setiap komponen transaksi berjalan. Secara analitis, dalam kelompok transaksi 

berjalan tersebut terdapat dua neraca lainnya, yaitu neraca perdagangan, yang 

merupakan hasil bersih dari perdagangan barang atau ekspor dan impor barang, 

dan neraca jasa yang merupakan hasil bersih antara ekspor jasa dan impor jasa. 

Adapun tujuan lain otoritas moneter dalam kaitannya terhadap transaksi 

berjalan menurut Tajul Khalwaty (2000: 124) yaitu mempertahankan suku bunga 

tinggi untuk menutup defisit transaksi berjalan sebagai akibat dari selisih antara 

pengeluaran untuk impor dan penerimaan ekspor barang dan jasa, yang timbul 

atas ketidakmampuan sektor riil dalam menghasilkan devisa untuk membiayai 

belanja negara serta melunasi hutang-hutang luar negeri.  



2.3. Bank  

2.3.1. Pengertian Bank sebagai Lembaga Keuangan      

 Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 dalam Dahlan Siamat (2005:275), adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

 Menurut Kasmir (2007:2), secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut pada masyarakat serta memberikan jasa-jasa 

bank lainnya. 

     Dari kedua definisi tentang bank tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau pinjaman, atau dengan bentuk-bentuk yang lain serta memberikan jasa-jasa 

bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

     Sedangkan pengertian lembaga keuangan itu sendiri menurut Dahlan Siamat 

(2005:4), adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset 

keuangan (financial assets) atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset non 

keuangan (non financial assets). Lembaga keuangan terutama memberikan kredit 

dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. 

 

 



2.3.2. Jenis Bank 

     Menurut Kasmir (2007:18), adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau 

dari berbagai segi antara lain : 

i. Dilihat dari Segi Fungsinya 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari : Bank Umum, Bank Pembangunan, 

Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan 

Bank lainnya. 

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 1998, 

maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari : 

a. Bank Umum 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri 

dengan keluarnya undang-undang di atas berubah fungsinya menjadi Bank 

Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank 

Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

ii. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki 

bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan 

penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat 

dari segi kepemilikannya adalah : 

a. Bank milik pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah 

Indonesia dewasa ini antara lain : Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank 

Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. 

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah Tingkat I 

dan Tingkat II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki 

oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini 

adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DI. 

Yogyakarta, BPD Riau, BPD Jawa Timur, BPD Sulawesi Selatan, BPD 

Busa Tenggara Barat, BPD Papua, dan BPD lainnya. 

b. Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu 

pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

Contoh bank milik swasta nasional antara lain : Bank Bumi Putra, Bank 



Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, 

Bank Mega, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Universal. 

c. Bank milik koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah 

Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). 

d. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannyapun jelas 

dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing antara lain : 

ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of 

Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Chase Manhattan Bank, Deutsche Bank, 

European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank. 

e. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Bank 

Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing 

Bank, Inter Pacifik Bank, Mitsubishi Buana Bank, Paribas BBD Indonesia, 

Sumitomo Niaga Bank, Sanwa Indonesia Bank. 

iii. Dilihat dari Segi Status 

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat 

dibagi ke dalam 2 jenis. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran 

kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, 

modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu 

diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula. Jenis Bank dilihat 

dari segi status adalah sebagai berikut : 

a. Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan 

dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b. Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan 

kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih 

dalam batas-batas negara. 

iv. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik 

harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu : 



a. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat) 

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 

dua metode yaitu : 

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk 

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga 

tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. 

- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal 

atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan 

istilah fee based. 

b. Bank berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) 

Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga produknya 

sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut : pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan 

prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal 

berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 

pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah juga sesuai dengan Syariah Islam. Sumber 

penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar 

hukumnya adalah Alquran dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan Prinsip 

Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga 

tertentu. Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah bunga adalah riba. 

 

2.3.3.  Fungsi Bank Umum 

Menurut Dahlan Siamat (2005:276), Bank umum sebagai lembaga 

intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus 

maupun kepada unit defisit. Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut : 

1. Bank sebagai penghimpun dana masyarakat 

Dana dalam menjalankan aktifitas sehari-hari perbankan diperoleh dari 

masyarakat. Dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), 



pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat 

dalam negeri. 

 

2. Bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit 

Dana yang telah dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank sebagai lembaga 

peratara antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

kekurangan dana, dan keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual 

dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. 

 

3. Bank sebagai pelancar pembayaran perdagangan dan peredaran uang 

Jasa-jasa bank dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang berkepentingan 

yaitu nasabah saja atau nasabah dan bank. Dalam hal melancarkan 

pembayaran transaksi perdagangan dibedakan menjadi perdagangan dalam 

negeri dan perdagangan luar negeri. 

 

4. Menciptakan uang 

 

     Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU No. 7 

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan adalah sebagai berikut : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

d. Membeli, menjual, atau menjamin surat-surat atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Surat-surat berharga tersebut antara 

lain : 

1) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diaksep oleh bank; 

2) Surat pengakuan utang; 

3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

4) SBI; 

5) Obligasi; 

6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun. 

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabahnya. 

f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, 

maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 



g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antara pihak ketiga. 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak (custodian). 

j. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal 

debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan 

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit, dan kegiatan wali 

amanat (trustee). 

m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

n. Melakukan kegiatan lain, misalnya : kegiatan dalam valuta asing; melakukan 

penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti: 

sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi; dan 

melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 

kredit. 

o. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang-undang. 

 

2.3.4. Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi permintaan dana yang harus 

segera dipenuhi atau likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aktiva 

menjadi kas dengan kerugian minimum (Dahlan Siamat, 2005: 296). 

Menurut Hemple (1991: 131) likuiditas adalah kemampuan bank untuk 

memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan ataupun 

kebutuhan kredit. Sehingga dapat disimpulkan likuiditas bank merupakan 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Suatu bank dapat dikategorikan likuid apabila: 

1. Memenuhi jumlah yang dikreditkan sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas 



2. Likuiditas kurang namun memiliki surat-surat berharga yang dapat segera 

dicairkan menjadi kas. 

3. Mempunyai kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan utang. 

 Fungsi likuiditas bank: 

1. Menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank 

2. Memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen pinjaman (loan) 

3. Menghindari penjualan aset yang tidak menguntungkan 

4. Menghindari suku bunga tinggi atas dana yang diperoleh di pasar uang 

5. Menghindari penggunaan fasilitas discount window semakin sering suatu bank 

menggunakan fasilitas discount window maka makin tidak bebas manajemen  

bank tersebut, karena bank sentral akan mendikte manajemen bank tersebut. 

 

2.3.4.1. Sumber-Sumber Likuiditas Bank 

 Menurut Rachmat Firdaus (2003: 159), Dana bank yaitu uang tunai serta 

berbagai jenis aktiva lancar lainnya yang dimiliki oleh bank yang setiap saat dapat 

diuangkan dan dipergunakan untuk pemenuhan kewajiban bank. Sumber-sumber 

dana bank mencakup: 

A. Dana Pihak Pertama  

 Berasal dari penyetoran atau disebut dana sendiri, dapat berupa modal disetor 

dari pemilik bank dana dari penjualan saham di bursa efek, atau dana yang 

berhasil dihimpun bank dari pihak ketiga.  

Dana pihak pertama antara lain sebagai berikut:  

1. Modal disetor berupa uang yang secara efektif disetorkan oleh pemegang 

saham pada saat pendirian bank. 



2. Agio saham merupakan selisih antara jumlah uang yang dibayarkan oleh 

pemegang saham baru dan nilai nominal saham. 

3. Cadangan-cadangan merupakan sebagian laba bank yang disisihkan dalam 

bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup 

kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari 

4. Laba ditahan merupakan milik para pemegang saham yang telah ditetapkan 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tidak dibagikan 

sebagai dividen, tetapi kembali di investasikan sebagai modal kerja bagi 

kegiatan operasional bank. 

B. Dana Pihak kedua  

Merupakan pinjaman dari pihak di luar bank antara lain seperti: 

1. Call money merupakan Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian 

antar bank. Jangka waktu pinjaman Call money ini sangat singkat, sekitar satu 

minggu (atau pada kasus kasus tertentu paling lama satu bulan) dan beberapa 

hari. Call money bahkan ada yang  hanya berjangka waktu satu malam saja. 

2. Over night money pinjaman antar bank, yang merupakan pinjaman jangka 

pendek dari bank lain melalui PUAB. 

3. Pinjaman dari bank lain yang berkaitan dengan pinjaman bersama terhadap 

sesuatu pembiayaan proyek tertentu baik berjangka waktu menengah atau 

panjang, sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati 

kedua belah pihak. 

4. Pinjaman dari bank Sentral. Dalam menjalankan peranannya sebagai lender of  

      the last resort, berupa kredit likuiditas dengan agunan berupa tagihan lancar  

      dengan tingkat resiko rendah, antara lain berupa SBI. 



C. Dana Pihak ketiga  

 Berasal dari pinjaman dana dari masyarakat berupa giro, deposito, tabungan 

dan sebagainya. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap berasal dari unit surplus 

yang menyerahkan kelebihan dananya sebagai sumber pendanaan bagi bank. 

Dana-dana dari surplus unit tersebut akan disalurkan kembali oleh bank dalam 

bentuk pemberian pinjaman kepada defisit unit seperti: 

1. Giro adalah Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah 

pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. 

2. Deposito atau simpanan berjangka, Simpanan pihak ke tiga pada bank yang 

penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

contoh deposito adalah: depositi berjangka (atas nama), setifikat deposito 

diterbitkan atas tunjuk, dan deposits on call sesuai namanya, adalah jenis 

simpanan yang berjangka pendek. 

3. Tabungan, Dana simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

4. Dana yang mengendap sementara di bank, meliputi Uang titipan Nasabah, 

Seperti uang transfer yang mengendap beberapa hari di bank sebelum secara 

efektif ditarik oleh nasabah, setoran jaminan L/C baik dalam maupun luar 

negeri, dana jaminan atas penerbitan garansi bank untuk berbagai keperluan 

seperti tender proyek pembangunan.  

 Sumber dikuiditas Dana Bank dijelaskan pada gambar 2.7. berikut: 

 

 

 

 



Gambar 2.7. 

Skema Sumber Likuiditas Dana Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sinungan (1993: 43) 

 

2.3.4.2. Jenis-Jenis Alokasi Dana Bank 

 Menurut Sawaldjo Puspopranoto (2004: 56), jenis-jenis alokasi dana bank 

dibagi menurut prioritas penggunaan dana dan sifat aktiva sebagai berikut: 

A. Cadangan Primer untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum dan 

keperluan operasional bank sehari hari. Berupa uang kas, saldo rekening di BI 

dan bank-bank lain serta warkat-warkat lain dalam proses tertentu. 

B. Cadangan sekunder untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktu 

kurang dari satu tahun untuk memperoleh margin keuntungan, seperti SBI, 

SBPU, Sertifikat Deposito, Commercial papers. 

C. Penyaluran kredit untuk memperoleh sumber pendapatan utama bank berupa 

pemberian kredit jangka pendek, menengah, dan panjang 
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D. Investasi merupakan prioritas terakhir bank menambahkan pendapatan dengan 

membeli saham, obligasi, surat-surat berharga derivatif (swap, option). 

 Sumber dan penggunaan dana digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 2.8. 

Bagan Sumber dan Penggunaan Dana Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Faisal Afif (1996: 158) 
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Indra Bastian dan Suharjono (2006: 285) membuat skema kegiatan bank 

berupa arus penghimpunan dana dan penempatan dana serta kaitannya dengan 

pendapatan dan biaya yang ditimbulkannya dalam gambar 2.9. berikut: 

 

Gambar 2.9. 

 Skema Arus Penghimpunan dan Penempatan Dana Bank 
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Sumber :  Indra Bastian dan Suharjono (2006: 285) 
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2.3.5. Kredit 

2.3.5.1.  Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan 

(truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang 

atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima 

kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu 

yang telah dijanjikan. Menurut UU No. 14 Tahun 1967 dalam Hasibuan (2006:87) 

tentang pokok-pokok perbankan yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, pada waktu tertentu dengan 

jumlah bunga yang telah ditetapkan. 

 Indra Bastian dan Suharjono (2006: 282) dan diperkuat oleh Undang-Undang 

No. 10 tahun 1998, menyebutkan bahwa kredit ialah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan  jumlah 

bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian 

kredit ini antara lain  kredit yang diberikan, kredit dalam rangka pembiayaan 

bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang 

dilengkapi dengan note purchase aggrement (NPA). 

 

2.3.5.2. Penggolongan Kredit 

Kredit digolongkan atas beberapa macam, diantaranya berdasarkan jangka 

waktu, barang jaminan, tujuan kredit, dan penggunaan kredit (Hasibuan, 2006). 



1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Kredit Jangka Pendek (short term-loan), yaitu kredit yang jangka 

waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun 

b. Kredit Jangka Menengah (medium-term loan), yaitu kredit jangka 

waktu pengembaliannya 1 s/d 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk 

menambah modal kerja. 

c. Kredit Jangka Panjang (long-term loan), yaitu kredit yang jangka 

waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. 

2. Penggolongan kredit berdasarkan tujuan/kegunaannya, yaitu: 

a. Kredit Komersil (commercial loan), yaitu kredit yang diberikan 

untuk meperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. 

Misalnya kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan 

sebagainya. 

b. Kredit Konsumtif (Consumer loan), yaitu kredit yang diberikan 

oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang berdifat 

konsumtif. Misalnya membeli property, rumah, mobil, dan 

berbagai barang-barang lainnya. 

c. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam 

rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat 

memperlancar produksi. 

3. Penggolongan kredit mnenurut penggunaannya, yaitu: 

a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk 

menambah modal kerja debitur. 

b. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada 

perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli 

barang-barang modal. 

 

 

2.3.5.3. Tujuan Pemberian Kredit 

 Tujuan pemberian kredit menurut Rachmat Firdaus dan Maya Arianti (2003: 

10) adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dimanifestasikan dalam bunga 

(interest). Sehingga faktor kemampuan dan kemauan nasabah harus tersirat suatu 

unsur keamanan (safety) dan juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu 

kredit dan kewajiban lain sebagi lembaga intermediasi juga dapat dijalankan.  

Kriteria pokok kebijakan kredit perbankan sebagai berikut: 

1. Pemberian kredit harus seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi 

2. Pemberian kredit harus selektif dan untuk sektor-sektor yang diprioritaskan. 

3. Tidak memberikan kredit untuk usaha-usaha yang ability-nya diragukan bank. 



4. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian (akad kredit) menyiratkan 

pertimbangan juridis dari Government  revenue dengan bea meterai kreditnya. 

5. Dilarang melakukan Overdraft yakni penarikan uang bank melebihi saldo sisa 

atau melebihi plafon kredit yang disetujui. 

6. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang. 

(Contoh: kredit untuk membayar pajak dan bea cukai). 

7. Kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan dan safety). 

 Tujuan pemberian kredit bank menurut Hasibuan (2006) bagi nasabah adalah: 

1. memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit 

2. memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada 

3. melaksanakan kegiatan operasional bank 

4. memenuhi permintaan kredit dari masyarakat 

5. memperlancar lalu lintas pembayaran 

6. menambah modal kerja perusahaan 

7. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

 

 

2.3.5.4. Fungsi Pemberian Kredit  

 Menurut Rachmat Firdaus (2004: 5) fungsi kredit ialah pemenuhan jasa untuk 

melayani kebutuhan masyarakat (to serve the society) dalam rangka mendorong 

dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan konsumsi dan semua itu pada akhirnya 

ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat. 

Fungsi kredit bagi masyarakat menurut Hasibuan (2006) adalah: 

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan 

dan perekonomian. 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 

3. Memperlancar arus barang dan arus uang. 

4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain). 

5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 

6. Meningkatkan daya guna (utility) barang. 

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 

8. Memperbesar modal kerja perusahaan. 

9. Meningkatkan income per capita (IPC) masyarakat. 

10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. 



Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa fungsi kredit adalah sebagai berikut: 

1. Memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. 

2. Mengaktifkan alat pembayaran yang idle / berjangka. 

3. Menciptakan alat pembayaran baru. 

4. Sebagai alat pengendalian harga. 

5. Mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi-potensi ekonomi yang ada. 

 

2.3.6. Spesifikasi Suku Bunga  

Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan 

penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu 

dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya 

(Cost of fund) yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi di lain pihak, bunga 

dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitor karena kredit 

yang diberikannya. 

Istilah bunga bank selalu dikaitkan dengan biaya atau harga yang harus 

dikeluarkan oleh nasabah dalam suatu pinjaman kredit maupun yang diterima oleh 

nasabah dalam suatu simpanan tabungan, sehingga Bunga adalah balas jasa atas 

pinjaman uang atau barang yang dibayarkan oleh debitor kepada kreditor  

 

2.3.6.1. Tujuan Penentuan Suku Bunga 

Kesalahan dalam penentuan tingkat suku bunga, atau dengan kata lain 

penentuan harga jual maupun harga beli, akan mengakibatkan kerugian bagi pihak 

bank. Tujuan penentuan suku bunga secara umum menurut Kasmir (2004), adalah 

sebagai berikut: 

 



1. Untuk  Bertahan Hidup 

Yaitu dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan yang tinggi. 

Dalam hal ini bank menentukan harga semurah mungkin dengan maksud 

produk dan jasa yang ditawarkan laku di pasaran. 

2. Untuk Memaksimalkan Laba 

Yaitu dengan tujuan suku bunga ini dengan mengharapkan penjualan yang 

meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan suku bunga biasanya 

dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. 

3. Untuk Memperbesar Market Share 

Penentuan suku bunga ini dengan tingkat yang rendah, sehingga diharapkan 

jumlah nasabah meningkat dan diharapkan pula nasabah pesaing beralih ke 

produk yang ditawarkan. 

4. Mutu Produk 

Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk 

atau jasa yang ditawarkan mamiliki kualitas yang tinggi dan biasanya suku 

bunga ditentukan setinggi mungkin dan untuk bunga simpanan ditawarkan 

dengan suku bunga rendah. 

5. Karena Pesaing 

Dalam hal ini penentuan suku bunga dengan melihat suku bunga pesaing. 

Tujuannya adalah agar suku bunga yang ditawarkan jangan melebihi harga 

pesaing, artinya bunga simpanan di atas pesaing dan bunga pinjaman di bawah 

pesaing. 

 

2.3.6.2.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga 

Penentuan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat 

dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman 

saling mempengaruhi. Menurut Kasmir (2004 : 263) faktor-faktor lain yang ikut 

mempengaruhi suku bunga adalah: 

1. Kebutuhan Dana 

Jika bank kekurangan dana (jumlah simpanan sedikit) tetapi permohonan 

pinjaman meningkat, bank akan menaikkan suku bunga simpanan. Dengan 

meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah baru untuk 

menyimpan uang di bank. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, dimana 

simpanan banyak tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan 

menurunkan suku bunga simpanan. 

2. Persaingan 

Untuk bunga simpanan diupayakan untuk selalu di atas pesaing, sedangkan 

untuk bunga pinjaman agar diupayakan selalu dibawah pesaing. 

3. Kebijaksanaan Pemerintah 

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau 

minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. 

 



4. Target Laba yang Diinginkan 

Merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang 

diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula 

sebaliknya. 

5. Jangka Waktu 

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi 

bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa 

mendatang. 

6. Kualitas Jaminan 

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit 

yang dibebankan dan sebaliknya. 

7. Reputasi Perusahaan 

Reputasi perusahaan atau bonafiditas suatu perusahaan menentukan tingkat 

suku bunga yang akan dibebankan karena perusahaan yang bonafid 

kemungkinan risiko kredit macet masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. 

8. Produk yang Kompetitif 

Untuk produk yang kompetitif bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika 

dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif sebab tingkat 

pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku dipasaran. 

9. Hubungan Baik 

Dalam praktiknya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu 

nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini 

didasarkan pada keaktifan dan loyalitas nasabah terhadap bank. 

10. Jaminan Pihak Ketiga 

Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk 

menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Jika 

pihak penjamin bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik 

maupun loyalitasnya terhadap bank, bunga yang dibebankan pun juga berbeda.  

 

 

2.3.6.3. Komponen Pembentuk Bunga Kredit 

Bunga kredit merupakan unsur pendapatan bagi bank, sedangkan bunga 

simpanan merupakan unsur biaya yang harus ditanggung. Oleh karena itu, kedua 

unsur bunga ini sangat menentukan besar kecilnya laba bank. Artinya, jika bunga 

kredit besar maka kemungkinan laba juga besar, demikian pula sebaliknya. 

Dengan kata lain untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan 

dibebankan kepada para debitur terdapat beberapa komponen yang kemudian 

dijumlahkan, sehingga menjadi dasar penentuan bunga kredit yang akan diberikan 



ke nasabah. Empat variabel yang mempengaruhi dalam penentuan tingkat suku 

bunga kredit menurut Dahlan Siamat (2004), yaitu: 

1. Cost of Loanable funds, yaitu biaya dana yang dikeluarkan bank setelah 

diperhitungkan ketentuan cadangan likuiditas wajib (reserve requirement). 

2. Spread, yaitu selisih antara biaya dana dengan tingkat bunga kredit atau selisih 

antara bidding rate dan offering rate yang sering digunakan transaksi dalam 

pasar uang. 

3. Biaya Overhead, yaitu semua biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan 

penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi beban rugi laba. 

4. Premi Resiko, yaitu berbagai factor resiko di samping biaya-biaya yang telah 

dijelaskan perlu dimasukkan sebagai komponen penentu terhadap bunga kredit 

yang nantinya dibebankan kepada debitur. 

 

2.4. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa LDR pada saat ini berfungsi sebagai 

indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti LDR bagi perbankan 

maka angka LDR pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain: (1) Sebagai 

salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank, (2) Sebagai salah satu 

indikator kriteria penilaian Bank Jangkar (LDR minimum 50%), (3) Sebagai 

faktor penentu besar-kecilnya Giro Wajib Minimum (GWM) sebuah bank, (4) 

Sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan 

merger. Begitu pentingnya arti angka LDR, maka pemberlakuannya pada seluruh 

bank sedapat mungkin diseragamkan. (SINDO, 27 Agustus 2007) 

 Subagyo (1997: 54) merumuskan LDR adalah pinjaman dibagi dengan 

simpanan. Apabila suatu bank mempunyai LDR sebesar 35 persen, ini berarti 

dana yang disalurkan atau di pinjamkan kepada masyarakat sebesar 35 persen dari 

total DPK yang dapat dikumpulkan oleh bank umum tersebut. 

 Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, BI menetapkan ketentuan 

bahwa ukuran rasio kredit terhadap dana yang diterima (LDR) sebagai salah satu 



ukuran pengelolaan likuiditas bank dan dilakukan secara berjenjang. LDR yang 

diterima oleh bank sebesar 115 persen atau lebih, diberi nilai kredit 0 (nol). Untuk 

setiap penurunan 1 persen mulai dari rasio 115 persen tersebut, nilai kredit 

ditambah empat dengan maksimum 100. (Lukman, 2004: 45).  

 

2.5. Inflasi 

2.5.1. Definisi 

 Menurut Mankiw (1998: 280), inflasi merupakan suatu peristiwa moneter 

dimana terdapat peningkatan jumlah uang beredar dan kecenderungan naiknya 

harga-harga secara umum.  

 

2.5.2. Teori Inflasi 

A. Teori Kuantitas Permintaan (Demand Full Inflation Theory) 

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan Permintaan agregat (bersifat agregat) 

dimana kondisi produksi telah berada pada ksempatan kerja penuh (Full 

employment). Kenaikan kesempatan agregatif (agregate demand) selain dapat 

menaikkan harga-harga juga dapat meningkatkan produksi. Jika kondisi produksi 

telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi 

mendorong kenaikan output (produksi) tetapi hanya mendorong kenaikan harga-

harga yang biasa juga disebut Inflasi Murni (Pure Inflation). Namun jika 

pertambahan permintaan melebihi Gross National Product (GNP) pada kondisi 

kesempatan kerja penuh, ini akan mengakibatkan terjadinya Inflationary Gap dan 

selanjutnya terjadilah inflasi. 

 



B. Teori Kuantitas Biaya (Cost Push Inflation) 

 Inflasi pada kondisi Cost Push Inflation terjadi karena adanya tingkat 

penawaran lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat permintaan. Ini karena 

adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi 

produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran total (agregat supply) terus 

menurun karena makin mahalnya biaya produksi. Apabila keadaan tersebut 

berlangsung cukup lama, maka terjadilah inflasi yang disertai resesi. 

 Kenaikan Biaya produksi yang menimbulkan Cost Push Inflation Didorong 

oleh beberapa faktor sebagai berkut: 

1. Tuntutan kenaikan upah dari para pekerja. 

2. Industri yang monopolis. 

3. Kenaikan bahan baku Industri. 

4. Pemerintah yang terlalu berambisi menguasai sumber-sumber ekonomi. 

5. Adanya efek psikologis masyarakat misalnya isu kebijakan devaluasi rupiah. 

6. Pengaruh lama, misalnya kegagalan panen. 

7. Pengaruh inflasi dari luar negeri. 

 

2.5.3. Jenis Inflasi 

A. Menurut Asal Inflasi 

1. Domestic Inflation 

 Adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Adanya kejutan (shock) dari 

dalam negeri, baik karena prilaku masyarakat maupun kebijakan pemerintah. 

 

 



2. Imported Inflation 

 Merupakan inflasi yang terjadi karena pengaruh kenaikan harga diluar negeri 

yang mempengaruhi harga barang-barang impor. 

B. Menurut Intensitas Inflasi 

1. Inflation atau Mild Inflation 

Inflasi merayap adalah inflasi dengan laju pertumbuhan lambat 

2. Hyperinflation 

Merupakan inflasi yang sangat berat timbul akibat adanya kenaikan harga-

harga umum dengan sangat cepat. Dapat merusak struktur perekonomian. 

C. Menurut Bobot Inflasi 

1. Inflasi ringan (creeping Inflation) berada dibawah 10 persen per tahun 

2. Inflasi sedang (moderat) antara 10-30 persen per tahun 

3. Inflasi berat berkisar 30-100 persen per tahun 

4. Inflasi sangat berat berkisar melampaui 100 persen per tahun 

 

2.5.4. Metode Pengukuran Inflasi 

 Tajul Khalwaty (2000: 35-47) menyebutkan ada tujuh macam, yaitu: 

A. Angka Harga Umum (General Price) 

 

 

Dimana: 

 Lit : Laju inflasi tahun atau periode t 

 Hut-1  : Harga Umum tahun atau periode t 

 Hut-1  ; Harga Umum tahun atau periode t-1 

 

B. Angka Deflator Produk Nasional Bruto (PNB) 
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  Dimana: 

 AD  : Angka Deflator PNB 

 Yb  : PNB menurut harga yang berlaku 

 Yk  : PNB menurut harga konstan atau PNB yang dijadikan sebagai  

    tahun dasar. 

 

 Angka deflator PDB, rumus deflator PNB dapat menggunakan PNB 

dengan rumus sebagai berikut: 

 % 1001
t tahun hk GNP

t tahun hb GNP
Deflator  

 Dimana: 

 GNP : Gross National Product (PDB) 

 Hb : Harga berlaku (Curent price) pada tahun t 

 Hk  : Harga konstan (Constant price) pada tahun t 

 

Angka Deflator PNB menghitung laju pertumbuhan inflasi dengan rumus: 
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 Dimana: 

 Lit     : Laju Inflasi pada tahun atau periode t 

 Adt       : Angka Deflator PNB pada tahun atau periode t 

 Adt-1  : Angka Deflator PNB pada tahun atau periode t-1 

 

C. Indeks Harga Konsumen (IHK) 

 100%
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 Dimana: 

 Lit     : Laju Inflasi pada tahun atau periode t 

 Adt    : Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode t 

 Adt-1   : Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode t-1 

 

D. Aras Angka Harapan (Price Level Expectation) 

Berdasarkan teori Rational Expectation Robert Lukas 
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 Dimana: 

 e

tLI   : Laju inflasi yang diharapkan terjadi pada tahun atau periode t 



 e

1tLI  : Aras Harapan pada tahun atau periode t +1 

  Ht   : Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode t 

 

E. Indeks Harga Dalam Negeri (IHDN) dan Luar Negeri (IHLN) 

Perhitungan Laju Inflasi dengan IHLN dan IHDN oleh De Grauwe 

Diformulasi sebagai berikut: 

 IHU = 2 IHDN + (1-α ) IHLN 

 Dimana: 

 IHU  : Indeks Harga Umum 

 IHDN  : Indeks Harga Dalam Negeri 

 IHDLN  :Indeks Harga Luar Negeri 

   : besarnya sumbangan pengaruh IHDN terhadap IHU 

Pertumbuhan Inflasi dihitung dengan rumus: 

 100%
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IHUIHU
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 Dimana: 

 LI t : laju Inflasi pada tahun atau periode t 

 IHUt  : Indeks Harga Umum tahun atau n periode t 

 IHUt-1  : Indeks Harga Umum tahun atau n periode t-1 

 

Angka Deflator GNP dihitung dengan rumus: 

 Deflator =   GNP Nominal       x  100% 

        GNP Riil  

GNP Riil adalah GNP yang didasarkan pada harga konstan tahun dasar. 

F. Indeks Harga 

 Indeks Harga (Price Index) adalah angka yang menunjukkan tingkat 

perubahan relatif, sebagai indikator dari tingkat harga barang-barang pada waktu 

tertentu secara relatif, dibandingkan dengan tingkat harga barang-barang tersebut 

pada tahun dasar yang ditentukan berdasarkan kedaan perekonomian normal 

1. Indeks Harga Persentase Harga 

 I = 100%
P

P

o

n  



 Dimana: 

 I    : Indeks Harga 

 Pn   : Tingkat harga pada tahun berjalan 

 P0   : Tingkat harga pada tahun dasar. 

 

2. Indeks Harga Persentase Jumlah 

 I = 100%
N

PP 0n
 

 Dimana: 

 nP   : Jumlah harga barang-barang pada periode atau tahun berjalan 

 0P  : Jumlah harga barang-barang tersebut  pada periode atau tahun dasar 

  N       : Jumlah barang yang harganya diperbandingkan. 

 

3. Indeks Harga Tertimbang 

 Dihitung dengan rumus 

 I = 10
.PP

PP

ε0.

εn.     Dimana:    P    : Faktor penimbang. 

 

2.5.5. Peran Kebijakan Moneter Mengendalikan Inflasi   

 BI tidak sepenuhnya dapat mengendalikan inflasi, terutama tekanan inflasi 

yang berasal dari sisi penawaran (cost push inflation). BI melalui kebijakan 

moneter, dapat mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan, seperti investasi dan 

konsumsi masyarakat. BI dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat melalui 

kebijakan yang konsisten dan kredibel. Harapannya adalah sasaran (target) inflasi 

BI dianut oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sehingga inflasi yang terjadi dapat 

sama atau mendekati sasaran inflasi. Apabila kondisi ini terjadi, maka biaya 

pengendalian moneter dapat diminimalkan. Kebijakan moneter dapat 

ditransmisikan melalui berbagai jalur (channel), yaitu jalur suku bunga, jalur 

kredit perbankan, jalur neraca perusahaan, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan 



jalur ekspektasi dan membentuk sebuah mekanisme transimisi seperti pada 

gambar 2.10 berikut: 

Gambar 2.10. 

Skema Transmisi Kebijakan Moneter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Aslim Tadjuddin (2005: 15) 

  

2.6. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

2.6.1. Definisi 

 SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh 

Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dengan sistem diskonto 

(Veithzal Rivai, 2007: 858). Sebagai surat berharga atas unjuk, SBI dapat 
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diperjualbelikan antarbank atau antara bank dengan masyarakat. Dengan adanya 

SBI memungkinkan pihak bank melakukan transaksi dengan aman karena adanya 

jaminan BI terhadap surat berharga tersebut. Selain itu, SBI akan mempermudah 

pihak bank dalam merealisasikan call money antarbank dan mengatasi kekurangan 

dana serta memperlancar proses kliring (Sinungan, 1989: 53).  

 Miller, Roger Le Roy dan DD. VanHoose (1989: 87) menyatakan: “Interest is 

the amount of money that lenders receive when they extend credit; the interest 

rates is the ratio of interest to the amount lend.” 

Sebagaimana harga, suku bunga dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme 

untuk mengalokasikan sumber daya alam dalam perekonomian. Edmister R.O. 

(1986: 75-76) mengemukakan tiga istilah yang berkaitan dengan suku bunga, 

yaitu Stated rate, Annual percentage rate, dan Yield, yang masing-masing 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Stated rate adalah tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok 

pinjaman untuk menghitung beban bunga. 

2. Annual percentage rate adalah tingkat bunga disetahunkan dengan 

menyesuaikan stated rate untuk jumlah periode pertahun dan jumlah pokok 

yang benar-benar dipinjam. 

3. Yield adalah tingkat bunga yang ekuivalen dengan satu kontrak keuangan yang 

memenuhi tiga syarat: (1) jumlah seluruhnya yang benar-benar di pinjamkan, 

(2) pada awal tahun, (3) pada akhir tahun dibayar kembali beserta bunga. 

Menurut Sawaldjo Puspopranoto (2004: 69), tingkat bunga mempunyai 

beberapa fungsi penting dalam perekonomian, yaitu: 

1. Membantu mengalirnya tabungan kearah investasi. 



2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan 

dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. 

3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan uang suatu negara. 

4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah. 

 

2.6.2. Metode Penentuan Tingkat Bunga 

Metode untuk menentukan tingkat bunga dalam sistem keuangan yang 

dikemukakan oleh Cargill T.F. (1982: 90-99) ada dua metode pendekatan yaitu 

Liquidity Preference dan Loanable Funds. Kedua pendekatan tersebut dilandasi 

oleh asumsi bahwa tingkat penghasilan dan kesempatan kerja yang ditentukan 

disektor riil dalam perekonomian adalah konstan (berasumsi bahwa peserta pasar 

dalam sistem keuangan mengantisipasi tingkat inflasi sebesar nol) dan keduanya 

fokus pada kekuatan di sektor keuangan sebagai determinan dari suku bunga. 

 

2.6.2.1. Pendekatan Liquidity Preference 

 Pendekatan ini berpandangan bahwa suku bunga ditentukan oleh jumlah uang 

yang diminta dan ditawarkan dalam sistem keuangan. Permintaan akan uang 

dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat penghasilan (Y) dan suku bunga (r), yaitu: 

 0
ΔY

ΔDM
0,

Δr

ΔDM
Y);DM(r,DM  

 Dimana:  

 DM  : Permintaan akan uang 

  r      : Suku bunga  

 Y      : Tingkat penghasilan 

 

 Permintaan akan uang yang berkaitan dengan suku bunga, mempunyai 

hubungan terbalik (korelasi negatif) dengan suku bunga. Pada suku bunga rendah, 



opportunity cost untuk menahan uang relatif kecil sehingga masyarakat cenderung 

menahan uang dalam jumlah besar sebaliknya bila suku bunga tinggi, menahan 

bunga mempunyai opportunity cost yang besar, sehingga masyarakat berusaha 

mengkonversikan kelebihan dananya menjadi aktiva keuangan yang memberikan 

hasil misalnya obligasi. 

Gambar 2.11. 

Suku Bunga Keseimbangan Liquidity Preference Method 
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Sumber: Sawaldjo Puspopranoto (2004: 78) 

 

 Peraga di atas melukiskan tingkat bunga keseimbangan berdasarkan 

pendekatan pendekatan liquidity preference yang terbentuk dari perpotongan 

antara fungsi penawaran dan permintaan uang. Bila tingkat bunga berada di atas 

bunga keseimbangan akan terjadi kelebihan penawaran uang. Kelebihan uang 

tersebut akan digunakan untuk membeli aktiva keuangan. Karena permintaan 

aktiva keuangan meningkat, harga pun meningkat dan akan menurunkan bunga.  

 

2.6.2.2. Pendekatan Loanable Funds 

Penentuan suku bunga dengan pendekatan ini memandang bahwa sistem 

keuangan sebagai suatu wilayah dimana dana dapat dipinjamkan atau 

Tingkat Bunga 

Keseimbangan 

MS 
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diperdagangkan di pasar primer dan sekunder (Cargill T.F., 1982: 90-99). Tingkat 

bunga akan menyamakan penawaran dan permintaan dana tersebut dan dinyatakan 

sebagai berikut:  

 

 

  Dimana:     

 SL : Penawaran dana yang dapat dipinjamkan 

 r  : Suku bunga  

 Y : Tingkat penghasilan 

 

Permintaan total dana pinjaman direpresentasikan secara matematis sebagai:  

 

 

 Dimana: 

 DL : Permintaan dana pinjaman 

 

Gambar 2.12. 

Suku Bunga Keseimbangan Loanable Funds Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sawaldjo Puspopranoto (2004: 81) 

 

Mekanisme yang mendorong suku bunga menuju suku bunga keseimbangan 

ini akan terus berjalan selama sistem persaingan terus tetap berlaku dalam sistem 
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keuangan. Kedua model adalah merupakan teori keseimbangan parsial karena 

penentuan tingkat bunga tanpa memperhatikan perubahan dari sektor riill dalam 

perekonomian yaitu dengan menganggapnya konstan. 

 

2.6.3. Tingkat Bunga Riil dan Nominal 

 Tingkat Bunga Riil adalah tingkat bunga keseimbangan yang ditentukan 

melalui kedua model. Tingkat Bunga Nominal adalah tingkat bunga yang benar-

benar diamati oleh sistem keuangan dan sama dengan tingkat bunga riil plus 

penyesuaiannya mengingat kenyataannya para pemain di pasar mengantisipasi 

perubahan harga di masa mendatang (Sawaldjo, 2004: 96). 

 Hubungan antara suku bunga nominal dan suku bunga riil sebagai berikut:  

 Nr(t) = Rr( t ) + Pa (t) 

 Dimana: 

 Nr(t) : Tingkat bunga nominal pada waktu t 

 Rr(t) : Tingkat bunga riil 

 Pa(t) : Antisipasi persentase perubahan tingkat harga.  

 Jika Pa(t) = 0, pelaku pasar tidak punya ekspektasi terhadap perubahan harga.  

 

2.6.4. Teori Kurva Hasil (Yield Curve) 

 Dalam menentukan bentuk kurva hasil, dikembangkan tiga teori, yaitu: 

A. Teori Harapan 

Bahwa suku bunga jangka panjang sama dengan suku bunga jangka pendek  

yang berjalan plus suku bunga jangka pendek yang diharapkan pelaku pasar yang 

berlangsung sehingga jatuh temponya sekuritas jangka panjang. 

 

 



 

B. Teori Premium Likuiditas 

Menurut teori ini, Tingkat bunga jangka pendek sama dengan rata-rata dari 

tingkat bunga jangka pendek yang berjalan, tingkat bunga jangka pendek yang 

diharapkan premium likuiditas. 

C. Teori Pasar Tersegmentasi 

 Beranggapan tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang ditentukan di 

pasar yang relatif terpisah karena alasan-alasan kelembagaan. 

 

2.6.5. Struktur Tingkat Bunga di Indonesia 

 Berkaitan dengan teori diatas, maka menurut Farid Wijaya (2004: 66) SBI 

adalah instrumen operasi pasar terbuka oleh BI untuk mengurangi likuiditas 

rupiah dan mengurangi jumlah uang beredar serta memaksa dunia perbankan 

menukarkan aktiva luar negeri (valuta asing) kedalam rupiah dan sebaliknya, hal 

tersebut dilakukan dengan cara BI menerbitkan SBI sebagai Sertifikat Deposito 

dan dapat dijual kepada bank-bank atau Lembaga-lembaga Keuangan Bukan Bank 

(LKBB) serta dapat diperjualbelikan diantara mereka atau didiskontokan kepada 

lembaga sekuritas. Lembaga sekuritas dapat mendiskontokan ulang ke BI. 

 Di samping itu bank-bank umum juga mengeluarkan instrumen yang sama 

dengan Sertifikat Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh BI dan disebut sebagai 

SBPU. SBPU dapat mempengaruhi tingkat bunga perbankan serta tingkat bunga 

pinjaman antar bank yang serta hubungan dengan ekepansi maupun kontraksi 

jumlah uang bertedar. Mula-mula ditentukan oleh BI, tetapi kemudian ditentukan 

oleh mekanisme pasar dengan menjual secara lelang di pasar. 



 SBI diterbitkan dengan sistem diskonto dan tanpa warkat (scripless) dengan 

penyelesaian transaksi dilakukan satu hari kerja berikutnya (one-day settlement). 

Satuan unit SBI adalah sebesar Rp 1 juta dengan transaksi terkecil di pasar 

perdana ditetapkan sebesar 1000 unit atau Rp 1 milyar. Jangka waktu SBIterdiri 

dari 1, 2, 3, 6, 12 bulan. Saat ini, jangka waktu yang tersedia hanya untuk jangka 

waktu satu bulan yang tersedia hanya untuk jangka waktu satu bulan dan tiga 

bulan. Selain karakteristik tersebut SBI dapat digunakan sebagai agunan. 

 

2.6.6. Prosedur Lelang SBI 

 BI mengadakan lelang SBI setiap hari Rabu atau hari berikutnya apabila hari 

Rabu adalah hari libur, atau di hari lain sesuai kebutuhan BI. Berkaitan dengan 

pelaksanaan tersebut, BI mengumumkan target kuantitas lelang berupa target 

indikatif selambat-lambatnya pada satu hari sebelum pelaksanaan lelang. 

 Menurut Perry Warjiyo (2004: 17), transaksi lelang SBI di pasar perdana 

dengan menggunakan sarana BI – Scripless Securities Settlement System (Bank 

Indonesia-SSSS) secara on-line dan real time. Peserta lelang mengajukan 

penawaran yang terdiri dari tingkat diskonto dan nominal. Peserta yang tidak 

memiliki sarana Bank Indonesia-SSSS masih dapat mengikuti transaksi Lelang 

SBI melalui pialang pasar uang dan valuta asing serta perantara-perantara efek 

yang ditunjuk BI yang telah memiliki sarana Bank Indonesia-SSSS. Penawaran 

nominal lelang sekurang-kurangnya sebesar Rp 1 miliar dengan kelipatan Rp 

1.000 juta, sementara penawaran diskonto adalah kelipatan 0,0625 persen. 

 Penetapan pemenang dilakukan dengan sistem Stop–Out Rate (SOR) Stop–

Out Rate adalah tingkat diskonto tertinggi yang dihasilkan dari lelang dalam 



rangka mencapai target kuantitas SBI yang akan dijual BI. Dalam menetapkan 

pemenang lelang, penawaran yang masuk diurut berdasarkan tingkat diskonto 

yang terendah sampai yang tertinggi. Di samping melakukan lelang SBI secara 

reguler, BI juga melaksanakan operasi pasar terbuka sewaktu-waktu untuk 

mempengaruhi likuiditas perbankan secara jangka pendek. Waktu, jumlah, dan 

harga transaksi yang ditetapkan oleh BI ( Fine Tune Operation) dan piranti yang 

diperdagangkan adalah SBI dan SUN. Operasionalisasi Transmisi Moneter dalam 

kaitannya dengan Proses Perputaran uang dijelaskan pada gambar 2.13. berikut: 

Gambar 2.13. 

Skema Transmisi Moneter dalam Proses Perputaran Uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Perry Warjiyo (2004: 7) 
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2.6.7. Pasar Uang di Indonesia  

Menurut Mahdy Mahmudi (2005: 40), pasar uang di Indonesia seperti berikut: 

Tabel 2.1. 

Piranti Pasar Uang di Indonesia 

Jenis Instrumen Karakteristik Penerbit 

 Promes 
 

 

 

 

 Wesel 

  

 Sertifikat 

Deposito (CDs) 
 

 

 Sertifikat 

Bank Indonesia 

(SBI) 

  

  

  

  

  

 Surat 

Berharga Pasar 
Uang (SBPU)

*) 
 

 

 Surat 

Berharga 

Komersial (CPs) 
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Acceptance (BA) 
    

 

 

 

 Surat 

Perbendahara-an 

Negara (SPN) 
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- Dipakai bank dalam PUAB 
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Sumber: Mahdy Mahmudi  (2005: 40) 

 

 PUAB pada hakikatnya adalah suku bunga yang ditetapkan oleh pasar. 

Variabel yang mempengaruhi suku bunga pasar adalah suku bunga administratif 

dan kebijakan pemerintah. Suku bunga administratif di Indonesia adalah Suku 

Bunga SBI. Suku bunga SBI ditetapkan secara langsung oleh pemerintah melalui 

Operasi Pasar Terbuka (OPT). Sedangkan kebijaksanaan pemerintah yang 

dianggap menekan sektor keuangan adalah tingginya cadangan minimal bank atau 

reserver requirement (Lukman Hakim, 2001: 125). 

 

2.7. Nilai Tukar (Kurs) 

2.7.1. Definisi 

 Menurut Madura (1992: 33), nilai tukar valuta atau biasa disebut kurs valuta 

adalah  nilai suatu mata uang terhadap valuta lain. Sehingga kurs merupakan nilai 

tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Perubahan terhadap 

nilai tukar akan berpengaruh pada neraca pembayaran negara. 

 

2.7.2. Faktor Penentu Kurs 

 Sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi, maka suatu nilai tukar dapat 

mengalami perubahan secara substansial. Pada umumnya penurunan nilai tukar 

riil mata uang suatu negara akan mengakibatkan barang-barang ekspornya 

menjadi lebih kompetitif dan sebaliknya apresiasi mata uang akan memukul 

eksportir negara tersebut. 

 Sepertinya halnya komoditi, mata uang pada dasarnya dapat dianggap sebagai 

komoditi selain sebagai alat pembayaran. Dengan demikian harga atau daya beli 



nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain ditentukan oleh 

hukum pasar melalui kekuatan permintaan dan penawaran.  

 Menurut Hamdy Hady (1997: 44), faktor yang mempengaruhi perubahan nilai 

tukar adalah sebagai berikut : 

A.  Supply dan Demand  Foreign Currency 

 Valuta asing mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau 

forex market.  Sumber-sumber penawaran atau supply valas tersebut terdiri atas 

ekspor barang dan jasa yang menghasilkan valuta asing dan impor modal atau 

capital import dan transfer valas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri.  

Sementara sumber-sumber permintaan atau demand valas terdiri atas impor 

barang dan jasa yang menggunakan valuta asing dan ekspor modal atau capital 

export dan transfer valas lainnya dari dalam negeri ke luar negeri.  Sesuai dengan 

mekanisme pasar, setiap perubahan permintaan dan penawaran valas yang terjadi 

di bursa valas tentu akan mengubah harga atau nilai dari valas tersebut. 

B. Laju inflasi 

 Perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan 

internasional, karena mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta, dan 

dengan demikian akan mempengaruhi nilai tukar. Kenaikan tingkat inflasi yang 

mendadak dan besar di suatu negara akan menyebabkan meningkatnya impor oleh 

negara tersebut terhadap pelbagai barang dan jasa dari luar negeri, sehingga 

semakin diperlukan banyak valuta asing untuk membayar transaksi impor 

tersebut. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap valuta 

asing di pasar valuta asing. Inflasi yang meningkat secara mendadak tersebut, 



juga memungkinkan tereduksinya kemampuan ekspor nasional negara yang 

bersangkutan, sehingga mengurangi supply terhadap valas dalam negerinya. 

 Berdasarkan pada teori paritas daya beli (purchasing power parity theory 

/PPP) dijelaskan, bahwa hubungan antara nilai tukar mata uang dengan inflasi 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 R = [ ( 1 + Id ) : ( 1 + If ) ] – 1 

 Dengan R adalah kurs, Id adalah inflasi domestik, dan If adalah inflasi yang 

terjadi di luar negeri. Menurut teori tersebut, tingkat inflasi domestik yang 

melebihi tingkat inflasi di luar negeri akan mengakibatkan meningkatnya kurs 

mata uang domestik. Dengan kata lain menurunkan nilai tukar mata uang 

domestik terhadap mata uang asing akan turun. 

C. Suku Bunga Relatif 

 Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah 

investasi di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun 

investor asing, khususnya pada jenis-jenis investasi portofolio, yang umumnya 

berjangka pendek. Perubahan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh pada 

perubahan jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Tingkat 

suku bunga riil umumnya lebih sering dibandingkan antar negara guna mengukur 

pergerakan nilai tukar mata uang. Secara teoritis ada korelasi yang signifikan 

antara perbedaan tingkat suku bunga di dua negara dengan nilai tukar mata 

uangnya terhadap mata uang negara yang lain.  

 Berdasarkan prinsip International Fisher’s Effect, dirumuskan bahwa: 

 R = [ ( 1 + id ) : ( 1 + if ) ] – 1 



 Dengan R adalah kurs, id adalah tingkat suku bunga domestik, dan if adalah 

tingkat suku bunga yang terjadi di luar negeri (negara kedua). Apabila kedua 

belah sisi persamaan tersebut menghasilkan nilai sama, maka mengindikasikan 

bahwa investasi antar kedua negara akan menghasilkan return yang sama pula. 

D. Tingkat Pendapatan Nasional Relatif 

 Perbedaan tingkat pendapatan nasional di dua negara akan dapat 

mempengaruhi transaksi ekspor dan impor barang, maupun transaksi aset lintas 

negara yang bersangkutan. Hal itu dapat mempengaruhi perubahan jumlah 

permintaan dan penawaran valuta asing di negara-negara tersebut. 

E. Kontrol Pemerintah 

 Bentuk dari kontrol pemerintah biasanya berupa intervensi bank sentral di 

pasar valuta asing. Bank sentral juga perlu melakukan intervensi, baik melalui 

mekanisme tingkat bunga ataupun melalui operasi pasar. Jika depresiasi rupiah 

terlalu besar maka bank sentral dapat melakukan intervensi dengan cara menjual 

dollar AS secara langsung di pasar atau dengan menaikkan tingkat suku bunga. 

F. Ekspektasi 

 Faktor keenam yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi 

akan nilai tukar di masa depan. Pasar valuta asing bereaksi cepat terhadap setiap 

berita yang memiliki dampak ke depan baik positif ataupun negatif sehingga akan 

menimbulkan reaksi pasar yaitu depresiasi atau apresiasi nilai tukar. Contoh 

adalah adanya harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit neraca perdagangan di 

Amerika akan menurun akan memberikan dampak positif terhadap penguatan 

Dollar Amerika. 

 



2.7.3. Sistem Penetapan Kurs 

 Sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan meneurut sebearapa jauh nilai tukar 

dikendalikan oleh pemerintah. Menurut Madura (1992: 156), sistem nilai tukar 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 

A. Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate),  

 Nilai tukar dibuat konstan atau hanya dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas 

yang sangat sempit. Jika nilai tukar mulai bergerak terlalu tajam, pemerintah dapat 

melakukan intervensi untuk mempertahankannya dalam batas-batas yang 

dimaksud. Dalam hal ini bank sentral akan berusaha mempertahankan nilai tukar 

dengan cara melakukan intervensi secara aktif. Dalam sistem nilai tukar tetap 

harus memiliki cadangan devisa yang cukup besar, kemudian diharapkan nilai 

ekspor lebih besar dari impor, dan mempunyai sistem perbankan yang sehat dan 

kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya menjaga kestabilan nilai tukar. 

B. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (Freely Floating Exchange Rate) 

 Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi pemerintah. 

Dalam sistem ini perusahaan multinasional perlu mencurahkan sumber daya yang 

substansial untuk mengukur dan mengelola risiko valuta asing.   

C. Sistem Kurs Mengambang Terkendali (Floating Exchange Rate System) 

 Dalam hal ini nilai tukar suatu mata uang dibiarkan berfluktuasi tanpa batas-

batas yang eksplisit, tetapi bank sentral bisa melakukan intervensi untuk 

mempengaruhi pergerakan nilai tukar.  

D. Sistem Nilai Tukar Terpatok (Pegged Exchange Rate System),  

 Sistem nilai tukar ini memotok atau mengkaitkan nilai mata uang suatu negara 

dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Walaupun 



nilai kurs valuta lokal tetap dalam hubungan dengan valuta asing yang menjadi 

patokan, valuta tersebut akan bergerak relatif mengikuti valuta tersebut dan relatif 

terhadap valuta-valuta lain. 

 

2.7.4. Manajemen Risiko Kurs dalam Economic Exposure 

 Risiko nilai tukar dapat didefinisikan secara luas sebagai risiko dimana 

pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Madura, 1992: 

42). Sementara menurut Hamdy Hady (1997: 100), economic exposure dapat 

diartikan sebagai suatu pengaruh dari volatilitas nilai tukar valuta asing terhadap 

present value dari future cash flow suatu perusahaan.  

 Namun volatilitas nilai tukar pun dapat berpengaruh terhadap perusahaan 

domestik yang tidak melakukan transaksi internasional (ekspor dan impor).  

Misalnya suatu perusahaan di Indonesia memproduksi suatu produk dari bahan 

lokal dan produksinya hanya dipasarkan di dalam negeri atau dengan kata lain 

perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi luar, maka arus kas (cash flow) 

perusahaan akan tetap terpengaruh secara langsung oleh volatilitas nilai tukar.   

 Hal ini dikarenakan perubahan nilai tukar akan mempengaruhi supply dan 

demand di dalam negeri sehingga akan berpengaruh pula pada cash flow 

perusahaan. Misalnya, karena apresiasi Rupiah, impor produk yang sama dari luar 

negeri akan meningkat disebabkan harganya relatif menjadi lebih murah. Karena 

adanya persaingan dari produk impor, tentunya penjualan perusahaan Indonesia 

akan menurun sehingga cash flow-nya akan terpengaruh karena adanya volatilitas 

rupiah terhadap valuta asing. Setiap perubahan atau volatilitas kurs akan 



berpengaruh terhadap pendapatan atau revenue dan pengeluaran perusahaan dan 

akan tercermin dalam income statement atau laporan laba rugi suatu perusahaan. 

 

2.8. Indeks Harga Saham (IHS) 

 Tandelilin mengutip Siegel (2001: 211) mengatakan bahwa adanya hubungan 

yang kuat antara harga saham dengan lingkungan ekonomi makro serta 

menemukan bahwa perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya 

perubahan ekonomi. Ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, harga saham 

yang terbentuk merupakan cerminan ekspektasi investor terhadap earning, 

deviden, maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Hal pertama perkiraan investor 

terhadap ke tiga variabel tersebut akan menentukan berapa harga saham yang 

sesuai. Dengan demikian, harga saham yang sudah terbentuk itu akan 

merefleksikan ekspektasi investor atas kondisi ekonomi di masa datang, bukan 

kondisi ekonomi saat ini.  

 Kedua, kinerja pasar modal akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan 

ekonomi makro seperti perubahan tingkat bunga, inflasi maupun jumlah uang 

yang beredar. Ketika investor menentukan harga saham yang tepat sebagai 

refleksi perubahan variabel ekonomi yang akan tejadi maka secara rasional dapat 

dikatakan harga saham terjadi sebelum perubahan ekonomi benar-benar terjadi. 

 

2.8.1. Jenis IHS 

 Menurut Suad Husnan (1994: 3) pasar modal dapat merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang 



diterbitkan pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Sedangkan 

tempat untuk melakukan kegiatan perdagangannya disebut sebagai bursa. Dengan 

demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan 

(financial market). Dalam pasar keuangan di perdagangkan semua bentuk hutang 

dan modal sendiri baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Baik 

negotiable ataupun tidak. 

  Ada beberapa daya tarik pasar modal, yaitu diharapkan pasar modal ini akan 

bisa menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan dan pasar 

modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investai yang 

sesuai dengan preferensi risiko mereka. Dengan demikian keberadaan pasar 

modal memungkinkan untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk 

portofolio (yaitu gabungan dari berbagai investasi) sesuai dengan risiko yang 

mereka bersedia tanggung dan tingkat keuntungan yang mereka harapkan. 

 

2.8.1.1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

 Menurut Alimi (2004: 80), BEI mendefinisikan Indeks Harga Saham 

Gabungan sebagai indeks yang mengukur harga saham yang dijual di bursa. Naik 

turunnya IHSG menunjukkan naik turunnya minat investasi, khususnya yang 

dilakukan melalui lantai bursa. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk investasi 

lain, investasi di lantai bursa memang lebih mencerminkan dalam mengukur 

minat publik dalam berinvestasi. IHSG menunjukkan kemampuan lingkungan 

ekonomi dalam menarik minat investor. 

 IHSG diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai indikator pergerakan 

harga saham di BEI Pada tanggal 1 April 1983, Indeks ini mencakup pergerakan 



harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Hari Dasar 

untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, 

Indeks ditetapkan dengan Nilai Dasar 100 dan saham tercarar pada saat ini  

berjumlah 13 saham. 

 Dasar perhitungan IHSG adalah jumlah nilai pasar dari total saham yang 

tercatat pada tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah nilai pasar adalah total perkalian 

setiap saham tercatat (kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program 

restrukturisasi) dengan harga di BEJ pada hari tersebut.  Dirumuskan menjadi: 

 IHSG = 
Dasar Nilai

100SahamJumlah RegulerPasar  diPenutupan  Harga
 

 Pergerakan indeks memrepresentasikan pergerakan harga saham di pasar 

bursa yang menjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan 

disesuaikan secara cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat 

perubahan faktor lain yang tidak terkait dengan harga saham.  Penyesuaian akan 

dilakukan bila ada tambahan emiten baru, right issue, waran dan obligasi konversi 

demikian juga delisting. Perhitungan IHSG dilakukan setiap hari, setelah 

penutupan perdagangan setiap harinya. 

 Formula untuk menghitung nilai dasar sebagai berikut: 

 Nilai Dasar Baru = 
LamaPasar   Nilai

LamaDasar  NilaiBaruPasar  NilaiLamaPasar  Nilai
 

 

2.8.1.2. Indeks Sektoral 

 Indeks Sektoral merupakan bagian dari IHSG. Semua perusahaan yang 

tercatat di BEJ diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor yang didasarkan pada 



klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEJ yang disebut JASICA (Jakarta Stock 

Exchange Industrial Classification).  Kesembilan sektor tersebut adalah: 

1. Sektor Utama (Industri yang menghasilkan Bahan Baku) 

a. Sektor 1, Pertanian 

b. Sektor 2, Pertambangan 

2. Sektor Kedua (Industri Pengolahan/Manufaktur) 

a. Sektor 3, Industri Dasar dan Kimia 

b. Sektor 4, Aneka Industri 

c. Sektor 5, Industri Barang Konsumsi 

3. Sektor Ketiga (Jasa) 

a. Sektor 6, Properti dan Real Estat 

b. Sektor 7, Transportasi dan Infrastuktur 

c. Sektor 8, Keuangan 

d. Sektor 9, Perdagangan, Jasa dan Investasi 

 Indeks Sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 Januari 1995 dengan Nilai 

Dasar 100 untuk setiap sektor dan menggunakan Hari Dasar 28 Desember 1995.  

Di samping kesembilan sektor tersebut, BEJ menghitung indeks industri 

manufaktur/pengolahan yang merepresentasikan kumpulan saham yang 

diklasifikasikan ke dalam sektor 3, sektor 4 dan sektor 5. 

 

2.8.1.3. Indeks LQ45 

 Indeks ini terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa kriteria 

sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas dan 

kapitalisasi pasar yang tinggi dari saham-saham tersebut. 



Kriteria pemilihan saham Indeks LQ45 adalah sebagai berikut: 

1. Masuk dalam top 60 dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai 

transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Masuk dalam ranking yang didasarkan pada nilai kapitalisasi pasar (rata-rata 

kapitalisasi pasar selama 12 bulan). 

3. Telah tercatat di BEJ sekurang-kurangnya 3 bulan. 

4. Kondisi keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi 

dan jumlah transaksi di pasar reguler. 

 BEJ secara terus-menerus memantau perkembangan komponen saham yang 

masuk dalam perhitungan indeks LQ45.  Setiap tiga bulan, di-review pergerakan 

ranking saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45. Penggantian saham 

akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada setiap awal bulan Februari 

dan Agustus. Bila ada satu saham yang tidak memenuhi kriteria, saham tersebut 

akan dikeluarkan dari perhitungan indeks dan digantikan dengan saham yang 

memenuhi kriteria.  Perhitungan Indeks LQ45 dilakukan mundur hingga tanggal 

13 Juli 1994 sebagai Hari Dasar, dengan Nilai Dasar 100. Untuk seleksi awal 

digunakan data pasar Juli 1993 sampai Juni 1994. Hasilnya, ke-45 saham tersebut 

meliputi 72 persen total market kapitalisasi pasar dan 72,5 persen nilai transaksi 

di pasar reguler. 

 

2.8.1.4. Jakarta Islamic Index (JII) 

 Dalam rangka mengakomodir investor yang tertarik untuk berinvestasi,  BEJ 

dan Danareksa Invesment (DIM) meluncurkan sebuah indeks yang didasarkan 

pada Syariah Islam, dikenal dengan nama Jakarta Islamic Index.  JII diluncurkan 



pada tanggal 3 Juli 2000. JII dihitung mundur hingga tanggal 1 Januari 1995 

sebagai Hari Dasar dengan Nilai Dasar 100.  JII terdiri dari 30 saham yang sesuai 

dengan Syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah PT DIM terlibat dalam 

menetapkan kriteria saham-saham yang masuk dalam JII. 

 Arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, jenis kegiatan utama emiten yang 

bertentangan dengan Syariah dan tidak dapat masuk dalam saham JII adalah: 

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang. 

2. Usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi 

konvensional. 

3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makan dan 

minuman yang tergolong haram. 

4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-arang 

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 

 

2.8.1.5. Indeks Individual 

 Indeks ini menggambarkan pergerakan harga dari masing-masing saham yang 

tercatat di BEJ di dasarkan harga dasar. 

 

2.8.2. Pemegang Saham 

 Pemegang saham adalah pemilik perseroan, dan mereka membeli saham 

karena mengharapkan pengembalian atas uang yang diinvestasikan.  Dan tujuan 

utama yang ingin dicapai perusahaan pada umumnya adalah memaksimumkan 

kesejahteraan pemegang saham atau maksimize stakeholders wealth yaitu dengan 



mempertimbangkan risiko dan penetapan waktu yang berkaitan dengan perkiraan 

laba per lembar saham untuk memaksimalkan harga saham biasa perusahaan.  

Pemegang saham terdiri atas manajemen, karyawan, kreditur, supplier, 

pemerintah dan masyarakat sekitar. Dengan kata lain stakeholders adalah semua 

pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham dicapai melalui memaksimalkan nilai perusahaan dimana nilai 

perusahaan akan maksimum jika harga saham maksimum. Menurut Suad Husnan 

(1994: 270), terdapat faktor-faktor yang dapat memaksimalkan harga saham, 

yaitu: 

1. Membutuhkan efisiensi, yaitu perusahaan memproduksi barang-barang dan 

jasa yang berkualitas tinggi dengan biaya rendah. 

2. Membutuhkan pengembangan barang dan jasa yang diinginkan dan 

dibutuhkan konsumen, sehingga motif laba mengarahkan pada teknologi baru, 

produk baru. 

3. Membutuhkan pelayanan yang efisien dan ramah, persediaan barang dagangan 

yang cukup, dan lokasi perusahaan yang tepat. 

 Dalam perusahaan, selain membuat keputusan investasi yang berkaitan dengan 

jenis produk dan jasa yang diproduksi, cara-cara barang dan jasa tersebut 

diproduksi sampai pendistribusiannya, maka manajer juga harus memutuskan 

pembiayaan perusahaan dengan bauran utang maupun ekutias yang harus 

digunakan.  Selain itu, manajer keuangan harus mengambil keputusan kebijakan 

dividen (dividend policy decision) yatiu keputusan berupa persentase tentang 

berapa laba saat ini yang akan dibayarkan untuk deviden daripada yang ditahan 

untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Setiap keputusan investasi dan 



pembiayaan tersebut akan mempengaruhi tingkat, penetapan waktu, dan risiko 

arus kas perusahaan, dan akhirnya, harga saham perusahaan. Jadi, diperlukan 

keputusan yang tepat mengenai pembiayaan dan investasi yang dirancang untuk 

memaksimalkan harga saham perusahaan. 

 Harga saham juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kendala 

hukum, tingkat umum aktivitas ekonomi, pajak, suku bunga, dan kondisi pasar 

saham. Di mana faktor-faktor eksternal ini akan mempengaruhi arus kas yang 

diharapkan perusahaan, penetapan waktu, pembayaran dividen kepada pemegang 

saham dan tingkat risiko yang diterima.  

 

2.8.3. Risiko Investasi 

 Risiko investasi pada suatu saham di bursa efek dapat berasal dari berbagai 

sumber (Suad Husnan, 1994: 40).  

1. Exchange rate risk, yaitu risiko perubahan melemahnya kurs. Dimana 

melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar AS merupakan suatu sinyal 

adanya risiko investasi pada saham.  

2. Interest Rate Risk, yaitu adanya kenaikan suku bunga akan dapat 

meningkatkan beban emiten yang lebih lanjut dapat menurunkan harga saham.  

Kenaikan suku bunga juga dapat mendorong investor untuk mengalihkan 

investasinya ke tabungan sehingga investasi di saham mengalami penurunan 

dan selanjutnya dapat menurunkan harga saham. 

3. Commodity Price Risk, yaitu menurunkan harga komoditas dari para emiten 

sehingga akan mengurangi keuntungan perusahaan. 



4. Institutional Risk, yaitu risiko yang muncul karena adanya kegagalan dari 

unsur kelembagaan. Misalnya risiko politik (political risk). 

 Dalam mengambil keputusan untuk bertransaksi di pasar saham, investor 

harus mempertimbangkan mengenai ketidakpastian atau risiko, yaitu merupakan 

penyimpangan dari ekspektasi yang diharapkan. Beberapa cara memanajemeni 

risiko antara lain sebagai berikut: 

1. Menghindari risiko (risk avoidance) artinya dalam kondisi berisiko investor 

berupaya membatasi memegang portofolio saham. 

2. Mencegah dan mengurangi kerugian (loss Prevention and loss reduction). 

Dalam hal ini investor cukup hanya mempunyai portofolio saham yang 

mempunyai assurance yang tinggi. 

3. Mengurangi ketidakpastian dengan mengembangkan manajemen informasi 

(information management) yang baik, dengan hati-hati memilih saham-saham 

yang sensitif terhadap pergerakan kurs rupiah. 

 

2.9. Produk Domestik Bruto (PDB) 

 Produk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran produksi barang dan jasa total 

suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya 

pertumbuhan ekonomi. Arsyad (1992: 117), Gross Domestic Product (GDP) atau 

PDB adalah ukuran jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan sektor-

sektor perekonomian total yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun fiskal. 

 PDB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran suatu 

struktur ekonomi, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku digunakan untuk 



mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Angka-angka PDB dapat 

dihitung menggunakan tiga pendekatan: 

A. Pendekatan Produksi 

 PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi dari suatu wilayah dalam waktu tertentu. 

Unit-unit produksi dari pendekatan ini dikelompokkan menjadi: 

1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 

2. Pertambangan dan penggalian 

3. Indistri pengolahan 

4. Listrik, gas dan air bersih 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel dan restoran 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 

8. Bank dan Lembaga Keuangan  

9. Persewaan dan jasa perusahaan 

10. Jasa-jasa termasuk pelayanan pemerintah. 

B. Pendekatan Pendapatan  

 PDB dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor 

produksi yang ikut serta dan proses produksi disuatu negara dalam waktu tertentu, 

baik jasa faktor produksi, bunga modal dan keuntungan yang semuanya dipotong 

pajak. 

C. Pendekatan pengeluaran (PDB atas harga pasar)  

 PDB yang dihitung berdasarkan semua komponen permintaan akhir yaitu: 

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 



2. Konsumsi pemerintah, 

3. Pembentukan modal tetap Domestik Bruto, 

4. Perubahan stok, 

5. Ekspor Netto (ekspor-impor). 

 Dalam dimensi Makro, menurut Arsyad (1992: 121) maka aktivitas 

perekonomian dan pendekatan nilai tukar diukur oleh PDB yang disimbolkan oleh 

Y, dimana Y terdiri dari Volume (Q) dan Harga (P). Selengkapnya dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Y = P x Q diubah menjadi 

b. P = Y/Q, dibagi Jumlah Pekerja (N) di Indonesia 

c. P = y/A dimana y = Y/N dan A = Q/N. 

 Dalam hal ini y mencerminkan pendapatan (money income) per pegawai yang 

mencakup upah, gaji, keuntungan, pajak, retribusi, pendapatan bunga (the average 

gross income per employee atau average  gross labor earnings), A atau Q/N 

income produksi rata-rata per pekerja (average labor product). 

 Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan dapat 

bertambahnya uang secara agregat (Y) meningkat seirama dengan sejumlah laju 

bertambahnya Total output (Q) atau Pendapatan per pegawai (y) meningkat 

dengan laju yang sama dengan peningkatan produktivitas pegawai rata-rata (A). 

 Dalam konsep dinamis, dengan berjalannya waktu, elemen yang menentukan 

pertumbuhan harga atau P bisa dirumuskan menjadi: 

 (dp/p) = (dY/Y) – (dQ/Q) = (dy/y)-(dA/A)) 

 Harga naik (inflasi) bila pendapatan nasional tumbuh terlalu cepat dari volume 

produksi nasional atau bila pendapatan dalam bentuk per pegawai rata-rata 



bertumbuh lebih cepat dari laju peningkatan produktifitas per pegawai, terlepas 

dari jumlah uang yang beredar, velositas uang, pengeluaran belanja pemerintah, 

praktek monopoli, harga barang impor, maupun volatilitas ekspektasi inflasi. 

Harga atau inflasi bisa ditekan dengan menyelaraskan tempo Y dan kerangka Q 

atau y dengan A. 

 Menurut BI, Statistik PDB yang disajikan telah dirinci menurut lapangan 

usaha dan penggunaannya. PDB yang dirinci menurut lapangan usaha merupakan 

jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

produksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. PDB yang dirinci 

menurut penggunaan, merupakan seluruh komponen permintaan akhir, yaitu 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, termasuk lembaga swasta yang tidak 

mencari laba, konsumsi pemerintah, pembentuk modal tetap domestik bruto, 

perubahan stok dan ekspor bersih dalam jangka waktu tertentu. 

 Data agregat PDB disajikan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar dan 

atas dasar harga berlaku, semua agregat dinilai atas dasar harga yang berlaku, 

semua agregat dinilai atas dasar harga berlaku, semua agregat produksi dan biaya 

antara komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDB. 

 Ukuran mengenai tingkat harga yang paling banyak digunakan adalah Indeks 

Harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Indeks (CPI). Perhitungannya 

dinilai dengan mengumpulkan harga dari barang dan jasa. Jika GDP mengubah 

berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal yang mengukur nilai 

barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal yang mengukur nilai produksi, CPI 

mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang 

mengukur sebuah tingkat harga atau menghitung rata-rata dari seluruh harga. CPI 



adalah harga sekelompok barang dan jasa relatif terhadap harga barang dan jasa 

yang sama pada tahun dasar (Mankiw, 1997: 173). 

 

2.10. Tinjauan Teoritis Hubungan Inflasi, Kurs, dan Suku Bunga 

 Beberapa konsep teori diperkenalkan untuk menjelaskan hubungan antara kurs 

valuta asing dengan inflasi dan tingkat bunga, yaitu: 

Gambar 2.14. 

Skema Hubungan Antara Inflasi, Kurs, dan Suku Bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kuncoro (1996:180) 

 

 

 Menurut teori moneter modern, inflasi merupakan akibat logis dari ekspansi 

jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan output riil dan akibatnya 

menurunkan daya beli uang (Kuncoro, 1996 :181). Hubungan antara pertumbuhan 

jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga dan kurs valuta asing didasari asumsi 

bahwa uang berpengaruh terhadap variabel riil (Shapiro, 1998: 151).  

 Dengan demikian, meskipun perubahan jumlah uang beredar akan 

mempengaruhi harga dan kurs, namun perubahan tersebut tidak mempengaruhi 

tingkat pertukaran barang-barang produksi domestik dengan luar negeri maupun 
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tingkat pertukaran barang saat ini dengan masa mendatang. Pendapat ini 

diformulasikan dalam doktrin paritas daya beli (PPP) dan Paritas Fisher (PF).  

 

2.10.1.  Purchasing Power Parity (PPP Theory) 

 Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar adalah perbedaan 

tingkat inflasi antara beberapa tempat atau negara. Pengaruh tingkat inflasi 

terhadap nilai tukar ini dapat dijelaskan berdasarkan teori purchasing power 

parity atau teori paritas daya beli yang pertama kali diperkenalkan oleh Gustav 

Cassel pada tahun 1918. Dalam pembahasan Purchasing Power Parity Theory 

(PPPT) dikenal dua versi yaitu versi absolut dan relatif.  

 Teori Purchasing Power Parity Absolute (PPPA) menjelaskan bahwa harga 

produk yang sama di dua negara yang berbeda akan sama pula bila di nilai dalam 

currency atau mata uang yang sama. Namun, teori PPPA tersebut tidak realistis 

karena tidak memperhitungkan biaya transpor, tarif, dan kuota. Oleh karena itu, 

muncul teori Purchasing Power Parity Relatif (PPPR) yang menyatakan bahwa 

harga suatu produk yang sama, akan tetap berbeda karena ketidaksempurnaan 

pasar yang disebabkan oleh faktor biaya, transpor, tarif, dan kuota. Menurut teori 

PPPR kurs valas akan berubah untuk dapat mempertahankan purchasing power.  

Perubahan nilai tukar tersebut menurut Madura (1994: 183) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

 ef   : Persentase (persen) perubahan nilai tukar 

 Ih  : Inflation Rate Home Country 

 If  : Inflation Rate Foreign Country 



i = Ir  

2.10.2.  Interest Rate Parity Theory (IRPT) 

 IRPT adalah salah satu teori yang dikenal dalam keuangan internasional yang 

menjelaskan bagaimana hubungan antara forex market  dengan international 

money market (pasar uang internasional). IRPT menyatakan bahwa perbedaan 

tingkat bunga pada international money market  akan cenderung sama dengan 

forward rate premium atau discount (Madura, 1994: 197). Dengan kata lain, 

berdasarkan IRPT akan dapat diperkirakan berapa perubahan Forward Rate (FR) 

di bandingkan dengan Spot Rate (SR) bila terdapat perbedaan tingkat bunga, 

misalnya antara home country dan foreign country. Menurut IRPT, besar 

perubahan FR terhadap SR akan ditentukan oleh besarnya forward rate premium 

atau discount yang timbul sebagai akibat dari perbedaan tingkat bunga antara 

home country dan foreign country. 

 

2.10.3.  International Fisher Effect Theory (IFE Theory) 

 Teori penting lainnya dalam Manajemen Keuangan Internasional adalah 

International Fisher Effect (IFE) Theory yang didasarkan pada teori Fisher Effect 

sesuai dengan nama ekonom Irving Fisher menyatakan bahwa tingkat bunga 

nominal (i) di setiap negara akan sama dengan real rate return (r) ditambah 

dengan tingkat inflasi (I) yang diharapkan atau dengan rumus sebagai berikut: 

 

 Menurut teori Fisher Effect, tingkat bunga di dua negara yang berbeda terjadi 

karena perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan (expected inflation). Fisher 

Effect inilah yang mendasari lahirnya teori IFE yang pada dasarnya hampir sama 

dengan teori IRP yang menggunakan perbedaan tingkat bunga untuk menjelaskan 



mengapa terjadi perubahan nilai tukar.  Akan tetapi, teori IFE ini erat kaitannya 

dengan teori PPP karena tingkat bunga sangat erat kaitannya tingkat inflasi. Oleh 

karena itu, perbedaan tingkat bunga yang terjadi antara beberapa negara dapat 

disebabkan oleh perbedaan inflasi. 

 Asumsi utama yang mendasari teori Purchasing Power Parity (PPP) adalah 

bahwa pasar komoditi merupakan pasar yang efisien dilihat dari alokasi, 

operasional, penentuan harga, dan informasi (Tucker  dalam Kuncoro, 1996: 45). 

Secara implisit berarti harus ada kesamaan indeks harga yang digunakan untuk 

menghitung daya beli mata uang asing dan domestik, terutama tahun dasar yang 

digunakan dan elemen indeks harganya. 

 Terdapat dua versi dalam teori PPP yaitu versi absolute dan versi relatif 

Kuncoro (1996: 183). PPP absolute menyatakan bahwa kurs valas dinyatakan 

dalam nilai harga di dua negara. PPP absolute menerangkan bahwa kurs spot 

ditentukan oleh harga relatif dari sejumlah barang yang sama ditunjukkan oleh 

indeks harga. Sehingga dalam PPP, negara yang mata uangnya mengalami tingkat 

inflasi tinggi seharusnya mengurangi nilai mata uang relatifnnya dibandingkan 

dengan mata uang negara yang bobot inflasinya rendah.  

 PPP relatif menyatakan bahwa persentase perubahan kurs nominal akan sama 

dengan perbedaan tingkat inflasi diantara kedua negara. Konteks mendatang 

(exante terms) menyebutkan bahwa harapan perubahan kurs valas sama dengan 

harapan perbedaan inflasi. Baik PPP versi absolute maupun relatif dinyatakan 

dalam nilai kurs PPP riil, dan mendefinisikan kurs rill dalam nilai daya beli antara 

dua kelompok konsumsi barang. 

 



2.11. Interaksi Hubungan Antar Variabel Independen Inflasi, Suku Bunga 

SBI, Kurs US$-Rupiah, IHSG, dan PDB Terhadap LDR Bank Umum 

  

A. Hubungan Inflasi Terhadap Kurs 

 Dapat dijelaskan dengan Pakta Teori Paritas Daya Beli (Faisal, 2001: 40), 

bahwa apresiasi/depresiasi nilai mata uang suatu negara sama dengan selisih 

antara inflasi di negara Indonesia dengan inlasi di negara lain misalnya: inflasi di 

Indonesia 10 persen sementara di AS hanya 4 persen maka terjadi depresiasi nilai 

rupiah terhadap US$ sebesar 6 persen. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan 

permintaan atas produk melebihi kapasitas penawaran produknya. Dan Inflasi 

tinggi juga akan menyebabkan daya beli uang (purchasing power of money). 

 

B. Hubungan Inflasi Terhadap Suku Bunga SBI 

 Tingkat bunga nominal yang ditawarkan oleh bank sangat ditentukan oleh 

persepsi bank terhadap inflasi ke depan Apabila diperkirakan inflasi tahun depan 

tinggi, tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga riil plus tingkat inflasi 

yang diharapkan. Kenaikan tingkat bunga (yield) dipasar akan berkaitan dengan 

penurunan harga obligasi. Hubungan terbalik antara suku bunga dan harga ini 

berlaku untuk semua instrumen utang. Sebuah obligasi memberikan kupon 

(pembayaran tahunan) sebesar C1, C2...Cn dan membayar kembali pokok pada 

saat jatuh tempo sebesar F. Bila i adalah tingkat bunga pasar yang berlaku, harga 

obligasi menurut Thomas (1997: 126) dapat dihitung dengan rumus: 
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1
...

11 2

21  

 Perumusan penentuan tingkat suku bunga dengan pengaruh inflasi dijelaskan 

dengan menggunakan hipotesa Fischer yang mengatakan bahwa terdapat 



hubungan antara tingkat suku bunag nominal (actual) dengan tingkat inflasi yang 

diperkirakan (expected inflation) (Thomas, 1997: 129). Dengan mengacu pada 

hipotesa Fisher, tingkat suku bunga nominal juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. 

Dengan kata lain, tingkat inflasi mempunyai pengaruh atau efek terhadap tingkat 

suku bunga nominal. Tingkat suku bunga nominal cenderung akan meningkat 

pada saat tingkat inflasi yang diperkirakan meningkat.  

Hines dalam Coki Ahmad Syahwier (2004: 50) menyebutkan dalam kondisi 

tidak tertekan oleh kekurangan atau kelebihan likuiditas, tingkat suku bunga 

normal akan sama dengan tingkat suku bunga nominalnya dan tidak ada kekuatan-

kekuatan yang akan menyebabkan perubahan tingkat suku bunga normal maupun 

tingkat suku bunga nominal tersebut, dalam kondisi tersebut tingkat suku bunga 

normal mencerminkan tingkat suku bunga keseimbangan sektor perbankan. 

 Menurut Coki Ahmad Syahwier (2004: 52), perilaku struktur tingkat suku 

bunga dalam sektor perbankan dikendalikan oleh efek ketersediaan dana terhadap 

tingkat suku bunga, efek inflasi, dan tingkat suku bunga normalnya. Peningkatan 

suku bunga nominal dapat terjadi karena: (1) efek ketersediaan dana semakin 

besar yang disebabkan karena terjadinya kekurangan dana, (2) efek inflasi yang 

semakin besar yang disebabkan karena inflasi yang meningkat, dan (3) waktu 

penyesuaian tingkat suku bunga normal yang semakin cepat. Untuk menentukan 

tingkat suku bunga SBI, ketersediaan dana ditentukan oleh reserves bank-Bank 

Umum Pencipta Uang Giral (BPUG), dan pinjaman BPUG pada BI. 

 Inflasi cenderung akan meningkatkan tingkat suku bunga SBI karena kupon 

SBI tersebut harus diperhitungkan dengan menambahkan tingkat bunga 



nominalnya dengan tingkat bunga riil plus tingkat inflasi yang ada. Sehingga jika 

inflasi naik, maka tingkat Sertifikat Bank Indonesia akan cenderung naik juga. 

 

C. Hubungan Kurs Terhadap Suku Bunga SBI 

 Teori paritas bunga (Faisal, 2001: 46) menyebutkan bahwa besarnya 

perubahan nilai tukar mata uang suatu negara sama dengan perbedaan tingkat 

bunga di negara Indonesia dengan luar negeri. Untuk mempertahankan nilai 

rupiah Bank Indonesia akan melakukan Operasi pasar dengan melakukan 

penarikan jumlah uang beredar dimasyarakat dengan menaikkan tingkat Suku 

Bunga SBI. Jika tingkat bunga di Indonesia 14 persen dan di Amerika Serikat 10 

persen, dengan ceteris paribus, maka rupiah akan menguat 4 persen terhadap US$ 

karena mengalirnya dollar AS ke Indonesia, sehingga dollar melemah terhadap 

rupiah. Teori paritas bunga juga bisa diartikan bahwa tingkat bunga di Indonesia 

sama dengan tingkat bunga di Amerika ditambah apresiasi rupiah terhadap US$. 

 

D. Hubungan Inflasi Terhadap IHSG  

 Perkembangan tingkat inflasi berpengaruh terhdap harga barang-barang dan 

jasa yang diimpor, sehingga terdapat kecendrungan mengurangi impor. 

Sebaliknya, barang dan jasa yang diekspor dengan mata uang domestik akan 

menjadi lebih mahal akibat melemahnya mata uang domestik terhadap valas. 

 Dalam situasi inflasi tinggi, investor melakukan dua cara memperhitungkan 

pengembalian investasi (Return) yang akan diperolehnya antara lain: 

Pengembalian Nominal (Nominal Return), yaitu perhitungan pengembalian dana 

yang diinvestasikan dilakukan dengan berdasarkan pada data laporan keuangan 



tahunan, baik yang disajikan pada laporan keuangan tahunan, baik yang disajikan 

pada laporan Laba/Rugi maupun neraca, dan  pengembalian Nyata (Real Return) 

yaitu perhitungan pengembalian dana yang diinvestasikan dilakukan berdasarkan 

pada hasil-hasil perhitungan pengembalian nominal yang disesuaikan atau 

dikalkulasikan dengan tingkat inflasi yang terjadi pada saat itu. 

 Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan perusahaan melakukan 

pengalihan biaya produksi yang diperolehnya akibat inflasi kepada masyarakat 

melalui kenaikan harga, karena penghitungan biaya produksi tersebut tidak dapat 

dikalkulasikan tanpa mendasarkan kenaikan nilai inflasi sehingga mendapatkan 

pengembalian nyata (real return). Misalnya dalam mendapatkan pengembaliaan 

nyata (real return) suatu perusahaan harus mampu menghasilkan ROE lebih 

tinggi daripada tingkat inflasi agar investor tidak melakukan divestasi atau 

menarik dana yang akan membahayakan perusahaan. Biaya inflasi itu kemudian 

akan dibebankan kepada masyarakat (konsumen) agar investasi tidak terkuras.  

 Langkah alternatif bagi perusahaan untuk meningkatkan ROE, antara lain 

meningkatkan perputaran asset (rasio antara penjualan dan aset), meningkatkan 

margin operasi, membayar pajak lebih rendah, menambah pengungkit (leverage) 

dan menggunakan pengungkit dengan biaya atau suku bunga lebih rendah (Swa, 

Mei 2007). Piutang akan meningkat secara proporsional dengan tingkat penjualan 

sebagai akibat kenaikan volume produksi ataupun sebagai akibat kenaikan tingkat 

inflasi. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan aktiva tetap yang besar atau 

menggunakan teknologi tinggi dalam operasinya apalagi dibiayai dengan modal 

pinjaman luar negeri sangat rentan terhadap inflasi. Pada saat inflasi meningkat, 

kebutuhan dana akan meningkat sehingga menambah nilai hutang. Namun pada 



saat tingkat inflasi turun jumlah utang tidak otomatis turun. Ketika inflasi tinggi 

pemilik dana akan menuntut premium atau suku bunga yang lebih tinggi atas dana 

yang dipinjamkannya. Dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang tinggi 

merupakan kendala dalam meningkatkan ROE sehingga nvestor harus 

menghindari membeli saham dari perusahaan yang sensitif terhadap inflasi, 

karena fluktuasi harga saham dari perusahaan tersebut sangat sulit diprediksi. 

 

E. Pengaruh Kurs Terhadap IHSG 

 Risiko pertukaran dapat didefinisikan sebagai perubahan nilai perusahaan 

yang diakibatkan ketidakpastian perubahan nilai tukar mata uang perusahaan yang 

beroperasi di negara yang memiliki tingkat inflasi tinggi akan menghadapi risiko 

perubahan nilai tukar yang tinggi pula sehingga harus dipertimbangkan perbedaan 

antar mata uang. Adapun risiko nilai yang dipengaruhi oleh perubahan dalam nilai 

tukar digambarkan dengan istilah (exposure).  

 Eksposure nilai tukar dibagi tiga tipe (Faisal, 2001) : 

1. Eksposur Translasi, yaitu penilaian kembali terhadap aktiva-aktiva perusahaan 

yang nilainya bisa berubah karena pengaruh nilai tukar 

2. Eksposur Transaksi, yaitu risiko yang berhubungan dengan sensitifitas 

perjanjian satuan arus kas perusahaan dalam mata uang asing. 

3. Eksposur Ekonomi, merupakan pengaruh nilai tukar terhadap arus kas 

perusahaan. 

 Secara teoritis melemahnya nilai mata uang domestik baik secara short-run 

maupun long-run cenderung tidak memberikan keuntungan bagi pasar saham 

domestik. Pada sebuah perekonomian yang memiliki nilai impor signifikan, 



pengaruh tidak menguntungkan dari depresiasi mata uang pada impor akan 

menyebabkan lesunya pasar saham pada long-run. Sedangkan pada jangka 

pendek, depresiasi mata uang domestik dapat berpengaruh tidak menguntungkan 

pada pasar saham karena pasangan dari depresiasi pasar modal adalah inflasi yang 

berdampak negatif pada pasar saham. Di samping itu Inflasi juga akan mendorong 

investor internasional untuk mengurangi portofolio aset domestik, sehingga pada 

akhirnya akan menurunkan pasar saham pada jangka panjang. 

 

F. Hubungan Suku Bunga SBI terhadap IHSG 

 Menurut Nopirin (1995: 29), apabila tingkat bunga turun dibawah tingkat 

normal, makin banyak orang yakin bahwa tingkat bunga akan kembali ke tingkat 

normal. Jika mereka memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik 

(harganya turun) mereka akan menderita kerugian (capital loss). 

 Saat tingkat bunga relatif lebih tinggi maka hasrat individu untuk 

menginvestasikan uang dalam tabungan atau pun deposito akan mengalami 

peningkatan, sedangkan investasi dalam bentuk saham mengalami penurunan dan 

pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan harga saham. Dan penurunan harga 

saham tersebut akan menyebabkan IHSG juga ikut menurun. Tingkat suku bunga 

SBI berpengaruh terhadap IHSG lewat reksa dana dengan underlying portfolio 

obligasi pemerintah khususnya obligasi rekapitalisasi perbankan. Bank memiliki 

keuntungan dalam hal ini karena dengan bertindak sebagai selling agent, bank di 

satu sisi membuka peluang untuk menambah pendapatan (fee based income) dari 

kerja sama dengan Manajer Investasi. Di sisi lain, langkah bank ini dapat 

dipandang sebagai bentuk defense strategy. Selain menyediakan outlet alternatif 



penanaman dana dan mendapat tambahan pendapatan, bank sekaligus berupaya 

menahan nasabah besar (prime customer) agar tidak berpindah ke bank lain 

seiring dengan meningkatnya permintaan nasabah akan produk penanaman dana 

alternatif dengan return yang cukup tinggi di tengah-tengah kecenderungan 

penurunan suku bunga instrumen moneter dan produk perbankan.  

 Bagi bank yang melakukan pendekatan product mix, transaksi reksa dana 

memberi peluang untuk merestrukturisasi komponen neraca dengan cara 

menyelaraskan maturity dan repricing profile antara sisi aktiva-pasiva bank. 

Keterlibatan bank dalam transaksi jenis ini juga berpotensi mengurangi cost of 

funds bank mengingat sebagian besar dana pihak ketiga yang berpindah ke produk 

reksa dana adalah dana-dana besar yang dimiliki oleh nasabah besar. Penurunan 

simpanan nasabah di sisi kewajiban dan penurunan kepemilikan obligasi rekap di 

sisi aset akan membawa dampak positif pada LDR, Net Interest Margin (NIM), 

dan ROA. 

 

G. Hubungan Inflasi Terhadap PDB  

 Inflasi dapat meningkatkan jumlah produksi atau menurunkan produksi. 

Dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahulukan kenaikan 

upah sehingga keuntungan pengusaha naik (Nopirin, 1995: 33) Hal ini bila di 

interaksikan dengan sistem duPont, bahwa keuntungan pengusaha naik karena 

adanya kenaikan produksi dan juga kenaikan harga produksi ini mengasilkan net 

sale (penjualan) yang tinggi. Net sale yang meningkat akan membuat keuntungan 

sebelum bunga dan Pajak (EBIT) yang diperoleh perusahaan meningkat. Bila 

perusahaan menggunakan modal sendiri maka hal ini dapat meningkatkan 



Earning After Taxes (EAT). Namun jika perusahaan menggunakan utang dan laju 

inflasi lebih rendah daripada tingkat bunga, maka dapat menurunkan EAT. Jika 

laju inflasi lebih tinggi di bandingkan tingkat bunga maka EAT dapat meningkat 

dan pada akhirnya harga saham juga akan mengalami peningkatan. 

 Tetapi jika inflasi tersebut tergolong hyperinflasi maka akan menyebabkan 

penurunan output produksi karena terjadi penurunan dalam agregate supply 

(penawaran total) sehingga produksi akan diikuti oleh kenaikan harga. 

Selanjutnya hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap barang 

tersebut karena pendapatan perusahaan menurun, pembayaran deviden menurun, 

akhirnya harga saham pun menjadi turun. 

 

H. Hubungan Kurs Terhadap PDB 

 PDB negara yang berbeda dapat dibandingkan dengan menukarkan nilainya 

dalam mata uang menurut: 

1. Nilai tukar mata uang saat ini dihitung sesuai dengan nilai tukar yang sering 

digunakan dalam pasar internasional. 

2. Nilai tukar keseimbangan kemampuan yaitu PDB dihitung keseimbangan 

kemampuan berbelanjanya (PPP) tiap mata uang relatif kepada standar yang 

telah ditentukan (umumnya Dollar AS).  

 

I. Hubungan Suku Bunga SBI Terhadap PDB 

 Fischer and Dornbusch (1988: 156) menyatakan bahwa menaikkan tingkat 

suku bunga akan menyebabkan biaya investasi meningkat dan jumlah pengeluaran 

investasi akan menurun, akibat selanjutnya adalah ekspektasi penghasilan dari 



investasi akan menurun, naiknya biaya investasi dan turunnya jumlah investasi 

yang selanjutnya akan menunjukkan nilai ekuitas sehingga iklim investasi akan 

merosot, harga-harga saham pun akan menurun akhirnya PDB pun secara 

keseluruhan akan turun. 

 

J. Hubungan IHSG Terhadap PDB 

 Menurut Susanto (2006: 43), pergerakan harga saham banyak ditentukan oleh 

PDB, tidak sebaliknya karena korelasinya searah. Fluktuasi harga saham tidak 

mempengaruhi nilai tambah karena yang terjadi hanyalah transfer daya beli 

diantara para pelaku mpasar. Hal ini disebabkan harga saham merupakan 

instrumen likuid yang dipertukarkan, dimana harga saham memiliki elastisitas 

produksi yang mendekati nol, artinya peningkatan permintaan suatu saham, tidak 

menciptakan kesempatan kerja dan nilai tambah dari produksi kertas saham, 

berbeda dengan permintaan mobil atau barang lainnya.  

 Sebaliknya pasang surut perekonomian yang kerap diukur dalam PDB, 

mempengaruhi estimasi harga saham perusahaan lewat persepsi para pemain dan 

analis tentang tingkat kesehatan ekonomi. Tidak mudah untuk menyimpulkan 

perubahan fundamental yang terjadi di ekonomi dan pengaruh perubahan makro 

ekonomi tersebut pada neraca, laporan rugi laba, dan arus kas perusahaan publik. 

Transaksi saham terjadi hampir setiap hari kerja, sementara perubahan 

fundamental perekonomian tidak berlangsung dalam semalam. Disinilah peran 

analisis fundamental. 

 

 



K. Hubungan Tingkat Inflasi Terhadap  LDR 

 Inflasi dapat mempengaruhi inflasi domestik melalui impor. Apabila rupiah 

terdepresiasi secara tajam, harga dalam negeri dari barang impor akan meningkat 

dan akan mendorong kenaikan harga secara meluas di dalam negeri kemudian 

mempengarui pendapatan nasional (GDP). Jika inflasi tinggi maka LDR akan 

meningkat karena pada saat inflasi tingkat bunga riil menurun sehingga hasrat 

masyarakat untuk menabung akan turun dan akan meningkatkan pinjaman. Akibat 

terjadinya depresiasi rupiah yang tajam dalam waktu singkat terhadap US$ telah 

menyebabkan deposan menarik dana-dana rupiah dari perbankan nasional dan 

memindahkannya menjadi deposito valas pada perbankan asing. Disamping itu, 

bank-bank devisa yang Net Open Position (NOP)-nya menunjukkan adanya 

kewajiban netto valas, mengalami kesulitan likuiditas yang jauh lebih parah.  

 Menurunnya kepercayaan masyarakat dan perbankan internasional terhadap 

kemampuan manajemen perekonomian makro yang diterapkan yang diterapkan 

pemerintah dalam mengatasi krisis, kewajiban-kewajiban valas tersebut telah 

langsung dinyatakan jatuh tempo dan tidak dapat di roll over. Hal ini 

menyebabkan perbankan nasional sangat membutuhkan pasokan likuiditas yang 

mendadak naik dengan sangat cepat. Karena kebutuhan untuk likuiditas 

meningkat berarti Jumlah DPK yang harus disalurkan pun dipertahankan dulu 

untuk menjaga likuiditas bank sehingga LDR pun menurun. 

 

L. Hubungan Tingkat Kurs Terhadap LDR 

 Perbankan beroperasi di bursa valas dengan perantara para pedagang valas 

(Exchange dealer atau exchange trader). Pedagang valas dari suatu bank menjual 



atau membeli valas atas nama banknya sebagai suatu kewajiban memenuhi 

permintaan para pelanggan atau relasinya. Bank-bank umumnya menempatkan 

operasi valas sebagai pusat keuntungan (profit center) karena laba yang diperoleh 

dari permainan valas tersebut jumlahnya sangat besar apabila dengan 

kepiawaiannya bank dapat menganalisis kondisi bursa, akses terhadap informasi 

dan lain lain. Jika mata uang rupiah terdevaluasi atas US$ misalnya, maka akan 

terjadi penurunan permintaan terhadap rupiah. Dengan demikian, simpanan di 

bank umum akan mengecil sehingga LDR akan meningkat. 

 

M. Hubungan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap LDR 

 Bentuk respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau  

tetapnya BI rate. Perubahan BI Rate dilakukan terutama jika deviasi proyeksi 

inflasi terhadap targetnya (inflation gap) dipandang telah bersifat permanen dan 

konsisten dengan informasi indikator lainnya. SBI menggunakan tenor 1 bulan 

pada acuan rate ini sebagai tenor instrumen moneter dengan alasan: (1) SBI satu 

bulan telah dipergunakan sebagai benchmark oleh perbankan dan pelaku pasar 

dalam berbagai aktivitasnya, (2) penggunaan SBI 1 bulan akan memperkuat sinyal 

respon kebijakan moneter yang ditempuh oleh BI, dan (3) dengan perbaikan 

kondisi perbankan dan sektor keuangan, SBI 1 bulan akan mentransmisikan 

kebijakan moneter ke sektor keuangan dan kegiatan ekonomi rill. Selanjutnya 

Pengaruh BI-Rate terhadap suku bunga SBI 1 bulan akan mempengaruhi suku 

bunga PUAB, suku bunga deposito dan kredit, serta suku bunga dengan jangka 

yang lebih panjang. Jika SBI naik maka LDR akan turun karena bank umum akan 

dapat meningkatkan jumlah dana pihak ke tiga dalam bentuk deposito dan kredit 



dengan meningkatkan tingkat suku bunga banknya yang selanjutnya akan 

diinvestasikan ke dalam SBI. 

 

N. Hubungan IHSG terhadap LDR 

 Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan 

meningkat dan ini merupakan  kesempatan bagi perusahaan  untuk meningkatkan 

penjualan perusahaan. Dengan meningkatnya penjualan perusahaan, maka 

kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan juga akan semakin meningkat. 

Hal ini akan menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya 

sehubungan dengan meningkatnya kemampuan perusahaan untuk memberikan 

deviden yang lebih menguntungkan bagi investor selaku pemegang saham. 

Akibatnya investor akan menarik simpanannya di bank sehingga menaikkan LDR. 

 

O. Hubungan PDB terhadap LDR 

 Pertumbuhan PDB menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dimana suatu 

perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila aktivitas ekonomi 

sekarang lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditandai 

dengan peningkatan jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam 

perusahaan, yang mengakibatkan kenaikan pendapatan masyarakat suatu negara. 

Apabila kebutuhan untuk konsumsi telah terpenuhi,  berdasarkan rumus I = C + S, 

maka masyarakat akan menabung di bank sehingga meningkatkan jumlah dana 

pihak ketiga yang tersedia di bank, akhirnya LDR pun menjadi turun.



2.12. Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.15 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebikakan Moneter : 
Inflasi, Suku bunga SBI, Kurs Dollar, 

IHSG, PDB dan teori Keuangan 

Dilihat dari output SPSS: 

1. H0 ditolak jika thitung > T tabel Probabilitas 

(SIG) < nilai Alpha  

2. Jika terdapat 2 atau lebih  variabel yang 

berpengaruh signifikan, maka dilihat 

BETA terbesar yang memperlihatkan 

variabel mana yang dominan. 

Pengaruh secara Simultan 

(Uji F) 

Untuk mengetahui besar pengaruh 

antar variabel yang ada di dalam 

persamaan dan terhadap LDR 

Pengaruh Secara Parsial 

(Uji t) 

Untuk mengetahui Variabel yang 

paling berpengaruh dalam 

persamaan dan terhadap LDR 

Hasil Penelitian 
Pengaruh secara parsial maupun simultan antar sesama variabel independen. 

Adanya hubungan masing-masing variabel bebas terhadap LDR. Adanya variabel yang paling 

dominan mempengaruhi LDR. 

Dilihat dari output SPSS: 

1. H0 ditolak jika Fhitung> F tabel Probabilitas  

(SIG) < nilai Alpha  

2. Besarnya pengaruh dilihat pada nilai R
2
, 

semakin besar persen nilai R
2
 

menunjukkan
 
besarnya  keseragaman 

variabel dependen dalam mempengaruhi 

variabel independen. 

Alat Analisis Data: 
Regresi Berganda  

Penelitian Terdahulu 

1. Maharani Ika Lestari (2007) 

2. Yusuf Imam Suja'i. (2007) 

 

 

Alat Uji Analisis Data: 

1. Uji Statistik t 

2. Uji Statistik F 

3. Uji Asumsi Normalitas 

4. Uji Asumsi Multikolinearitas 

5. Uji Asumsi Heteroskedastistas 

6. Uji Asumsi Autokorelasi 

(Y) = LDR 

 

Tingkat Inflasi 

 (X1) 

Suku Bunga 

SBI (X2) 

Kurs USD 

(X3) 

IHSG 

 (X4) 

PDB 

 (X5) 



2.13. Kerangka Konsep Penelitian 

Gambar 2.16 

Kerangka Hipotesis 

 

Keterangan : 

                    : Hubungan simultan 

                    : Hubungan parsial 

         : Pengaruh dominan 

 

2.14. Hipotesis 

 Hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 H01 = Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dan 

simultan Variabel tingkat Inflasi (X1), tingkat Suku Bunga SBI (X2), Kurs US 

Dollar (X3), IHSG (X4), dan PDB (X5) terhadap LDR bank umum yang listing 

di BEI periode 2004-2006. 

 H02 = Diduga variabel PDB (X5) berpengaruh dominan terhadap LDR 

dibanding variabel lainnya yaitu Variabel tingkat Inflasi (X1), tingkat Suku 

Bunga SBI (X2), Kurs US Dollar (X3), dan IHSG (X4). 

Jumlah LDR  

VARIABEL MONETER : 

Tingkat Inflasi  (X1) 

Suku Bunga SBI (X2) 

Kurs USD (X3) 

IHSG (X4) 

PDB (X5) 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ekonomi makro 

terhadap LDR dengan pengujian hipotesis bahwa variabel bebas yaitu Inflasi, 

Kurs, Sertifikat Bank Indonesia, IHSG, dan PDB berpengaruh secara simultan 

maupun parsial terhadap LDR. Walaupun uraiannya mengandung deskripsi, tetapi 

sebagai penelitian relasional fokus penelitian terletak pada penjelasan hubungan 

antara variabel bebas dan terikat sebagai parameter mendeteksi kesuksesan 

perbankan umum dalam menjalankan fungsi intermediasi.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

explanatory (explanatory research). Menurut Masri Singarimbun (2000: 3), 

penelitian penjelasan atau Explanatory atau Confirmatory Research adalah 

penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji 

hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karenanya, dinamakan juga 

penelitian pengujian hipotesa atau testing research. Penelitian ini menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel yang dipilih melalui pengujian hipotesa. 

Penelitian ini bersifat replikatif yaitu berfungsi sebagai pengkajian ulang terhadap 

penelitian terdahulu (Masri Singarimbun, 2000: 4) dengan menggunakan variabel 

penelitian yang lebih luas dan pengambilan sampel berbeda dari penelitian 

sebelumnya yakni yang telah dilakukan oleh Maharani Ika Lestari.  

Menurut Ronny Kountur (2005: 133) penelitian kausal komparatif merupakan 

tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara 

dua variabel atau lebih. Peneliti melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-



konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal 

sebagai faktor-faktor penyebabnya. Peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau 

peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependent) dan 

melakukan penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel 

independent) tanpa mempunyai kesempatan untuk mengatur dan mempengaruhi 

variabel tersebut.  

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002: 27) bahwa penelitian 

kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa 

hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti melakukan 

pengamatan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan menelusuri 

kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor penyebabnya. 

Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian “Ex Post Facto” yaitu tipe 

penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau 

peristiwa. Peneliti dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai 

variabel yang mempengaruhi (variabel dependent) dan melakukan penyelidikan 

terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel independent). 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada BEI dengan memanfaatkan fasilitas Pojok BEI 

Universitas Brawijaya yang beralamat di Jalan  MT. Haryono 165 Malang. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi. (Uma Sekaran, 2006: 121). Populasi dari 



penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar pada BEI selama periode Januari 

2004 sampai dengan Desember 2006 yaitu sebanyak 30 bank umum.  

Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi dan terdiri dari sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi (Uma Sekaran, 2006: 123). Pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan Metode Pengambilan Sampel Non 

Probabilitas yaitu Pengambilan Sampel Bertujuan (Purposive Sampling) yang 

menggunakan pertimbangan tertentu (Judgement Sampling) yaitu pengambilan 

sampel yang terbatas pada sasaran tertentu sehingga dapat memberikan informasi 

yang diinginkan peneliti karena memiliki kriteria tertentu yang ditentukan oleh 

peneliti (Uma Sekaran, 2006: 136-137). Pengambilan sampel ini dipilih karena 

terdapat suatu populasi terbatas yang dapat menyediakan suatu informasi yang 

dibutuhkan (Uma Sekaran, 2006: 139). 

Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bank Umum yang secara aktif terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama 3 tahun berturut-turut yaitu periode tahun 2004-2006. 

2. Bank Umum yang telah melaporkan keuangannya setelah diaudit oleh 

pihak berwenang selama 3 tahun berturut-turut yaitu periode 2004-2006.  

Ukuran sampel yang tepat menurut Roscoe dalam Uma Sekaran (2006: 160) 

yaitu :  

 Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 



 Jika sampel dipecah ke dalam subsampel atau kateori, (misal : wanita-

pria, senior-junior), maka ukuran sampel minimum 30 untuk tiap 

kategori adalah tepat.  

 Dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel sebaiknya beberapa kali atau 10 kali lebih besar dari 

jumlah variabel dalam studi.  

Menurut Nur Indiantoro dan Bambang Supomo (2002: 115-116), peneliti 

dapat meneliti seluruh elemen populasi (sensus) atau meneliti sebagian dari 

elemen-elemen populasi (penelitian sampel). 

 Dari penarikan sampel dengan kriteria tersebut, dipilih 22 bank umum yang 

listing di BEI periode tahun 2004-2006, sehingga terdapat 66 pengamatan yang 

dijadikan subjek dalam penelitian ini dengan variabel data penelitian adalah data 

Inflasi, Exchange Rate (Kurs), SBI, IHSG, dan PDB dalam tiga tahun pengamatan 

(2004-2006) sementara LDR-nya diperhitungkan dari DPK dan jumlah kredit 

yang disalurkan berdasarkan data dari Direktori BEI pada Laporan Keuangan 

yang dipublikasikan dan telah diaudit oleh pihak yang berwenang. Pada tabel 3.1 

berikut dapat dilihat bank umum yang menjadi obyek pengamatan.  

 Argumentasi pemilihan obyek tersebut adalah bahwa periode tahun yang 

dipilih mulai tahun 2004, karena pada periode tersebut rata-rata bank umum telah 

mulai beradaptasi dengan kondisi perekonomian setelah terjadinya krisis moneter. 

Selain itu, jumlah sampel pegamatan sebesar 66 sampel adalah lebih dari 12 kali 

dari jumlah variabel penelitian yaitu 5 variabel sehingga telah melampaui syarat 

minimum 10 kali variabel dalam studi yang menggunakan analisis regresi 

berganda. 



Tabel 3.1 

Bank Umum Yang Listing di BEI Tahun 2004 – 2006 

 

No 

 

Kode 

 

Nama Bank 

Tahun 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

1. ANKB Bank Artha Niaga Kencana  
√ √ √ 

2. BBIA Bank UOB Buana / Bank Buana Indonesia 
√ √ √ 

3.  BABP Bank Bumiputera Indonesia 
√ √ √ 

4.  BBCA Bank Central Asia  
√ √ √ 

5.  BCIC Bank Century 
√ √ √ 

6.  BDMN Bank Danamon Indonesia 
√ √ √ 

7.  BEKS Bank Eksekutif Internasional 
√ √ √ 

8. BNII Bank Internasional Indonesia 
√ √ √ 

9. BKSW Bank Kesawan 
√ √ √ 

10. LBPN Bank Lippo  
√ √ √ 

11. BMRI  Bank Mandiri  
√ √ √ 

12. MAYA Bank Mayapada Internasional 
√ √ √ 

13. MEGA Bank Mega  
√ √ √ 

14. BBNI Bank Negara Indonesia  
√ √ √ 

15. BNGA  Bank Niaga  
√ √ √ 

16. NISP Bank NISP 
√ √ √ 

17. BBNP Bank Nusantara Parahyangan  
√ √ √ 

18. PNBN Bank Pan Indonesia  
√ √ √ 

19. BNLI Bank Permata  
√ √ √ 

20. BBRI Bank Rakyat Indonesia  
√ √ √ 

21. BSWD Bank Swadesi 
√ √ √ 

22. BVIC Bank Victoria International 
√ √ √ 

Sumber: Capital Market Directory Tahun 2007, Data Diolah. 

  

 



3.4  Jenis dan Sumber Data  

 Uma Sekaran (2006: 219) berpendapat bahwa data bisa diperoleh dari sumber 

primer atau sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh 

langsung oleh peneliti atas variabel-variabel yang menjadi perhatian utama tujuan 

penelitiannya. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-

sumber yang telah ada. Beberapa contoh sumber data primer adalah individu-

individu, kelompok-kelompok perhatian, panel para responden yang secara 

khusus ditetapkan oleh peneliti dan pendapat digali atas isu tertentu dari waktu ke 

waktu. Internet juga bisa berfungsi sebagai sumber data primer jika kuesioner 

dikelola melalui internet. 

Data dapat juga diperoleh melalui data sekunder, misalnya catatan-catatan 

arsip-arsip perusahaan, publikasi-publikasi pemerintah, hasil analisis industri pada  

media, situs internet, dan sebagainya. Dalam hal tertentu, lingkungan atau 

pengaturan-pengaturan dari peristiwa-peristiwa khusus itu sendiri bisa menjadi 

sumber data, misalnya kajian tentang tata letak pabrik.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berasal dari Biro Pusat 

Statistik berupa data PDB, data Inflasi, Kurs, dan Suku bunga SBI dari 

Perpustakaan Bank Indonesia Cabang Malang, IHSG pada Indonesia Stock 

Exchange (IDX) Statistic di Pojok BEI Universitas Brawijaya serta sumber-

sumber data yang ada dalam internet seperti http://www.idx.co.id. 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Menurut Uma Sekaran (2006: 67), 

http://www.idx.co.id/


pengumpulan data dilakukan dengan metode tertentu sesuai tujuan penelitian, dan 

pemilihan metode tergantung pada fasilitas yang tersedia, tingkat akurasi yang 

disyaratkan, keahlian peneliti, kisaran waktu studi, faktor biaya, dan sumber lain 

yang berkaitan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti mengolah data 

sekunder untuk membahas permasalahan yang diangkat dan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.  

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

referensi pustaka atau buku-buku yang menjadi landasan teori maupun 

yang berkaitan dengan proses penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini 

banyak memanfaatkan data sekunder dan metode pengumpulan dilakukan 

dengan metode dokumentasi  dan studi pustaka. 

 

3.6  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel  adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai menurut 

Nazir (2003: 123). Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel terikat 

(dependent variabel) dan lima variabel bebas (Independent variabel). 

3.6.1.  Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh nilai-nilai 

variabel bebas (independent variable). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat atau Variabel dependennya adalah LDR (Y).   



3.6.2   Variabel Independen (Independent Variable) 

Variabel independen adalah Variabel inflasi (X1), tingkat suku bunga SBI 

(X2), kurs US Dollar (X3), IHSG (X4), dan Produk PDB (X5).   

3.6.3   Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Berdasarkan Perumusan masalah dan tinjauan pustaka maka defenisi 

operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

A. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR suatu bank adalah mengukur kemampuan bank tersebut di dalam 

mengelola dana dengan membandingkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh 

bank kepada masyarakat dengan besarnya simpanan yang diterima oleh bank dari 

pihak ke tiga. Menurut Suyatno et. al. (1991: 103) LDR dirumuskan sebagai 

berikut:  

   LDR =      Loan (Pinjaman)  

       Deposit (Simpanan) 

 

LDR penelitian ini diambil berdasarkan hasil Pembagian antara Kredit dan 

DPK yang dilaporkan dalam BEI tahun 2004 sampai dengan 2006. 

 

B. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum secara terus menerus. Yang 

diukur dari tingkat kenaikan harga barang-barang pokok pada beberapa kota besar 

di Indonesia yang dilakukan perbandingan baik pada tingkat harga pada tahun 

tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar perbandingan maupun terhadap harga 

pada tahun yang bersangkutan itu sendiri. 



Dasar Perhitugan Inflasi di Indonesia adalah menghitung terhadap harga 

barang-barang yang ditetapkan sebanyak sebelas (11) macam sebagai dasar 

penyusunan IHK (Indeks Harga Konsumen) / CPI (Consumer Price Index) yang 

dilakukan di berbagai kota besar dan kota penting di Indonesia yang terdiri dari: 

1. Indeks Harga 9 Bahan Pokok yang kemudian diperluas menjadi Indeks Harga 

Konsumen (IHK) yang mencakup 150 macam barang. 

2. Indeks Harga Hidup (IBH). 

3. Indeks Harga 12 macam bahan makanan wilayah pedesaan. 

4. Indeks Harga 3 bahan tekstil. 

5. Indeks Harga Perdagangan Besar atas 7 macam bahan ekspor. 

6. Indeks harga Perdagangan Besar hasil pertanian. 

7. Indeks Kurs Devisa Kredit (IKDK) dan Indeks Devisa Umum (IKDU). 

8. Indeks Harga Produksi Pertambangan (IHPP) dan 8 Indeks Harga Barang  

Partambangan tanpa Indeks Harga Umum. 

9. Indeks Harga Produk Domestik Bruto, angka indeks 23 komponen GNP. 

10. Indeks Harga Berantai GNP dengan 23 macam komponennya. 

11. Indeks Harga Berantai Pendapatan Nasional dengan disertai 12 macam   

komponennya. 

Inflasi yang diambil sebagai data penelitian adalah inflasi Year to Year yang 

dipertandingkan terhadap bulan yang sama tahun yang lalu, bukan inflasi bulan 

yang bersangkutan. 

 

 

 



C. SBI 

Merupakan  salah satu instrumen pasar uang  yang berupa surat berharga yang 

diterbitkan Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal 

tertentu di penerbitannya berkaitan dengan Operasi Pasar Terbuka. Tingkat suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia diperoleh dari kebijakan Bank Indonesia, dan 

nilainya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan hasil lelang pada 

Operasi Pasar Terbuka dengan Sistem Diskonto periode satu Bulanan (28 Hari). 

 

D. Kurs 

Kurs merupakan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara 

lain. Perubahan terhadap nilai tukar akan berpengaruh pada neraca pembayaran 

negara. Terutama nilai tukar dollar terhadap rupiah dimana menurut Cargill 

(1982: 101) terdapat tiga cara untuk menggambarkan perubahan nilai uang, yaitu 

IHK, IHP, dan Deflator PDB Implisit.  

Pada penelitian ini Kurs Dollar yang diambil sebagai data penelitian adalah 

data Perbandingan nilai uang negara Indonesia (Rupiah) terhadap nilai mata uang 

negara lain yaitu dalam hal ini Dollar Amerika, kurs yang dipergunakan adalah 

kurs tengah yang disimpulkan berdasarkan hasil data kurs beli dan jual yang 

terjadi di bursa valuta, dan dicatat oleh BI maupun BPS. 

 

E. IHSG 

Menurut Husnan (1994: 27), Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks 

yang mengukur harga saham yang dijual di bursa. IHSG dirumuskan sebagai 

berikut: 



 IHSG      =       Total Kapitalisasi Pasar        x   100  

    Total Nilai Pasar  

 

Nilai kapitalisasi pasar (NKP) sebuah saham adalah harga terakhir saham 

tersebut dikalikan jumlah saham yang tercatat di bursa. Total NKP adalah jumlah 

NKP seluruh saham di bursa, sedangkan Nilai Dasar (ND) adalah harga saham 

yang tercatat Hari dasar (Harga dasar) dilakukan jumlah saham yang tercatat hari 

dari keputusan investasi. 

 

F. PDB 

Pendapat Arsyad (1992: 116) GDP atau Produk Domestik Bruto adalah 

ukuran jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan sektor-sektor 

perekonomian total yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun fiskal. Data 

PDB diambil dari data PDB Triwulanan yang dilaporkan dalam SEMI dan SEKI 

Bank Indonesia dan BPS, yang selanjutnya data tersebut di Interpolasi-kan 

menurut Program SPSS menjadi data bulanan menyesuaikan dengan data variabel 

independen lainya. Data triwulanan yang diinterpolasikan menjadi Bulanan. 

Proses interpolasi adalah mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari 

sekumpulan data untuk menghasilkan besaran yang kontinyu.  

Ada tiga macam interpolasi, yaitu: 

1. Interpolasi Linear adalah interpolasi yang dilakukan dengan menyajikan 

hubungan berupa garis antara dua titik data. 



 
 

2. Interpolasi Lag Range adalah interpolasi yang diaplikasikan untuk hubungan 

titik dalam tabulasi berupa satu polynomial, dimana masing-masing titik 

berupa simpul-simpul yang harus dipenuhi polynomial. 

3. Interpolasi Newton-Gregory adalah interpolasi yang berdasarkan beda hingga, 

dimana dibuat suatu polynomial dengan titik data sebagai titik simpul.  

Karena penelitian ini menyajikan data dengan pola linear, maka dipilih 

interpolasi linear terhadap data triwulanan PDB menjadi data bulanan. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Alat pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda dipilih berkenaan dengan studi 

ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas pada lebih dari 

satu variabel bebas. Dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan 

nilai rata-rata dari variabel tak bebas apabila nilai variabel yang bebas sudah 

diketahui. Model ini dipilih terutama atas tujuan peramalan dan pendugaan yang 

melibatkan beberapa variabel dalam penelitian yang perlu dianalisis secara 

bersamaan (Singgih Santoso, 2002: 335-349). Pada penelitian ini memiliki 
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formula untuk model regresi berganda yang digunakan menurut Anto Dajan 

(1986: 325) adalah sebagai berikut: 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + e 

Di mana:  Y  = variabel Loan to deposit Ratio (LDR) 

b0 = nilai intersep 

b1...b4  = koefisien arah regresi 

x1 = variabel inflasi 

x2 = variabel tingkat suku bunga SBI 

x3 = variabel kurs US Dollar terhadap Rupiah 

x4 = variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  

x5 = variabel Produk Domestik Bruto (PDB) 

e =  error 

 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

Menurut Anto Dajan (1986: 245), distribusi normal merupakan distribusi 

teoritis dari variabel random yang kontinyu. Untuk melakukan pengujian 

distribusi normal sampel penelitian maka digunakan pengujian Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Fungsi pengujian 

suatu data dikategorikan sebagai distribusi normal atau tidak adalah sebagai alat 

membuat kesimpulan populasi berdasarkan data sampel tingkat signifikansi (α) 

yang digunakan adalah 5%, menurut Imam Ghozali (2007: 30) dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 

H0 : Data terdistribusi secara normal  

H1 : Data tidak terdistribusi secara normal  

Pengambilan keputusan pengukuran distribusi normal dengan menggunakan uji t 

adalah sebagai berikut : 



Jika –t(a/2; n-1) < t < t(a/2; n-1) dan probabilita > 0,05, maka H0  diterima 

Jika t < –t(a/2; n-1) atau t > t(a/2; n-1) dan probabilita < 0,05, maka H1 ditolak  

 

3.8.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang ”sempurna” atau pasti 

di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Metode 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam penelitian ini 

dengan menggunakan tolerance and variance inflation factor (VIF). Menurut 

Imam Ghozali (2007: 91), kedua variabel ini menunjukkan setiap vaiabel 

independen tertentu yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan  

oleh variabel independen lainnya, sehingga nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi. Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut (Imam 

Gozali, 2007: 92): 

tolerance
VIF

1
  

Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniearitas 

adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF >10. 

 

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi penting dari model regresi klasik adalah bahwa gangguan 

(disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua 

gangguan yang memiliki kesamaan varians. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk menguji adanya heterokedastisitas adalah menggunakan metode 

Glesjer. Metode ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residuals 



terhadap variabel independen. Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali (2007: 108) 

persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: 

tvtXUt  

Sehingga formula dari persamaan regresi dimana variabel dependennya adalah 

absolut residual (AbsUt) adalah sebagai berikut:   

443322110 xbxbxbxbbAbsUt  

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi Heterokedastisitas. Homokedastisitas terlihat 

dari probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. 

 

3.8.4 Uji Autokolerasi 

Istilah autokolerasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data runtun 

waktu) atau ruang (seperti dalam data cross section). Model regresi linier klasik 

mengasumsikan bahwa autokolerasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbance 

atau gangguan ui. Untuk mendeteksi adanya autokolerasi ada beberapa pengujian, 

antara lain metode grafik dan percobaan Durbin Watson. Kriteria pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokolerasi dapat diketahui pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2  

Kriteria Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada Autokorelasi Positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada Autokorelasi Positif No Decision dl  d  du 

Tidak ada Autokorelasi Negatif Tolak  4-dl < d < 4 

Tidak ada Autokorelasi Negatif No Decision 4-du  d  4-dl 

Tidak ada Autokorelasi 

 Negatif  atau Positif 
Tidak Ditolak du < d < 4-du 

Sumber :  Imam Ghozali (2007: 96) 

 



3.9 Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Dalam uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Hipotesa dalam pengujian ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 : b1 = b2 = ... = bi = 0 ; variabel-variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Ha  :  b1  ≠  b2  ≠  ...  ≠  bi  ≠  0  ;  variabel-variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesa dapat dijelaskan dengan 

keterangan sebagai berikut : 

Jika : F hitung > F tabel, maka H0 ditolak 

Jika : Fhitung < Ftabel, maka H0 tidak ditolak 

Uji F ini adalah untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan/ 

serentak terhadap hipotesis satu (minor H1). 

Ho1 =  Variabel tidak berpengaruh secara serentak terhadap tingkat. 

Ha1 =  Variabel berpengaruh secara serentak terhadap tingkat. 

 

3.9.2  Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan (dalam regresi majemuk). Hipotesa dalam pengujian 

ini adalah: 

H0 : bi = b, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 



Ha : bi ≠ b, variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Di mana b1 adalah koefisien variabel independen ke-i dan konstanta, sedangkan b 

adalah nilai parameter hipotesis. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesa 

pengujian adalah sebagai berikut : 

Jika :  thitung > ttabel = H0 ditolak 

Jika : thitung < ttabel = H0  tidak ditolak 

Jika H0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu 5%, variabel 

independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji koefisien 

regresi secara parsial dari hipotesis minor masing-masing dari variabel 

bebas dengan variabel  terikat.  

 

3.9.3 Nilai R
2
 (Koefisien Determinasi) 

Untuk mengetahui berapa prosentase pengaruh variabel bebas (X) yang 

dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat (Y), sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

Model dianggap baik bila koefisein determinasi sama dengan atau mendekati 1.  

(Gujarati, 1997:85). 

 

3.10 Penggunaan Software SPSS 

Menurut Singgih Santoso (2002:13), SPSS adalah suatu program komputer 

statistik yang mampu untuk memproses data statistik secara cepat dan tepat, 

menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengembil keputusan. Singgih 

(2002: 14) menguraikan cara-cara menggunakan SPSS dengan teknik regresi dan 



korelasi. Dalam Teknik ini akan disoroti beberapa aspek diantaranya: (1) Apakah 

data sample yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada kaitan antara variabel-

variabel dalam populasi asal sampel, (2) Jika ada hubungan, seberapa kuat 

hubungan antara variabel tersebut. Keeratan hubungan itu dinamakan dengan 

koefisien korelasi, (3) Formula matematika yang mencari nilai variabel dependen 

dari nilai variabel independen yang diketahui. Proses ini lebih dikenal dengan 

analisis regresi. 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Bank Umum yang listing di BEI Tahun 2004-2006 

Bank umum di Indonesia yang menjadi obyek dalam penelitian ini berjumlah 

22 perusahaan, berikut adalah profil perusahaan-perusahaan tersebut.  

4.1.1 Bank Artha Niaga Kencana (ANKB) Tbk 

Bank Arta Niaga Kencana didirikan di Surabaya tanggal 18 September 

1969 dengan nama PT. Bank Surabaja Djaja. Sejak 10 April 1984 berganti 

menjadi PT. Bank Arta Niaga Kencana dengan nama sebutan Bank ANK. 

Bank ANK merupakan bank yang berkantor pusat di Surabaya, per September 

2006 memiliki total aset sebesar Rp 1,25 triliun dan menyalurkan kredit Rp 

781,2 miliar. Perolehan laba bersih mencapai Rp 7,4 Miliar dengan rasio 

kecukupan modal relatif sehat sebesar 20%. Kepemilikan Bank ANK terdiri 

atas PT Murni Galaxy 22,11%, PT Giga Galaxy 22,11%, PT Samudra 

Anugrah Mega 11,05%, PT Ramadewan Winoko 7,37%, PT Prima Rukun 

Langgeng 6,03%, PT Finkom Surya Putra 4% dan Publik 26%. Pada Tahun 

1989, Bank ANK memperluas usaha ke Jawa Tengah dan DKI Jakarta dan 

memperoleh ijin sebagai Bank Devisa dari BI pada 6 Juli 1990. Bulan 

September 2000, Bank ANK menjadi perusahaan terbuka dengan menjual 

saham perdana sebanyak 50.000.000 lembar saham. Pada tahun 2006, 

restrukturisasi kredit yang dilakukan Bank ANK membuahkan hasil sehingga 

rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) turun menjadi 1,57% dari 

2,13% di tahun 2005. Emiten dengan kode ANKB itu merestrukturisasi kredit 

seret dua debitor di sektor perhotelan senilai Rp12 milyar sehingga kedua 



debitor itu akhirnya melunasi utangnya pada Oktober 2006. Penurunan NPL 

ini memicu kenaikan laba menjadi Rp15,26 miliar per bulan Oktober lalu 

ketimbang periode yang sama di tahun 2005 yakni sejumlah Rp11,41 miliar. 

 

4.1.2 Bank UOB Buana / Bank Buana Indonesia (BBIA) Tbk 

Didirikan pada tanggal 31 Agustus 1956 dan mulai beroperasi sebagai 

bank umum sejak tanggal 1 Nopember 1956. Memperoleh izin sebagai bank 

devisa pada tahun 1976. Pada tanggal 27 Juni 2000 memperoleh Pernyataan 

Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana 

sebanyak 194.000.000 lembar saham dari Bapepam. Saham dicatatkan dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, mulai 27 Juli 2000. Juni 

2004, UOB International Investment Private Ltd. (UOBII) menjadi  

Pemegang Saham kedua terbesar setelah PT. Sari Dasa Karsa dan bulan 

Oktober 2005, UOB International Investment Private Ltd. (UOBII) menjadi 

Pemegang Saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 53%. Pada bulan 

Desember 2005, setelah melakukan Tender Offer sesuai dengan peraturan 

Bapepam kepemilikan UOB International Investment Private Ltd. menjadi 

61,10%. Pada Tanggal 19 Januari 2007, Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPSLB) menyetujui pergantian nama dari PT Bank Buana Indonesia 

Tbk menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. (UOB Buana) dan efektif pada 

tanggal 9 Maret 2007. 

 

 

 



4.1.3 Bank Bumiputera Indonesia (BABP) Tbk 

Bank Bumiputera mulai beroperasi sejak 12 Januari 1990 sebagai 

perusahaan yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912, perusahaan asuransi 

jiwa tertua di Indonesia. Bank Bumiputera berhasil bertahan untuk menjadi 

Bank yang sehat dalam Kategori A dan tidak memerlukan rekapitalisasi. Pada 

tahun 2002, Bank Bumiputera go-public dan struktur kepemilikan pemegang 

saham pada saat itu adalah AJB Bumiputera (37,50%), PT Cipta Usaha Citra 

Dana (37,50%) dan Masyarakat (25,00%), dan mempertajam identitas 

perusahaan serta mempersingkat penyebutannya menjadi “Bank BP” agar 

lebih mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Tahun 2003, kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh Masyarakat sebesar 25,00% diambil alih oleh PT 

Reksatama Dinamika (8,00%), PT Reksasentosa Dinamika (8,00%) dan 

sisanya sebesar 9,00% masih dipegang oleh masyarakat. Tahun 2004, 

berdasarkan Akta Akuisisi No. 8, tanggal 12 Juli 2004, dibuat dihadapan DR 

A. Partomuan Pohan, S.H.,LLM., Notaris di Jakarta, terdapat pengambilan 

saham-saham milik pemegang saham Perseroan yaitu : Saham milik PT 

Reksasentosa Dinamika sebanyak 160.000.000 saham atau sebesar 8%, Saham 

milik PT Reksatama Dinamika sebanyak 160.000.000 saham atau sebesar 8%, 

dan Saham milik PT Danareksa sebanyak 98.286.000 saham atau sebanyak 

4,91%. Secara keseluruhan saham sejumlah 1.158.286.000 berdasarkan Akta 

Akuisisi tersebut diambil alih oleh Che Abdul Daim bin Haji Zainuddin (Tun 

Daim Zainuddin). Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai 

berikut : AJB Bumiputera 1912 sebanyak 820.415.000 saham atau sebesar 

41,02%, Che Abdul Daim bin Haji Zainuddin (Tun Daim Zainuddin) 



sebanyak 1.158.286.000 atau sebesar 57,91% dan Masyarakat sebanyak 

21.299.000 saham atau sebesar 1,07%. Dengan susunan Modal Dasar Rp 500 

milyar, Modal Ditempatkan dan Disetor Rp 200 milyar dan Saham dalam 

Portepel Rp 300 milyar. Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 

Desember 2005, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dari Rp 500 

milyar menjadi Rp 2 triliun dan modal disetor dari Rp 200 milyar menjadi Rp 

500 milyar melalui Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang 

saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(“HMETD”) disertai penerbitan Waran Seru I dan tercatat listing di BEI pada 

tanggal 15 Juli 2002. 

 

4.1.4 Bank Century (BCIC) Tbk 

Bank Century yang merupakan gabungan dari 3 bank, salah satu 

pendirinya adalah Robert Tantular. Keluarga Tantular sebelumnya pernah 

memiliki Bank Central Dagang yang telah dilikuidasi. Tercatat di BEI pada 

tanggal 25 Juni 1997, kini Robert Tantular masih memiliki saham di Bank 

Century melalui PT Century Mega Investindo sebesar 9%. Pemegang saham 

Bank Century per 30 September 2008 antara lain Clearstream Banking S.A 

Luxembourg 11,32%, First Gulf Asia Holdings Limited (d/h Chinkara Capital 

Limited) 11,23%, PT Century Mega Investindo 8,78%, PT Antaboga Delta 

Sekuritas 7,44%, PT Century Super Investindo 5,64%, dan pemegang saham 

dari masyarakat kurang lebih sebesar 55,54%. 

 

 



4.1.5 Bank Central Asia (BBCA) Tbk 

BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 

Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan pernah merupakan 

bagian penting dari Grup Salim. Presiden Direktur saat ini untuk masa jabatan 

2006-2008 adalah Djohan Emir Setijoso. BCA secara resmi berdiri pada 

tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV. Banyak hal 

telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan barangkali yang paling signifikan 

adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Krisis ini membawa dampak 

yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. Namun, 

secara khusus, kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan 

bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik 

lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta 

bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN) lalu mengambil alih BCA di tahun 1998. Berkat kebijaksanaan bisnis 

dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam 

tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga telah kembali 

ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 67.93 triliun, padahal di 

bulan Desember 1997 hanya Rp 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada 

BCA telah sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank 

Indonesia di tahun 2000. Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan 

menjadi perusahaan publik. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 

2000, dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi 

BPPN. Setelah Penawaran Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 

70,30% dari seluruh saham BCA. Penawaran saham ke dua dilaksanakan di 
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bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham 

miliknya di BCA. Dalam tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di 

BCA melalui tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, 

Ltd., yang berbasis di Mauritius, memenangkan tender tersebut. Saat ini, BCA 

terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh 

pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabahnya 

baik sebagai bank transaksional maupun sebagai lembaga intermediasi 

finansia. Komposisi pemegang saham pada 31 Desember 2005 yakni Farindo 

Investments (Mauritius) Ltd qualitate qua (qq) Farallon Capital Management 

LLC (Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono) sebesar 51,18%, Anthoni 

Salim sebesar 1,77%, Dewan direksi sebesar 0,41%, dan Pemegang saham 

lainnya/Publik sebesar 46,64% 

 

4.1.6 Bank Danamon Indonesia (BDMN) Tbk 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) didirikan pada tahun 

1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 namanya 

menjadi Bank Danamon Indonesia hingga kini. Bank Danamon menjadi bank 

devisa swasta pertama di Indonesia tahun 1976 dan Perseroan Terbuka 

pada tahun 1989. Pada tahun 1997, sebagai akibat krisis moneter Asia, Bank 

Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan diambil alih oleh Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank BTO. Pada tahun 

1999, Pemerintah Indonesia melalui BPPN merekapitalisasi Bank Danamon 

dengan obligasi pemerintah senilai Rp 32 triliun. Saat itu juga, sebuah bank 

BTO dilebur ke Perseroan sebagai bagian dari program pembenahan BPPN. 

Tahun 2000, delapan bank BTO lainnya dilebur ke dalam Bank Danamon. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mauritius
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Namun sebagai surviving entity, Bank Danamon bangkit menjadi salah satu 

pilar perbankan nasional. Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya Bank 

Danamon melakukan restrukturisasi luas mencakup manajemen, manusia, 

organisasi, sistem, nilai prilaku serta identitas perusahaan. Upaya ini berhasil 

meletakkan fondasi maupun prasarana baru bagi Perseroan guna meraih 

pertumbuhan berdasarkan transparasi, responsibilitas, integritas dan 

profesionalisme (TRIP). Pada tahun 2003, Bank Danamon diambil alih oleh 

Konsorsium Asia Finance Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. 

Dengan kendali manajemen baru, serta modal 180-hari pemetaan modal 

bisnis dan strategi baru, Bank Danamon terus menjalani perubahan 

transformasional yang dirancang untuk dijadikannya sebagai bank nasional 

terkemuka dan pelaku regional unggulan.  

 

4.1.7 Bank Eksekutif Internasional (BEKS) Tbk 

PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk didirikan berdasarkan akta Notaris 

Sugiri Kadarisman, SH nomor 34 tanggal 11 September 1992 dan 

perubahannya nomor 65 tanggal 16 Januari 1996 yang menjelaskan perubahan 

nama PT.Executive International Bank menjadi perseroan PT. Bank Eksekutif 

Internasional. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman 

dalam Surat Keputusan nomor C2-9246-HT.01.01.TH.92 tanggal 10 

Nopember 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 103 tanggal 26 

Desember 1992, Tambahan nomor 6651/1992, sedangkan akta perubahannya 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-

4376.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 serta diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan 



No. 8331/1996. Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 9 

Agustus 1993, sesuai dengan ijin usaha yang diberikan oleh Menteri 

Keuangan RI dalam Surat Keputusan nomor 673/KMK.017/1993 tanggal 23 

Juni 1993. Saat ini Bank Eksekutif yang mempunyai 19 kantor, yang terdiri 

dari 1 Kantor Pusat Operasional di Jl. MH Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat, 13 

Kantor Cabang dan 5 Kantor Cabang Pembantu lebih memprioritaskan dalam 

penyaluran kredit retail, khususnya otomotif. Pemegang Saham Bank 

Eksekutif antara lain Lunardi Widjaja : 53,15 %, Lusiana Widjaja : 10,29 %, 

Irawati Wijaya : 4,99 %, Sinthyawati Widjaja : 4,99 %, Setiawan Widjaja : 

4,82 % dan Masyarakat : 21,76 %. Dewan Komisaris Eksekutif meliputi 

Presiden Komisaris dijabat Lunardi Widjaja, Komisaris Independen 

dipercayakan pada Reginald Maukar dan Sumanto dengan susunan Direksi 

Bank Eksekutif yaitu Tonny Antonius, SH sebagai Presiden Direktur, Direktur 

Operasi dijabat Andy Sutanto, B.A. dan Direktur Kepatuhan dijabat oleh Drs. 

Harmen Rasjid. 

 

4.1.8 Bank Internasional Indonesia (BNII) Tbk 

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan pada tanggal 15 Mei 

1959 dan memperoleh status bank umum devisa pada tahun 1988 serta 

mencatatkan sahamnya di BEJ dan BES pada tahun 1989 melalui penawaran 

umum saham perdana (initial public offering). Sejak itu BII terus berkembang 

menjadi salah satu bank swasta nasional terkemuka di Indonesia dengan visi 

“Menjadi Bank Terbaik di Indonesia yang Menyediakan Layanan Nasabah 

dan Produk Inovatif Berkelas Dunia”. Pada bulan Desember 2003, 



Konsorsium Sorak mengambil alih saham Bank sebesar 51%, melalui suatu 

proses penjualan kompetitif yang diselenggarakan oleh Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN). Anggota konsorsium Sorak terdiri dari Asia 

Financial Holdings Pte. Ltd, Kookmin Bank, ICB Financial Group Holdings 

Ltd dan Barclays Bank PLC. BII adalah salah satu bank terbesar di Indonesia 

dengan jaringan internasional yang memiliki lebih dari 230 cabang dan 700 

ATM di seluruh Indonesia serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan 

CIRRUS. BII menyediakan serangkaian jasa keuangan melalui kantor cabang 

dan jaringan ATM, phone banking dan internet banking serta aktif di sektor 

UKM/Komersial, Konsumen dan Korporasi. BII menyediakan produk dan jasa 

untuk perusahaan berskala menengah dan komersial serta menyediakan 

kepada individu produk-produk kartu kredit, KPR, deposito, kredit otomotif, 

pinjaman dan layanan perbankan prioritas. Sedangkan layanan untuk nasabah 

korporasi adalah trade finance, cash management, pinjaman, kustodian dan 

foreign exchange. 

 

4.1.9 Bank Kesawan (BKSW) Tbk 

Hampir 100 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1913 Khoe Tjin Tek dan 

Owh Chooi Eng mendirikan NV Chunghwa Shangyeh (The Chinese Trading 

Company Limited) di Medan, sebagai pendiri beliau bertindak masing-masing 

sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama. NV Chunghwa Shangyeh 

bergerak dalam bidang simpan pinjam keuangan selain juga bergerak di 

bidang perdagangan umum. Setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1958 NV 

Chunghwa Shangyeh resmi melakukan kegiatan sebagai Bank Umum dan 



pada tahun 1962 bentuk usaha berganti menjadi Perseroan Terbatas dengan 

nama PT Bank Chunghwa Shangyeh. Pada tahun 1965, PT Bank Chunghwa 

Shangyeh berganti nama menjadi PT Bank Kesawan dan untuk lebih 

memantapkan posisi Bank maupun pengembangan usaha yang lebih baik, 

Kantor Pusat Bank Kesawan direlokasi atau hijrah ke Jakarta pada tahun 1990. 

Tahun 1995, Bank Kesawan memperoleh persetujuan menjadi Pedagang 

Valuta Asing dan selanjutnya pada tahun 1996 mendapatkan izin menjadi 

Bank Umum Devisa maupun Bank Persepsi, yaitu Bank yang dapat menerima 

pajak. Walaupun pada masa krisis ekonomi Indonesia di tahun 1998 Bank 

Kesawan masih merupakan salah satu Bank yang berhasil masuk dalam 

kategori “A” berdasarkan penilaian Bank Indonesia. Pada tahun 2001 terjadi 

perubahan nama dari PT Darmex Corporation menjadi PT Adhi Tirta Mustika. 

Pada tahun 2002 pula sistem operasional manual diganti menjadi „on-line‟ 

sistem di seluruh cabang Bank Kesawan. Bank Kesawan menjadi Bank Publik 

pada tahun 2002 dengan Penawaran Saham Umum Perdana sejumlah 78,8 juta 

lembar melalui BEJ. Dalam penawaran umum saham ini dikeluarkan pula 

Waran Seri I dengan jangka waktu pelaksanaan di tahun 2003 sampai dengan 

2005. Tahun 2006 terjadi penggantian Direktur Utama dan program „Quantum 

Leap to Kesawan Excellence K 100‟ dimulai untuk menjadikan Bank Kesawan 

Bank Terdepan di kelasnya dengan sentuhan Manajemen Profesional yang 

akan memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 

dan manfaat maksimal kepada seluruh stakeholder. 

4.1.10 Bank Lippo (LBPN) Tbk 



Lippo Bank didirikan pada bulan oktober 1989 dan menawarkan saham 

kepada masyarakat sebesar 6.800.000 pada 10 nopember 1989 yang tercatat di 

BEI. RUSLB yang diadakan tanggal 4 Mei 2006 menyetujui perubahan 

beberapapasal anggaran dasar antara lain mengenai perubahan susunan 

pemegang saham sehubungan dengan penjualan saham Konsorsium Swiss 

Asia Global ke Santubong yakni anak perusahaan yang dimiliki penuh oleh 

Khazanah. Lippo Bank menjalankan aktivitas umum perbankan dan telah 

memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai bank devisa. Kantor Pusat 

berlokasi di Jalan Raya Diponegoro No. 101 Lippo Karawaci dan per tanggal 

31 Maret 2008 Lippo Bank memiliki 128 kantor cabang di dalam negeri, 20 

Kantor Cabang Pembantu, 1 kantor cabang syariah dan 1 kantor cabang di luar 

negeri di Cayman Island. Akhir tahun 2006, Presiden Direktur LPBN, Henk 

G. Mulder mengemukakan bahwa pertumbuhan kredit yang kuat tercatat pada 

semua segmen, dengan penekanan pada pemberian kredit kepada segmen 

konsumen dan UKM yaitu portofolio kredit perseroan terdiri dari 32 persen 

kredit korporasi, 44 persen kredit komersial/UKM dan 24 persen kredit 

konsumsi. perseroan melakukan prinsip kehati-hatian dalam manajemen 

resiko kredit tercermin dengan perbaikan rasio NPL kotor menjadi 1,5 persen 

hingga kuartal ketiga tahun 2007 dari 2,0 persen periode sama 2006, sehingga 

jauh di bawah ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dan efisiensi biaya di 

perseroan juga tetap baik, tercermin dari perbaikan rasio `cost-to-income` 

menjadi 55,0 persen dibandingkan 56,1 persen periode sembilan bulan 

pertama 2006. 

4.1.11 Bank Mandiri (BMRI) Tbk 



Bank Mandiri yang berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 adalah salah satu 

bank terbesar di Indonesia yang didirikan sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada 

bulan Juli 1999, empat bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank 

Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan 

Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut 

dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat bank tersebut telah 

turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia. Sejak 

Mei 2005 Direktur Utamanya adalah Agus Martowardojo. Bank Mandiri 

dibentuk pada tahun 1999. Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian 

ulang, jumlah cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan 

karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17.620. Direktur Utamanya yang 

pertama adalah Robby Djohan. Kemudian pada Mei 2000, posisi Djohan 

digantikan ECW Neloe. Neloe menjabat selama lima tahun sebelum 

digantikan Martowardojo akibat terlibat dugaan korupsi di bank tersebut. Pada 

Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di sepanjang 

Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri 

mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank 

Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri. Adapun susunan 

pemegang saham per Januari 2008 yaitu negara dalam hal ini RI sebagai 

pemegang saham pengendali utama sebesar 67,47%, Direksi I Wayan Agus 

Mertayasa sebesar 0,03%, Direksi Abdul Rachman dan Agus Martowardojo 

masing-masing 0,02%, dan Direksi lainnya yaitu Sasmita, Zulkifli Zaini, 



Bambang Setiawan, Sentot A. Sentausa  dan Omar Sjawaldi Anwar masing-

masing sebesar 0,01%. 

 

4.1.12 Bank Mayapada Internasional (MAYA) Tbk 

PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. didirikan pada tanggal 10 Januari 

1990. Bank MAYA tercatat di BEI pada tanggal 29 Agustus 1997 dengan  

Kantor Pusat bertempat di Mayapada Tower Lantai GF - 1st Fl. Jl. Jend. 

Sudirman Kav.28 Jakarta dan Biro Administrasi Efek yang ditunjuk yakni PT. 

Adimitra Transferindo yang bertempat di Jl. Bukit Gading Raya Blok A No.7 

Kelapa Gading Barat Jakarta Utara. Kepemilikan per 30 September 2008 yaitu 

PT. Mayapada Karunia (25,31%), PT. Mayapada Kasih Corp. (9,84%), 

Brilliant Bazzar PTE Ltd (7,76%), Summertime Ltd (24,43%), Dubai 

Ventures Ltd (7,68%), UBS AG (3,83%), Avenue Luxemburg S.A.R.L 

(23,03%), dan Masyarakat (<5%) (7,96%). Disamping itu Jane Dewi Tahir 

sebagai Direksi menguasai 0,12% saham dan Tahir, M.B.A. selaku komisaris 

menngusai 0,47% saham.  

 

4.1.13 Bank Mega (MEGA) Tbk 

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman 

yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya 

pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan 

relokasi Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega 

Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global 

Investindo dan PT. Para Rekan Investama). Untuk lebih meningkatkan citra 



PT. Mega Bank, pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan 

tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih 

mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut. Dan pada tahun 

2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank 

Mega. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang 

sama PT. Bank Mega melaksanakan IPO dan listed di BEJ maupun BES. 

Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan 

berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk. PT. Bank Mega Tbk. Hingga 

tahun 2007 PT. Bank Mega Tbk. memiliki 152 jaringan kerja yang terdiri 

kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar hampir 

di seluruh kota besar di Indonesia, serta Priority Banking. 

 

4.1.14 Bank Negara Indonesia (BBNI) Tbk 

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia. BNI mulai mengedarkan alat pembayaran resmi 

pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang 

Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya 

beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini tanggal tersebut 

diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya 

yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. 

Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari 

Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah 

membatasi peranan BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. BNI lalu 



ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk 

bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar 

negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status BNI 

diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Sejalan dengan keputusan 

penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama 

BNI 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan 

BNI lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI 

berubah menjadi PT BNI (Persero), sementara keputusan untuk menjadi 

perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar 

modal pada tahun 1996. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap 

perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi 

dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan 

dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI 

terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus. Pada tahun 2004, 

identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk 

menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan 

mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 

'BNI', sedangkan tahun pendirian -'46'- digunakan dalam logo perusahaan 

untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada 

era Negara Kesatuan Republik Indonesia. PT. BNI (Persero) Tbk berkantor 

pusat di Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta tercatat di BEI pada tanggal 25 

Nopember 1996 dan saat ini sahamnya sebesar 76,36% dikuasai oleh 

pemerintah RI sebagai pemegang saham pengendali berikut direksi beserta 

jajarannya, dan sisanya 23,64% dikuasai oleh masyarkat. 



4.1.15 Bank Niaga (BNGA) Tbk 

Berdiri sejak 26 September 1955, saat ini CIMB Niaga adalah bank 

terbesar ke-7 di Indonesia berdasarkan nilai aset. CIMB Niaga merupakan 

bank kedua terbesar di Indonesia dalam penyaluran kredit pemilikan rumah 

(KPR) dengan pangsa pasar sekitar 10%. Sejak 25 November 2002 mayoritas 

saham CIMB Niaga dimiliki oleh Bumiputra-Commerce Holdings Berhad 

(BCHB), dan pada 16 Agustus 2007 dialihkan kepada CIMB Group Sdn Bhd, 

perusahaan yang 100% dimiliki oleh BCHB. Pada tahun 1981-1982, CIMB 

Niaga menerapkan jaringan banking on-line antar cabang dan menjadi salah 

satu bank yang pertama di Indonesia sebagai bank nasional yang pertama kali 

meluncurkan layanan ATM pada tahun 1987. Dibulan Juni 1989, melakukan 

Initial Public Offering (IPO) di BEI dengan pemesanan saham CIMB Niaga 

mencapai 20,9 juta saham atau sekitar empat kali lipat dari saham yang 

ditawarkan yakni sebanyak 5 juta saham.  Dengan masuknya Commerce Asset 

– Holding Berhad sebagai pemegang saham mayoritas CIMB Niaga pada 

bulan November 2002, CIMB Niaga memiliki peluang untuk memperluas 

pasarnya ke kawasan regional. 

 

4.1.16 Bank NISP (NISP) Tbk 

Bank OCBC NISP (sebelumnya bernama Bank NISP) didirikan 4 April 

1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch-Indische Spaar en Deposito 

Bank. Sempat berganti nama menjadi Bank Nilai Inti Sari Penjimpan 

(disingkat NISP), bank ini kemudian lama dikenal sebagai Bank NISP. 

Semenjak 16 Oktober 2008, Bank NISP resmi berganti nama dan logo 



menjadi Bank OCBC NISP. Nama perusahaan juga turut diubah dari PT Bank 

NISP Tbk menjadi PT Bank OCBC NISP Tbk.Bank OCBC NISP juga sering 

mencatatkan prestasinya secara baik dalam dunia perbankan serta meraih 

beragam penghargaan. Saat ini mayoritas saham Bank NISP dimiliki oleh 

OCBC Group yang berlokasi di Singapura. OCBC merupakan penyedia jasa 

perbankan dan asuransi terbesar di Singapura. Sejak awal berdirinya, Bank 

NISP terus berkembang menjadi bank yang solid dan handal dengan fokus 

pelayanan kepada segmen usaha kecil dan menengah [UKM]. Bank NISP 

mendapatkan statusnya sebagai bank umum pada tahun 1964, kemudian 

menjadi bank devisa pada tahun 1990 dan mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 1994. Pada akhir 1998, Bank NISP berhasil keluar 

dari krisis financial yang melanda Asia dan juga krisis perbankan Indonesia 

tanpa memerlukan program rerekapitalisasi Pemerintah. Bahkan, Bank NISP 

menjadi bank pertama yang memberikan pinjaman konsumer secara intensif 

melalui kredit pemilikan rumah, KPR Merdeka, tahun 1999. Inisiatif ini 

membuka jalan bagi Bank NISP untuk tumbuh pesat di era milenium baru, 

dimana jumlah aktiva Bank meningkat dari Rp 2,7 triliun tahun 1998 hingga 

Rp 29 triliun di akhir tahun 2007. Selain itu, sebagai bukti keberhasilannya, 

pada tahun 2006, Bank NISP memindahkan kantor pusatnya dari Bandung ke 

Jakarta dan menempati kantor pusat baru, Bank NISP Tower, di kawasan 

segitiga emas, Jakarta. Pada akhir tahun 2008, OCBC Bank-Singapura adalah 

pemegang saham pengendali dengan memiliki 74,73% saham Bank NISP 

melalui beberapa akuisisi sejak tahun 2004. 

 



4.1.17 Bank Nusantara Parahyangan (BBNP) Tbk 

Bank Nusantara Parahyangan (BNP) merupakan bank yang didirikan pada 

tahun 1972. BNP berubah statusnya menjadi perusahaan terbuka pada Oktober 

2000. Saat ini BNP memiliki 18 kantor cabang di seluruh Indonesia. Per 30 

September 2007, BNP mencatat laba bersih sebesar Rp 16,47 miliar. Bank 

BNP adalah Bank Devisa Swasta Nasional yang mayoritas sahamnya dimilki 

oleh Badan Hukum Jepang yakni Acom Co.,Ltd dan The Bank of Tokyo-

Mitsubishi UFJ, Ltd. BNP Berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 

Bandung dan tercatat di BEI pada tanggal 10 Januari 2001. Pemegang Saham 

Pengendali yaitu The Bank of Tokyo-Mitsubishi sebesar 20% dan Acom 

Co.,Ltd sebesar 55,68%. Pemegang saham lainnya yaitu PT Hermawan 

Sentral Investama dan PT Hermawan Ladang Arta masing-masing sebesar 

7,5% serta sisanya yakni 9,59% dikuasai oleh masyarakat. 

 

4.1.18 Bank Pan Indonesia (PNBN) Tbk 

Panin Bank merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. 

Didirikan pada tahun 1971 dan mencatatkan sahamnya di BEI tahun 1982 

sebagai bank Go Public yang pertama. Dengan struktur permodalan yang kuat 

dan Rasio Kecukupan Modal yang tinggi, Panin Bank bersyukur tidak harus 

direkapitalisasi oleh Pemerintah pasca krisis ekonomi (1998). Pemegang 

saham Panin Bank adalah ANZ Banking Group of Australia (30%), Panin Life 

(45%) dan publik-domestik & internasional. Bulan Desember 2007, Panin 

Bank tercatat sebagai bank ke-7 terbesar di Indonesia dari segi total aset yang 

sebesar Rp 53,5 triliun, sedangkan dari segi permodalan tercatat sebagai bank 



ke-5 terbesar yaitu sebesar Rp 7,9 triliun dan CAR 21,6%. Panin Bank 

memiliki jaringan usaha hampir 350 kantor di berbagai kota besar di Indonesia 

dan lebih dari 16.000 ATM ALTO dan jaringan ATM BERSAMA, Internet 

Banking, Mobile Banking dan juga Phone Banking dan Call Centre serta 

Debit Card bekerja sama dengan MasterCard, Cirrus dan Maestro yang dapat 

diakses secara internasional. Strategi usaha Panin Bank adalah fokus pada 

bisnis perbankan retail. 

 

4.1.19 Bank Permata (BNLI) Tbk 

Permata Bank merupakan salah satu bank nasional terbesar di Indonesia 

dan dikenal sebagai bank dengan pelayanan terbaik. Permata Bank dibentuk 

sebagai hasil merger dari 5 bank di bawah BPPN, yakni PT Bank Bali Tbk, PT 

Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia dan PT 

Bank Patriot, yang prosesnya berhasil diselesaikan pada tahun 2002. Pada 

tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk 

mengambil alih Permata Bank dan memulai proses transformasi secara besar-

besaran di dalam organisasi. Selanjutnya, sebagai wujud komitmennya 

terhadap Permata Bank, kepemilikan gabungan pemegang saham utama ini 

meningkat menjadi 89,0% pada tahun 2006. Pelayanan prima Permata Bank 

meliputi produk keuangan yang lengkap dan inovatif, kemudahan dan 

keamanan bagi nasabah yang ditunjang oleh teknologi informasi, sistem 

manajemen risiko yang canggih dan terdepan, serta sumber daya manusia 

yang handal. Pada tahun 2007, jaringan Permata Bank telah berkembang 

dengan pesat. Saat ini Bank memiliki jaringan outlet yang luas, mencakup 253 

http://www.standardchartered.com/id
http://www.astra.co.id/


kantor cabang (termasuk kantor cabang pembantu dan kantor kas), kantor 

cabang Syariah, lebih dari 200 Office Channeling Syariah dan 552 ATM di 46 

kota di seluruh Indonesia. 

 

4.1.20 Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Tbk 

BRI didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmadja pada periode setelah 

kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 

disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik 

Indonesia. Melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani 

dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani 

Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan 

Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan ke 

dalam BI dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam 

ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks 

BKTN) diintegrasikan dengan nama BNI unit II bidang Rural, sedangkan 

NHM menjadi BNI unit II bidang Ekspor Impor (Exim).  

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang 

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-

undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral dan BNI Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor 

dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia 

dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang 



No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank 

Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Perpu RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. 

BRI (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. Fokus 

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini tercermin 

pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 

milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada 

tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

sampai saat ini BRI mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang 

terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 

170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor 

Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor 

Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 

P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. 

 

4.1.21 Bank Swadesi (BSWD) Tbk 

PT. Bank Swadesi Tbk. Bertempat di Kantor Pusat JL.Samanhudi No 37 

Jakarta. Bank Swadesi termasuk kategori bank ritel kecil yang sahamnya 

tercatat di BEI dengan kode perdagangan BSWD. Pemegang saham Bank 

Swadesi per Oktober 2006 adalah PT Panca Mantra Jaya 39,52 persen, PT 

Putra Mahkota Perkasa 39,52 persen, Victron Holding Inc 9,48 persen dan 

sisanya dimiliki publik.Saham Bank Swadesi pada perdagangan tahun 2006 

stagnan di level Rp 600 per saham. Bank Swadesi memiliki total aset per 



triwulan III-2006 sebesar Rp 958,22 miliar. Dalam perkembangannya bulan 

Desember 2006 terjadi akuisisi oleh Bank of India yang didirikan sejak 1906 

dan per tahun 2004 memiliki 2.594 kantor cabang di India dan 23 kantor 

perwakilan di luar negeri dengan aset sekitar US$ 16 miliar. Dengan demikian 

komposisi pemegang saham menjadi Bank Of India menjadi Pemegang 

Saham Pengendali sebesar 76%, PT Panca Mantra Jaya sebesar 17,09%, 

Paraksh Rupchand Chugani sebagai Komisaris sebesar 1,61% dan Masyarakat 

sebesar 164.255.000.000 atau 5,3%. 

 

4.1.22 Bank Victoria International (BVIC) Tbk 

PT. Bank Victoria International didirikan di Jakarta pada tahun 1992. 

Tahun 1994 PT. Bank Victoria International memperoleh ijin dari Menteri 

Keuangan Republik Indonesia untuk beroperasi sebagai Bank Umum dan 

mulai beroperasi secara komersil dan tahun 1997 memperoleh ijin dari BI 

sebagai Pedagang Valuta Asing. Bulan Juni 1999, memperoleh pernyataan 

efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat 

sebanyak 250.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal dan 

harga penawaran sebesar Rp 100 per Saham dan sebanyak-banyaknya 

80.000.000 Waran Seri I yang menyertai melalui pasar modal sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada bulan Desember 2004, 

sejumlah 1.258.585.426 saham Bank Victoria telah dicatatkan pada BEI dan 

pada bulan Maret 2005 PT. Bank Victoria International, Tbk melakukan 

pelunasan awal (call option) atas seluruh pokok obligasi dengan harga 

perolehan 100%. 



4.2. Perkembangan Variabel-Variabel Penelitian   

4.2.1. Perkembangan Inflasi 

Tahun 2004, prilaku inflasi yang relatif stabil menjelang tahun baru masih 

terlihat berada pada angka 6,11 persen di bulan Januari 2004. Bulan Agustus 

hingga Desember 2004 angka inflasi relatif stabil pada kisaran 6 persen sampai 

Desember 2004 ditutup pada tingkat inflasi 6,40 persen. Angka 6 persen ini juga 

terjadi pada Mei dan Juni masing-masing 6,47 persen dan 6,83 persen dengan 

tingkat inflasi yang terendah pada bulan Pebruari 2004 pada 4,60 persen angka 

tertinggi sempat menyentuh angka 7,20 persen pada Juli 2004. Bulan Januari 2005 

inflasi bertahan pada 7,32 persen akibat kenaikan harga BBM hingga mengalami 

lonjakan sebesar 17,89 persen di bulan Oktober 2005 dan kenaikan ini berlanjut 

pada bulan-bulan menjelang akhir tahun 2005. Perkembangan inflasi dapat dilihat 

pada tabel berikut :  

Tabel 4.1  

Tingkat Inflasi Tahun 2004- 2006 
 

 

Bulan  2006 2005 2004 

Des 

Nov 

Okt 

Sep 

Agus 

Jul 

Jun 

Mei 

Apr 

Mar 

Peb 

Jan 

5,27 

 5,27 

 6,29 

14,55 

14,90 

15,15 

15,53 

15,60 

15,40 

15,74 

17,92 

17,03 

17,11  

18,38  

17,89  

9,06  

8,33  

7,84  

7,42  

7,40  

8,12  

8,81  

7,15  

7,32  

6,40  

6,18  

6,22  

6,27  

6,67  

7,20  

6,83  

6,47  

5,92  

5,11  

4,60  

6,11  

Sumber: Bank Indonesia, BPS data diolah 

 

Memasuki bulan Oktober 2005, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk 

menaikkan harga BBM dalam negeri hingga mencapai 126 persen, inflasi IHK 



pada bulan Oktober 2005 meningkat sangat tinggi yaitu 17,89 persen dan 18,38 

persen di bulan November. Secara umum, kenaikan yang tinggi tersebut 

disebabkan oleh dampak lanjutan kenaikan BBM yaitu tarif angkutan dan harga 

minyak tanah yang meningkat lebih tinggi dari pada harga yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, pola trend musiman bulan puasa 

dan hari raya keagamaan (Idul-fitri) turut menjadi faktor penyebab tingginya 

harga pada periode tersebut. BI menaikkan BI rate sejak bulan Juli 2005 dari 8,5 

persen menjadi 12,75 persen pada bulan Nopember 2005 sebagai antisipasi 

tingginya ekspektasi inflasi bulanan.  

Sejalan dengan kenaikan BI rate tersebut, suku bunga SBI dalam satu bulan 

juga mengalami peningkatan akan tetapi perkembangan suku bunga sebagai 

instrumen moneter tersebut direspon secara berbeda oleh suku bunga perbankan. 

Suku bunga simpanan mengalami peningkatan yang kemudian diikuti oleh suku 

bunga kredit dengan selisih nilai yang relatif rendah sehingga marjin antar 

keduanya semakin menipis. Suku bunga deposito dalam satu bulan mengalami 

kenaikan dengan 10,2 persen 11,2 persen pada bulan Nopember, sementara itu 

suku bunga ketiga jenis kredit meningkat dimana kredit modal kerja tercatat 

sebesar 15,18 persen, kredit investasi pada 14,92 persen dan kredit konsumsi pada 

16,33 persen. 

Pada tahun 2006, antisipasi inflasi yang dilakukan BI cukup efektif, tidak 

terlepas dari kebijakan BI yang memberlakukan kebijakan Inflation Targeting 

Framework (ITF) pada Juli 2005, sehingga hasilnya baru terlihat sangat siginfikan 

pada periode 2006. Dimulai dengan angka 17,03 persen pada bulan Januari 2006, 

angka inflasi terus ditekan hingga mencapai angka 14,55 persen pada bulan 



Oktober 2006 dan menurun drastis menjadi 6,29 persen pada bulan November 

2006 sehingga berhasil ditutup dengan stabil di tingkat 5,27 persen selama dua 

bulan berturut-turut pada akhir tahun 2006.  

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa meskipun inflasi telah dapat ditekan, 

namun dengan mengolah bunga SBI dan BI rate melalui kebijakan ITF, ternyata 

masih belum tepat sasaran. Dapat dijelaskan bahwa membaiknya makro ekonomi 

tidak selalu memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, sehingga laju 

inflasi yang dapat ditekan tersebut tidak memberikan pengaruh positif pula 

terhadap aggregate demand. Angka inflasi yang masih amat besar berimbas pada 

nilai rupiah yang tidak stabil dan lemah karena neraca pembayaran nasional defisit 

dan akhirnya mempengaruhi sektor riil, akibatnya PDB dan IHS pun menjadi 

melemah. Inflasi yang tetap tinggi ini dikarenakan kebijakan moneter harus 

terlebih dahulu ditransmisikan dan baru berpengaruh ke sektor finansial dan 

sektor riil setelah beberapa waktu lamanya (lag of monetery policy).  

 

4.2.2. Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI  

 Laporan BI tahun 2004 menunjukkan bahwa suku bunga SBI satu bulan 

diawali dengan angka 7,86 persen pada bulan Januari dan menurun hingga berada 

pada tingkat 7,33 persen di bulan April 2004 dan bergerak stabil hingga bulan 

september 2004 di angka 7,39 persen. Serangkaian kebijakan BI tahun 2004 

seperti pemberlakuan posisi devisa netto yang dihitung setiap saat, dibukanya 

kembali lelang SBI dua mingguan, memperdagangkan kembali SBI berjangka 6 

bulan, dan membuka kembali fasilitas BI (Fasbi) berjangka 7 hari berdampak 

pada kecendrungan penurunan suku bunga instrumen. Perkembangan BI Rate 



selama periode Juli 2005 hingga April 2006 menunjukkan tingkat yang fluktuatif, 

yakni selama Desember 2005 hingga 5 April 2006 adalah 12,75 persen. Sementara 

itu pada November 2005 (12,25 persen), 4 Oktober 2005 (11,00 persen), 6 

September 2005 (10.00 persen), 9 Agustus 2005 (8.75 persen) dan 5 Juli 2005 

(8.5 persen). Perkembangan tingkat suku bunga SBI dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut :  

 Tabel 4.2  

Suku Bunga SBI Tahun 2004 – 2006 
 

Bulan 2006 2005 2004 

Des 

Nov 

Okt 

Sep 

Agus 

Jul 

Jun 

Mei 

Apr 

Mar 

Peb 

Jan 

9,75 

10,25 

10,75 

11,25 

12,75 

12,25 

12,50 

12,50 

12,74 

12,73 

12,92 

12,92 

12,75 

12,25 

11,00 

10,00 

9,51 

8,49 

8,25 

7,95 

7,70 

7,74 

7,43 

7,42 

7,43 

7,41 

7,41 

7,39 

7,37 

7,36 

7,34 

7,32 

7,33 

7,42 

7,70 

7,86 

Sumber: Bank Indonesia, BPS data diolah. 

 

 Kebijakan moneter BI Semester II 2005 antara lain menurukan BI rate dar I 

8,5% menjadi 12,75% dan menyerap likuiditas lewat instrumen FTK yang mulai 

terlihat pada kuartal kedua tahun 2006 yakni ketika 9 Mei 2006, BI menurunkan 

BI Rate 25 basis poin menjadi 12,50 persen yang sebelumnya BI juga sudah 

menaikkan Fasilitas BI (Fasbi) sebesar 25 basis poin menjadi 7,25 persen. Pada 

tanggal 7 November 2006, hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI menurunkan 

BI  Rate sebesar 50 BPS atau turun dari 10.75 persen menjadi 12.25 persen untuk 

mencapai sasaran inflasi 8% ± 1% untuk tahun 2006 dan 6% ± 1% untuk tahun 

2007 sehingga di akhir tahun 2006, BI Rate berhasil ditutup pada angka 9,75 

persen. Upaya perbankan untuk mendapat suku bunga kredit yang tinggi terlihat 



jelas akhir tahun 2006.  pada akhir tahun 2005 selisih suku bunga antara deposito 

satu bulan dan kredit konsumsi sebesar 640 basis poin melebar menjadi 860 basis 

poin. 

4.2.3. Perkembangan Kurs US- Dollar Terhadap Rupiah  

Setelah mengalami penguatan pada tahun 2004 dan bergerak stabil sampai 

dengan triwulan satu tahun 2005. Menguatnya nilai tukar rupiah tersebut terutama 

didukung oleh membaiknya faktor fundamental yang bersumber dari surplus 

neraca pembayaran dan dipicu oleh membaiknya faktor-faktor mikro ekonomi 

serta upaya BI dalam menstabilkan nilai tukar rupiah. Akan tetapi pada triwulan 

kedua tahun 2005, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan kenaikan sampai 

ke tingkat Rp 10.240/US Dollar pada bulan Agustus 2005 seperti yang terlihat 

pada tabel 4.3 berikut:  

Tabel 4.3  

Kurs US$ Terhadap Rupiah Tahun 2004 – 2006 
 

Bulan 2006 2005 2004 

Des 

Nov 

Okt 

Sep 

Agus 

Jul 

Jun 

Mei 

Apr 

Mar 

Peb 

Jan 

9.066 

9.115 

9.150 

9.050 

8.850 

9.070 

9.300 

9.220 

8.775 

9.075 

9.230 

9.395 

9.830 

10.035 

10.090 

10.310 

10.240 

9.819 

9.713 

9.495 

9.570 

9.480 

9.260 

9.165 

9.290 

9.018 

9.090 

9.170 

9.328 

9.168 

9.415 

9.210 

8.661 

8.587 

8.447 

8.441 

     Sumber: Bank Indonesia, BPS data diolah 

 

Akibat tren positif yang telah dicapai oleh rupiah pada bulan Desember tahun 

2005, di tahun 2006 rupiah menguat kembali hingga mencapai  Rp 8.775/US 

Dollar pada bulan April 2006, kurs tersebut adalah yang terkuat selama tahun 

2006. Setelah itu, rupiah kembali berfluktuasi melemah hingga Rp 9.300/US$ di 

  



bulan Juni 2006 kemudian cendrung menguat kembali hingga mencapai angka Rp 

8.850/US$ pada bulan Agustus. Kurs rupiah tahun 2006 ditutup pada level 

Rp9.066/US$ pada bulan Desember 2006. 

Melihat nilai tukar rupiah yang terus-menerus terpuruk, BI mengeluarkan 

paket kebijakan berkaitan dengan upaya menaikkan suku bunga, semua fasilitas 

BI, dan giro wajib minimum bank. Enam langkah kebijakan BI untuk mengatasi 

lemahnya nilai tukar rupiah yaitu: 

1. Menaikkan suku bunga BI Rate sebesar 75 basis poin menjadi 9,5 persen. 

2. Menaikkan suku bunga Fasilitas Bank Indonesia (FASBI) berdurasi tujuh hari 

sebesar 100 basis poin menjadi 8,5 persen.  

3. Menyerap likuiditas dengan instrumen Fine Tune Kontraksi (FTK) bervariabel 

rate tender, secara lelang, misal SBI.  

4. Menaikkan suku bunga maksimum penjaminan simpanan  

5. Bank Indonesia  menaikkan simpanan wajib perbankan atau Giro Wajib 

Minimum (GWM) secara bervariasi, sesuai dengan kondisi bank atau 

berdasarkan LDR masing-masing bank. 

6. Menaikkan imbalan jasa giro/ bunga dari 3 persen menjadi 5,5 persen untuk 

GWM di atas 5 persen. 

BI  mengambil beberapa kebijakan pendukung yaitu: 

1. Menyediakan fasilitas swap bersama BI dalam rangka lindung nilai (hedging).  

2. Melakukan intervensi valas dengan instrumen swap jangka pendek. 

3. Menyempurnakan ketentuan kehati-hatian dalam transaksi devisa. Seperti 

transaksi margin perdagangan dan penyesuaian ketentuan posisi devisa neto / 

Net Open Position (NOP). 



4. Bank Indonesia akan meningkatkan pengawasan intensif terhadap bank atas 

transaksi valas tanpa dokumen pendukung. 

Kebijakan yang riil diambil BI di atas pada tahun 2005, dimana gejolak nilai 

tukar rupiah tahun 2005 dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

berupa tekanan terhadap rupiah ditambah dengan meningkatnya kekhawatiran 

masyarakat terhadap kelangsungan fiskal karena melambungnya beban subsidi 

BBM. Kebijakan moneter yang dianggap belum mengantisipasi tingginya 

ekspektasi inflasi sehingga semakin memperlemah nilai tukar rupiah terhadap 

dolar. Sedangkan, faktor eksternalnya lebih banyak di dorong oleh melonjaknya 

harga minyak dunia, gejolak mata uang regional, dan meningkatnya premi resiko. 

Untuk menghindari kemerosotan mata uang rupiah lebih jauh, BI 

meningkatkan BI rate agar dapat meredam permintaan valas, khususnya yang 

bermotif untuk spekulasi. Kenaikan BI rate yang mencapai puncaknya Desember 

2005 sebesar 12,75 persen menyebabkan suku bunga penjaminan juga meningkat 

menjadi 13 persen Inflasi akhir bulan oktober 2005 mencapai 17,89 persen. 

Tingginya inflasi ini pada akhirnya akan ditransmisikan pada suku bunga 

simpanan perbankan, yang akan berpengaruh langsung pada tingginya suku bunga 

kredit. Suku bunga kredit memicu potensi kenaikan NPL perbankan yang semakin 

besar sehingga perrmintaan kredit melemah dan LDR pun jadi turun. Apabila kurs 

rupiah terhadap dollar masih tetap lemah berkisar antara Rp 9.800–Rp 10.000 per 

US Dollar, maka manipulasi perlakuan otoritas moneter jika dibandingkan 

terhadap pengaruh kurs terhadap LDR menjadi tidak efektif. 

 

4.2.4. Perkembangan IHSG 



 Awal tahun 2004 dimulai dengan pergerakan IHSG yang relatif stabil 

meskipun mengalami fluktuasi dilevel 752,932 poin hingga 746,760 poin sampai 

bulan Agustus 2004. Pada bulan September 2004, tren IHSG mengalami kenaikan 

ke level 820,134 poin hingga titik 1000,233 poin menjelang akhir minggu kedua 

Desember 2004. Hal ini disebabkan pelaku pasar masih melakukan aksi ambil 

untung dengan memanfaatkan Moneter Technical Rebound Index yakni kenaikan 

indeks yang masih bersifat temporer. Memasuki hari-hari terakhir dalam minggu 

ketiga tahun Desember 2004 pasar kembali memburu saham guna mengganti 

situasi window dressing yakni suatu rekayasa akuntansi sebagai upaya menyajikan 

gambaran keuangan yang lebih baik daripada kondisi keuangan riil. 

Perkembangan IHSG seperti yang tertera pada tabel 4.4 adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.4  

IHSG Tahun 2004 – 2006 
 

Bulan 2006 2005 2004 

Des 

Nov 

Okt 

Sep 

Agus 

Jul 

Jun 

Mei 

Apr 

Mar 

Peb 

Jan 

1.776,160 

1.718,960 

1.689,984 

1.572,198 

1.314,262 

1.347,949 

1.347,263 

1.329,996 

1.464,406 

1.332,974 

1.216,140 

1.229,701 

1.162,635 

1.017,731 

1.058,260 

1.079,275 

1.050,090 

1.182,301 

1.122,301 

1.088,169 

1.080,173 

1.080,165 

1.073,828 

1.045,435 

1.000,233 

977,767 

860,487 

820,134 

746,760 

756,983 

732,401 

732,401 

783,413 

735,677 

761,081 

752,932 

Sumber: Bank Indonesia, BPS data diolah. 

 

 Tahun 2005 IHSG bekerja dengan baik dan wajar dimulai dengan level 1045 

poin di awal tahun 2005 dan mengalami peningkatan sampai awal januari 2006. 

Hal ini terlihat pada komitmen pemerintah yang memberikan solusinya dalam 

meningkatkan saham-saham plat merah di tahun 2006. Selain itu potensi rupiah 

kembali menguat ke level Rp 9.300 dan harga minyak cenderung stabil serta 



didukung suku bunga SBI yang bertahan di angka 12 persen yang juga 

memberikan dorongan positif bagi kinerja bursa. 

Penguatan rupiah diawal 2006 terhambat perilaku para spekulan yang 

membeli dollar menyusul isu kenaikan tingkat suku bunga Fed seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang melambat di kuartal IV tahun 2005. 

Namun kenaikan dollar akan diatasi oleh langkah BI yang juga akan menaikkan 

kembali BI rate pada 11 Januari 2006. Pelaku valas memperkirakan BI rate masih 

akan naik secara bertahap hingga 13.5 persen sampai semester I 2006 dan hal ini 

membuat investor kembali menjual dollar dan mengalihkan dananya pada SBI. 

Dampaknya pergerakan rupiah awal 2006 masih terjaga pada kisaran Rp 9775-Rp 

9.900/ US$.  

Awal pertengahan Januari 2006 ditandai dengan pengaruh nilai tukar rupiah 

yang tembus pada angka Rp 9.100 per US$. Aksi jual dollar para offshore 

Singapura dan imbas penguatan Yen terhadap US Dollar turut mendukung 

penguatan rupiah, ditambah lagi hasil pertemuan Indonesia Structure Summit 

2005 memasuki akhir minggu kedua bulan Desember 2006, membuat kurs rupiah 

sempat menguat 114 poin dari Rp 9.180 menjadi Rp 9.066 per US$. Isu pasar 

memperkirakan suku bunga AS bertahan di level 5,25 persen. Kondisi ini 

membuat dollar melemah, selain itu optimisme pasar yang kuat akan kinerja pasar 

modal dan obligasi mendorong perbaikan IHSG. Kendati demikian, perlu digaris 

bawahi bahwa kinerja IHSG perlahan namun pasti membaik hingga mencapai 

level tinggi pada akhir tahun 2006. Prestasi ini hanya diungguli oleh bursa 

Bangkok (SET) sebagai top scorer sebesar 109,5 persen. IHSG menembus rekor 

baru dalam sejarah pasar modal Indonesia pada kisaran 1.000 poin.  



 

4.2.5. Perkembangan PDB  

 Tahun 2004 menunjukkan perkembangan yang semakin mantap, ditengah 

munculnya risiko yang cukup berat baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan 

didukung oleh kebijakan makro ekonomi yang cukup akomodatif dan didukung 

oleh ekspektasi positif pelaku ekonomi yang semakin kuat, perekonomian 

Indonesia mencapai kisaran 5 persen. Pertumbuhan tersebut diikuti oleh sumber 

pertubuhan yang lebih berimbang, dengan kontribusi investasi dan ekspor yang 

semakin besar. Kenaikan sisi permintaan tersebut memperoleh respon positif dari 

dunia usaha, sebagaimana tercermin pada peningkatan laju  pertumbuhan pada 

sektor ekonomi yang dapat dilihat dalam tabel 4.5 dan tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.5  

PDB Tahun 2004 – 2006 
 

Bulan 2006 2005 2004 

Des 

Nov 

Okt 

Sep 

Agus 

Jul 

Jun 

Mei 

Apr 

Mar 

Peb 

Jan 

878.606,3 

 

 

854.577,5 

 

 

800.014,7 

 

 

766.068,6 

736.770,6 

 

 

703.476,2 

 

 

661.277,6 

 

 

628.183,8 

600.010,1 

 

 

594.736,5 

 

 

568.253,0 

 

 

540.031,9 

 

 

       Sumber: Bank Indonesia (BPS) data diolah. 

 

Tabel 4.6 

PDB Setelah Diinterpolasi (Triliun) Tahun 2004 – 2006 

 
Bulan 2006 2005 2004 



Des 

Nov 

Okt 

Sep 

Agus 

Jul 

Jun 

Mei 

Apr 

Mar 

Peb 

Jan 

1.776,160 

1.718,960 

1.689,984 

1.572,198 

1.314,262 

1.347,949 

1.347,263 

1.329,996 

1.464,406 

1.332,974 

1.216,140 

1.229,701 

1.162,635 

1.017,731 

1.058,260 

1.079,275 

1.050,090 

1.182,301 

1.122,301 

1.088,169 

1.080,173 

1.080,165 

1.073,828 

1.045,435 

1.000,233 

977,767 

860,487 

820,134 

746,760 

756,983 

732,401 

732,401 

783,413 

735,677 

761,081 

752,932 

Sumber: Bank Indonesia, BPS data diolah. 

 

 PDB Indonesia Pada Triwulan ketiga 2006 meningkat 3,49 persen terhadap 

triwulan II tahun 2006, terjadi pada semua sektor pertanian 5,36 persen dan 

terendah disektor pertambangan penggalian 1,12 persen Bila dibandingkan dengan 

triwulan yang sama tahun 2005, PDB Indonesia triwulan III tahun 2006 

mengalami pertumbuhan sebesar 5,52 persen, dengan pertumbuhan tertinggi di 

sektor pengangkutan dan komunikasi 13,50 persen dan terendah disektor 

pertambangan dan penggalian 1,03 persen. Secara kumulatif pertumbuhan PDB 

Indonesia hingga Triwulan III tahun 2006 dibandingkan dengan periode yang 

sama tahun 2005 tumbuh sebesar 5,14 persen. 

Selanjutnya pertumbuhan sektor riil yakni semua sektor kecuali sub sektor 

bank, sub sektor lembaga keuangan bukan bank, dan jasa penjaminan keuangan, 

dalam PDB Indonesia selama tiga triwulan I tahun 2006 mencapai 5,31 persen 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005, dan ini berarti lebih tinggi 

dari pertumbuhan PDB secara keseluruhan yang besarnya 5,14 persen. PDB pada 

triwulan I tahun 2005 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.992,9 Triliun 

sedangkan pada triwulan I tahun 2006 mencapai 2.411,0 triliun. Pertumbuhan 



PDB Trilwulan III tahun 2006 terhadap triwulan sebelumnya didorong oleh 

kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 1,66 persen. 

 

4.2.6. Perkembangan LDR 

 Industri jasa perbankan menyimpan fenomena yang menarik ketika perbankan 

dalam kondisi kelebihan likuiditas akan tetapi kesulitan menyalurkan kredit ke 

sektor riil. Perkembangan dunia perbankan pada pertengahan April 2004 ditandai 

dengan tindakan BI menerbitkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) meskipun 

API ternyata masih belum menyentuh bebarapa aspek penting seperti 

Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Penyediaan Infrastruktur 

untuk Bank Syariah, dan Rencana Penarikan SBI untuk digantikan dengan T-Bills. 

Bulan Juli 2004, BI mengenakan kenaikan GWM berdasarkan jumlah DPK yang 

dimiliki setiap bank dan Peraturan BI No 6/10/PBI/ 2004 tentang sistem penilaian 

tingkat kesehatan bank umum. 

  Ada sejumlah faktor yang bisa dijadikan penyebab naiknya posisi DPK. 

Antara lain karena munculnya sentimen kenaikan suku bunga di dalam negeri 

mengakibatkan adanya penukaran dana ke dollar AS sebagai antisipasi kenaikan 

suku bunga The Fed serta adanya pengalihan investasi dari portofolio ke sistem 

perbankan, seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Para investor berharap 

begitu suku bunga The Fed naik, suku bunga perbankan juga naik sehingga bisa 

memperoleh manfaat lebih tinggi. 

 Kenaikan posisi DPK dapat dihubungkan dengan situasi nonmoneter karena 

praktis tidak ada peningkatan suku bunga di perbankan secara signifikan. Tingkat 

suku bunga deposito, giro, ataupun tabungan bisa dikatakan stabil. Kalaupun ada 



kenaikan, itu hanya terjadi di bank-bank beraset kecil akibat naiknya suku bunga 

penjaminan. Suku bunga SBI sebagai induk suku bunga di dalam negeri pun 

relatif stabil. Selama periode April-Mei 2004, suku bunga SBI berjangka satu 

bulan 7,32-7,34 persen.  

 Kenaikan posisi DPK juga tidak terlepas dari peran industri reksa dana. 

Seiring meningkatnya ketidakpastian kondisi politik keamanan selama Pemilu 

2004 dan isu kenaikan suku bunga, investor reksa dana banyak yang memilih 

menempatkan dananya ke dalam reksa pasar uang berbasis deposito berjangka dan 

obligasi jangka pendek karena perbankan belum memiliki keunggulan dari sisi 

suku bunga yang dapat membuat investor tertarik mengalihkan dananya dari 

obligasi, saham, reksa dana, atau portofolio investasi lain ke dalam deposito, giro, 

atau tabungan. 

 Semua jenis DPK, seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka 

menunjukkan tren meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada giro yang 

mencapai 8,8 persen menjadi Rp 236,9 triliun dibandingkan dengan bulan 

sebelumnya yang sebesar Rp 217,97 triliun. Tabungan menjadi sebesar Rp 255,11 

triliun, meningkat 1,3 persen daripada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 251,87 

triliun. Deposito berjangka relatif stabil, dari Rp 405,44 triliun pada bulan April 

menjadi Rp 405,72 triliun pada Mei 2004.   

 Pada bulan Mei 2005, BI menaikkan tingkat suku bunga penjaminan 

berjangka satu bulan ditetapkan sebesar 7,25 persen, yakni naik 114 basis poin 

dibandingkan bulan April yang sebesar 6,11 persen. Akibat naiknya suku bunga 

penjaminan, sejumlah bank akhirnya menaikkan suku bunga deposito berjangka 

dan tabungannya. Pada bulan Mei rata-rata suku bunga deposito berjangka satu 



bulan sebesar 5,84 persen, naik dibandingkan rata-rata bulan April yang sebesar 

5,62 persen. Namun sayangnya, kenaikan suku bunga deposito hanya dilakukan 

bank-bank dengan aset kecil. Adapun bank-bank besar, seperti Bank Mandiri, 

BCA, BNI, dan BRI tetap mempertahankan suku bunga depositonya. Alasannya, 

mereka sedang dalam kondisi kelebihan likuiditas sebagai akibat kredit ke sektor 

riil berjalan lamban. Padahal, salah satu tujuan bank menaikkan suku bunga 

adalah untuk menyerap likuiditas. Bank tidak akan menaikkan suku bunga 

deposito jika memiliki likuiditas yang masih berlimpah. 

 Secara umum kondisi perbankan nasional sampai dengan bulan Oktober 2005 

masih kondusif. Hal tersebut antara lain tercermin dari cukup baiknya indikator 

perbankan seperti total aset, dana pihak ketiga, penyaluran kredit dan LDR.  Total 

aset pada bulan Oktober 2005 mengalami peningkatan menjadi Rp 1.420 triliun 

dari semula hanya Rp 1.258 triliun pada awal tahun, demikian pula dengan dana 

pihak ketiga perbankan yang meningkat menjadi Rp 1.071 triliun. Selain itu, 

jumlah kredit yang diberikan (termasuk chanelling) diperkirakan akan mencapai 

target pertumbuhan yang ditetapkan diawal tahun 2005 sebesar 22 persen. Kredit 

yang telah disalurkan telah mencapai Rp 720 triliun  dengan pertumbuhan sebesar 

21 persen dari awal tahun. Seiring dengan meningkatnya kredit yang diberikan, 

rasio LDR juga mengalami kenaikan sejak awal tahun hingga mencapai 62,5 

persen. Hal ini memberikan indikasi positif berjalannya fungsi intermediasi 

perbankan. 

 Momentum pemulihan ekonomi masih berlangsung seperti yang tercermin 

pada pertumbuhan yang tinggi pada triwulan pertama 2005 yakni sebesar 6,12 

persen dan triwulan II tahun 2005 sebesar 5,84 persen. Beberapa paket Kebijakan 



BI sehubungan dengan aktivitas perbankan di tahun 2005 diawali dengan Paket 

Januari 2005 (PAKJAN‟05) yang berisi delapan ketentuan tentang BMPK, 

Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, Sekuritisasi Aset, Perlakuan Khusus 

Kredit Bank Umum di Prov NAD dan Nias, Pinjaman LN, Penyelesaian 

Pengaduan Nasabah, dan Transparansi Informasi Produk.  

 Namun demikian, sebagai akibat dari tingginya harga minyak dunia dan 

ketidakstabilan nilai tukar rupiah, kegiatan ekonomi riil mengalami penurunan. 

Untuk itu, pada bulan September 2005 BI membuat beberapa kebijakan perbankan 

antara lain dengan menaikkan GWM Rupiah Bank sebesar 8% bervariasi 

menyesuaikan LDR-nya, menyempurnakan kehati-hatian dalam transaksi devisa, 

(seperti pelarangan transaksi Margin trading dan penyesuaian ketentuan Posisi 

Devisa Netto), mengawasi bank pada transaksi valas tanpa underlying 

transactions termasuk pemberian sanksi, menaikkan bunga pembayaran subsidi 

pertamina bentuk valas, serta menempatkan devisa hasil ekspor ke dalam bank-

bank dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2005 melambat 

menjadi 5,34 persen dengan peran investasi yang menurun signifikan sehingga 

pertumbuhan ekonomi tahun 2005 berkisar pada 5,3 sampai 5,6 persen. 

 Tahun 2006 diwarnai dengan membaiknya makro ekonomi tercermin dari 

hasil berbagai penelitian ekspektasi konsumen dan produsen yang menjanjikan 

prospek ekonomi moneter dalam dan luar negeri. Hal ini mendorong penurunan 

BI rate untuk lebih memacu bergeraknya sektor riil tanpa menimbulkan tekanan 

inflasi yang berlebihan. Bulan September 2006 BI menurunkan BI Rate 50 basis 

poin (bsp) menjadi 11,25 persen, setelah sebelumnya bulan Agustus Bank 

Indonesia juga menurunkan BI Rate sebesar 50 basis poin, dari 12,25 persen 



menjadi 11,75 persen. Penurunan BI Rate direspon oleh perbankan dengan 

menurunkan suku bunga dana dan suku bunga kredit, yang diikuti meningkatnya 

penyaluran kredit.  

Atas semua kondisi yang dialami oleh masing-masing variabel tersebut diatas 

dapat diduga kemungkinan bahwa kajian teoritis ekonomi yang digunakan dalam 

analisa LDR kurang tepat sehingga sekarang saatnya untuk mengevaluasi metode 

pengukuran LDR. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Perkembangan Bank Umum Nasional (Rp T) 
No Indikator 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Jml Bank   145 141 138 131 131 131 

2. Total Aset 1099,7 1112,2 1213,5 1272.1 1420.3 1605.2 

3. Posisi Kredit* 358,6 410,3 477,2 595,1 719,9 796,1 

4. DPK 797,4 835,8 888,6 963,1 1071,1 1233,6 

5. Modal ** 62,3 93,0 110,8 118,6   

6. CAR 20,5 22,5 19,4 19,4 19,4 20,8 

7. LDR 33,0 38,2 53,1 53,1 54,8 61,3 

8. 
NPLs Gross 

NPLs Netto 

12,1 

3,6 

8,3 

2,9 

8.2 

3.0 

5.8 

1.7 

8.4 

4.7 

8.8 

4.9 

9. ROA 2,17 1,98 2,6 3,5 2,7  

10. ROE -25,7 11,48 11,48    

11. NIM (%)*** 3,7 4,2   0.5 0.5 

  Meskipun dalam bulan Juli 2006 kredit hanya meningkat sebesar 

Rp 1 triliun, namun pertumbuhan kredit bulan Agustus menunjukkan perkiraan 

diatas Rp 10 triliun. Bulan September 2006 jumlah kredit sebesar Rp 18,5 Triliun 

dan secara kumulatif (year to date) hingga Setember 2006 tumbuh sekitar 7,9% 

atau 10,5% dalam setahun. Sementara di pasar saham IHSG meningkat didorong 

oleh arus masuk modal asing yang masih terjadi sejalan dengan persepsi positif 

dampak penurunan suku bunga terhadap prospek perekonomian Indonesia. 

Persepsi tersebut juga terjadi di pasar obligasi pemerintah tercermin pada hasil 

(yield) SUN yang menurun serta masih tingginya permintaan asing. Kondisi 

tersebut juga mendorong perkembangan  pasar valas yang tetap stabil. 



 Sumber : Bank Indonesia 2007, data diolah 

 

Keterangan 

*)    Kredit terdiri atas kredit kepada penduduk dan non penduduk bank pelapor di 

dalam dan luar negeri. 

**)   Modal disetor, agio, dan cadangan, laba rugi tahun lalu dan tahun berjalan 

***) NIM Nominal Aktiva produktif. 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat perubahan posisi kredit dari waktu ke waktu 

selalu lebih kecil dari DPK yang dihimpun perbankan, karena posisi kredit yang 

dihitung adalah kredit bersih (netto) berarti kredit yang disalurkan perbankan 

sudah dikurangi dengan pelunasan pembayaran bunga, penjualan, maupun hapus 

buku (write off). Dari sini dapat dicari indikator alternatif yang benar-benar 

mencerminkan adanya pertumbuhan proses intermediasi perbankan, salah satunya 

dengan menggunakan data peningkatan kredit baru (New Loan Origination/ NLO) 

yang telah disalurkan oleh perbankan dan ditarik debitor (Disbursed Loan).  

Data kredit pada tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa jumlah kredit yang 

disalurkan selalu meningkat disetiap periode sehingga perhitungan naiknya NLO 

dari 2004 sampai tahun 2006 seharusnya dapat dijadikan sebagai indikator 

alternatif untuk menegaskan bahwa fungsi intermediasi sektor perbankan sudah 

berjalan cukup baik dengan diperkuat meningkatnya posisi total kredit yang 

disalurkan sepanjang tiga tahun terakhir. Apalagi peningkatan jumlah kredit ini 

terjadi seiring dengan berkurangnya jumlah bank. Rata-rata LDR perbankan 

nasional sebelum krisis yakni tahun 1997 selalu berada dikisaran 90-110 persen 

yang hingga saat ini selalu dijadikan patokan untuk mengukur berjalannya fungsi 

intermediasi oleh perbankan. Karena itu, LDR sebagai dasar penentuan berhasil 

tidaknya fungsi intermediasi bank hendaknya harus ditempatkan secara berbeda 

khususnya antara LDR di masa pra krisis dan pasca krisis. Perlu digaris bawahi 



pada masa setelah BPPN dibentuk pada tahun 1998, bank-bank yang bermasalah 

meliputi bank yang diambil alih, bank dalam likuidasi, dan bank-bank yang 

memiliki kredit macet diatas Rp 5 miliar per debitor, kreditnya harus ditransfer ke 

BPPN. Sebagai gantinya, bank yang masih bisa diselamatkan, memperoleh 

pengganti berupa obligasi pemeritah melalui program rekapitalisasi. 

Dengan ditransfernya kredit macet ke BPPN, otomatis kredit macet tersebut 

tidak tercatat lagi dalam neraca bank. Hal ini berpengaruh pada besarnya LDR 

yang dapat dilihat pada tahun 2001 sebesar 33,0 persen, 38,2 persen (2002), 51,3 

persen (2003), 53,1 persen (2004), 54,8 persen (2005), hingga tahun 2006 LDR 

61,3 persen. Dengan kata lain, jika obligasi rekap sebagai pengganti kredit macet 

yang sudah ditransfer ke BPPN juga dihitung sebagai pembilang dalam 

penghitungan LDR, maka LDR perbankan nasional bisa berada dalam kisaran 90-

110 persen lagi. Perlu diperhatikan pula bahwa pada saat bersamaan perbankan 

tidak bisa menolak dana yang masuk dari masyarakat. Hasilnya, total kredit 

menyusut drastis, dan ironisnya total DPK ikut terkatrol melonjak drastis selama 

kurun waktu tersebut yaitu tahun 2004 sampai dengan 2006.  

 

4.3. Pengujian Asumsi Klasik 

 Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah 

terpenuhinya uji asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak 

bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares) perlu 

dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi 

persyaratan asumsi klasik. Persyaratan  asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah: 



1. Berdistribusi Normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu (Anto Dajan, 1986:172).  

2. Non-Multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu dengan 

variabel yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara 

sempurna atau mendekati sempurna. 

3. Non-Heterokedastisitas. Artinya, varians variabel independen adalah konstan 

(sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

4. Non-autokorelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk ke 

dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tak berkorelasi. 

Hasil dari uji asumsi klasik terhadap data empiris adalah sebagai berikut: 

 

4.3.1 Uji Normalitas 

 Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Anto Dajan, 1986:172). Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variabel 

independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Singgih 

Santoso, 2001:212).  

 Uji normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika 

data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ atau tidak memenuhi arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Gambar: 4.1 



1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
xp

ec
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

Dependent Variable: Net Operating Profitability

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

20-2

Regression Standardized 

Residual

12

10

8

6

4

2

0

Fr
eq

ue
nc

y

Mean =-1.48

E-15


Std. Dev. =0.

961
…

Histogram

Dependent Variable: LDR

Pengujian Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Uji Normalitas pada lampiran 6 

Dari grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti dapat dilakukan 

regresi dengan  model  regresi linear berganda. Selain itu, dalam histogram 

terlihat bahwa variabel tersebut membentuk kurva normal yang cenderung 

simetris dalam gambar 4.2 berikut : 

 

Gambar: 4.2 

Pengujian Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber: Uji Normalitas pada lampiran 6 

 

4.3.2 Uji Multikoliniearitas 

 Multikolinearitas dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolineritas. Selain itu multikoloniearitas dilihat pada nilai 

tolerance, apabila nilai tolerance lebih besar dari 0.10 yang berati tidak ada 

korelasi antar variable independent yang nilainya lebih dari 95% atau 0.95 maka 

tidak terjadi multikoloniearitas (Imam Ghozali, 2007: 92). Dalam penelitian ini 

diperoleh nilai tolerance dan VIF seperti pada tabel berikut: 

Tabel: 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas Value Inflation Factor 

 
Variabel Tolerance Nilai VIF Keterangan 

Inflasi (X1) 0.529 1.890 Bebas Multikolinieritas 

 SBI (X3) 0.512 1.951 Bebas Multikolinieritas 

Kurs (X2) 0.870 1.149 Bebas Multikolinieritas 

IHSG (X4) 0.267 3.751 Bebas Multikolinieritas 

PDB (X5) 0.285 3.510 Bebas Multikolinieritas 

Sumber: Uji Multikolinieritas pada lampiran 7 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai VIF 

lebih kecil daripada 10 (VIF < 10) dengan demikian dapat diartikan bahwa 

seluruh variabel bebas dari multikolinieritas sehingga persamaan regresi yang 

dihasilkan tersebut dapat digunakan. 

 

4.3.3 Uji Autokolerasi 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dalam sebuah model regresi linier 

adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 



pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Singgih Santoso, 2002:216). 

 Secara umum, ada atau tidaknya problem autokorelasi dapat diketahui melalui 

uji Durbin Watson dengan ketentuan berikut: 

 Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

 Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

 Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

Pada tabel 4.3 berikut terlihat angka D-W sebesar +1.656. hal ini berarti 

model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Tabel: 4.9 

Pengujian Autokorelasi 

 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .556(a) .309 .252 16.07067 1.656 

a  Predictors: (Constant), PDB, KURS, SBI, INFLASI, IHSG 
b  Dependent Variable: LDR 
 

Sumber: Uji Autokorelasi pada lampiran 7 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

linier, tidak tejadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians 

berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Singgih Santoso, 2002:208). 
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 Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-

point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian ,menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar : 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Uji Heteroskedastisitas pada lampiran 8 

 Dari grafik tersebut, terlihat titik-titik yang dihasilkan pada model regresi 

menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Hal ini 

menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi ini layak dipakai. 

 

4.4 Hasil Analisa Regresi 



Pada penelitian ini persamaan regresi dibentuk dengan menggunakan model 

persamaan regresi linier berganda, dimana menggunakan lima variabel 

independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah variabel 

inflasi, SBI, kurs US dollar terhadap rupiah, IHSG, dan PDB sebagai variabel 

kontrol. Sedangkan variabel dependen sebagai pengukur hasil adalah LDR pada 

bank umum yang listing di BEI periode 2004-2006. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka pengukuran regresi digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh 

dari indikator makro ekonomi tersebut terhadap LDR. Berikut adalah tabel hasil 

analisis regresi: 

Tabel: 4.10 

Analisa Hasil Regresi 

Variabel (X) 
Standarized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficient 
t-hitung Probabilitas 

Constans   68.714 1.990 0.051 

X1 0.269 1.066 1.821 0.074 

X2 -0.228  -2.207  -1.524  0.133  

X3 0.098 0.003 0.852 0.397 

X4 0.951 0.061 4.574 0.000 

X5 -0.772 0.000 -3.838 0.000 

Adjusted R 

Square 
R Square F Hitung 

Signifikansi Uji 

F 
T Tabel 

0.252 0.309 5.368 0.000  1,668 

Sumber: Uji Regresi pada lampiran 5 

  

 Hasil perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel 4.4. Berdasarkan pada tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa persamaan regresi yang dibentuk dari variabel 

dependen dan variabel independen adalah sebagai berikut: 

Y = 68.714 + 1.066 X1 – 2.207 X2 + 0.003 X3 + 0.061X4 + 0.000 X5 + e  

 Persamaan di atas menunjukkan adanya beberapa variabel independen yang 

berbanding lurus dengan variabel dependennya. Variabel yang berbanding lurus 



tersebut adalah variabel X1, X2, X4, dan X5 sedangkan untuk variabel X3 

berbanding terbalik terhadap variabel Y. 

1. Konstanta ( ) = 68.714 

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel inflasi, 

SBI, kurs US dollar, IHSG dan PDB (X1, X2, X3,X4, X5 = 0) maka nilai 

LDR sebesar 68.714. Dengan kata lain nilai LDR (Y) sebesar 68.714, ada 

atau tanpa adanya variabel variabel inflasi, SBI, kurs US dollar, IHSG dan 

PDB (X1, X2, X3,X4, X5 = 0). 

2. Koefisien variabel X1  

Nilai koefisien variabel X1 adalah sebesar 1.066, berbanding lurus dengan 

variabel dependennya. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

penambahan pada nilai inflasi (X1) maka kondisi tersebut akan menambah 

besaran LDR (Y). Dengan kata lain, semakin besar inflasi maka akan 

meningkatkan tingkat LDR perusahaan tersebut. Angka 1.066 

menunjukkan bahwa bila tingkat inflasi bertambah 1 dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya sama dengan nol, maka variabel terikat akan 

meningkat sebesar 1.066 %. 

 

3. Koefisien variabel X2 

Koefisien regresi dari variabel tingkat SBI (X2) adalah –2.207 yang berarti 

berbanding terbalik dengan variabel terikatnya. Hal ini menandakan bahwa 

setiap pertambahan tingkat SBI sebesar 1 tingkatan akan mengakibatkan 

penurunan variabel terikat sebesar 2.207% (dengan asumsi bahwa nilai 

dari X1, X2, X4, X5 = 0). 



4. Koefisien variabel X3 

Pada persamaan regresi tampak bahwa koefisien dari variabel kurs US 

dollar terhadap rupiah (X3) adalah sebesar 0.003. Koefisien tersebut juga 

berbanding lurus dengan variabel terikatnya. Berdasarkan nilai koefisien 

tersebut dapat diartikan bahwa setiap penambahan variabel X2 sebesar 1 

tingkat dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya sama dengan nol, 

maka variabel terikat akan meningkat sebesar 0.003%. 

5. Koefisien variabel X4 

Pada persamaan regresi dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel IHSG 

(X4) adalah sebesar 0.061. Koefisien tersebut juga berbanding lurus 

dengan variabel terikatnya dan dapat diartikan bahwa setiap penambahan 

variabel X4 sebesar 1 tingkat dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya 

sama dengan nol, maka variabel terikat akan meningkat sebesar 0.061%. 

6. Koefisien variabel X5 

Koefisien dari variabel PDB (X5) adalah +0.000. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan yang berbanding lurus antara variabel bebas dengan 

variabel terikatnya yang berarti setiap penambahan variabel X5 sebesar 1 

tingkatan sebesar 0.000% dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya 

sama dengan nol. Dengan kata lain, berapapun nilai variabel X5 tidak akan 

berpengaruh terhadap LDR sebab nilai penambahannya sama dengan nol.  

 

4.5 Nilai Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Berdasarkan uji simultan dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel 

bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Besarnya 



pengaruh dari variabel bebas dapat dilihat dari koefisien determinasi R
2
. Dari 

perhitungan yang dilakukan pada persamaan regresi diketahui bahwa nilai R
2
 

adalah sebesar 30,9%. Nilai R
2
 tersebut menunjukkan bahwa variasi LDR dapat 

dijelaskan oleh inflasi, SBI, kurs US dollar, IHSG, dan PDB sebesar 30,9%. 

Sedangkan 69,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke 

dalam model regresi. 

 

4.6 Pengujian Hipotesis  

 Penelitian ini mengajukan tiga hipotesis yang akan diuji dengan caranya 

masing-masing, yaitu hipotesis pertama untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen, diuji dengan uji F 

(ANOVA), hipotesis kedua untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen, diuji dengan uji t, serta hipotesis ketiga 

untuk mengetahui diantara variabel independen mana yang memberikan pengaruh 

dominan terhadap variabel dependen, diuji dengan melihat nilai koefisien beta 

(beta coefficient) yang distandardisasi. 

 

 

4.6.1 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-F) 

Uji simultan (F Test) digunakan untuk mengetahui variabel independen 

terhadap variabel dependen secara serentak. Pada uji simultan ini akan diuji 

hipotesis sebagai berikut: 



H01 =    Variabel Tingkat Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga SBI (X2), Kurs US    

Dollar (X3), IHSG (X4), dan PDB (X5) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap tingkat LDR. 

Ha1 = Variabel Tingkat Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga SBI (X2), Kurs US 

Dollar (X3), IHSG (X4), dan PDB (X5) berpengaruh secara simultan 

terhadap tingkat LDR. 

 Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel: 4.11 

Pengujian Secara Simultan (F Test) 

 

Model F Hitung F Tabel Probabilitas 

Regresi 5,368  2,371 0,000 

Sumber: Uji regresi pada lampiran 5 

Keterangan:  = 5%, dengan V1 = 5 dan V2` = 60 

 

 Dari pengujian hipotesis yang terlihat pada tabel 4.5, nilai F hitung adalah 

sebesar 5,368 sedangkan nilai F tabel adalah sebesar 2,371. Berdasarkan nilai F 

hitung dan F tabel tersebut dapat diambil keputusan bahwa secara simultan 

variabel inflasi, SBI, Kurs US Dollar, dan IHSG memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap LDR. Keputusan tersebut dapat diambil karena Fhitung > Ftabel 

(5,368 > 2,371). Selain itu, pengaruh yang signifikan ini juga diperkuat dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 5% (P<0,05). Alasan tersebut 

tepat untuk menolak H01 dan menerima Ha1. 

 

4.6.2 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t)   

 Uji Parsial (t Test) digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent 

secara parsial terhadap LDR perbankan. Hasil pengujian secara ringkas dapat 



dilihat pada tabel 4.6 berikut ini, di mana angka t hitung diambil dari angka 

mutlaknya untuk menghindari kerancuan dalam intreprestasi data. 

Tabel: 4.12 

Hasil Pengujian Secara Parsial 

 
Variabel t-hitung t-tabel Probabilitas Keterangan 

Inflasi (X1) 1.821 1,668 0.074 Tidak Signifikan 

SBI (X2)  -1.524  1,668 0.133  Tidak Signifikan 

Kurs US dollar (X3) 0.852 1,668 0.397 Tidak Signifikan 

IHSG (X4) 4.574 1,668 0.000 Signifikan 

PDB (X5) -3.838 1,668 0.000 Signifikan 

 Sumber: Uji regresi pada lampiran 5 

a. Variabel Inflasi (X1) 

  Variabel inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap LDR, karena meskipun nilai thitung lebih besar daripada ttabel 

(1,821>1,668) akan tetapi nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% 

(0,074>0,05). Pada prinsipnya pengambilan keputusan berdasar t hitung 

menghasilkan keputusan yang sama dengan berdasar angka probabilitas. 

Namun untuk kemudahan dan kepraktisan maka penggunaan angka 

probabilitas lebih sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

(Singgih Santoso, 2002:264). Dengan demikian, maka H02 diterima dan 

Ha2 ditolak.  

b. Variabel Kurs US Dollar (X2) 

Secara parsial, kurs US dollar memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap LDR. Hal ini dikarenakan nilai thitung lebih kecil 

daripada ttabel (0,852<1,668). Dengan demikian, maka H03 diterima dan Ha3 

ditolak. Hal ini diperkuat dengan lebih besarnya nilai probabilitas dari 5% 

(0,397>0,05). 

c. Variabel SBI (X3) 



Variabel SBI memiliki  nilai thitung sebesar -1,524. Nilai ini lebih kecil  dari 

t tabel (-1,524<1.668) dengan nilai probabilitas lebih besar dari 5% 

(0,133>0,05). Dengan demikian, pengujian menunjukkan H04 diterima 

atau Ha4 ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat SBI tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap LDR. 

d. Variabel IHSG (X4) 

Variabel IHSG memiliki  nilai thitung sebesar 4,574. Nilai ini lebih besar  

dari ttabel (4,574>1,668) diperkuat dengan nilai probabilitas yang jauh lebih 

kecil dari 5% (0,000<0,05). Hal ini membuktikan bahwa pengujian IHSG 

menunjukkan H05 ditolak dan Ha5 diterima dengan alasan variabel IHSG 

berpengaruh secara  signifikan terhadap LDR. 

e. Variabel PDB (X5) 

 Variabel tingkat PDB memiliki nilai thitung sebesar -3,838. Nilai ini lebih 

besar dari ttabel sebesar 1,991. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat 

PDB memiliki pengaruh signifikan terhadap LDR secara parsial yakni H06 

ditolak dan Ha6 diterima. Hasil ini juga diperkuat dengan nilai probabilitas 

yang lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). 

 

4.6.3 Pengujian Hipotesis Variabel Dominan 

 Setelah melalui pengujian secara parsial (uji t), dapat diketahui bahwa variabel 

independen yang secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan adalah tingkat IHSG dan PDB, sedangkan variabel bebas lainnya tidak 

berpengaruh terhadap LDR. Untuk mengetahui variabel mana yang memiliki 



pengaruh paling besar dari masing-masing variabel terhadap LDR dapat dilihat 

dari standardized coefficient dapat dilihat dalam tabel 4.7 

Tabel: 4.13 

Nilai Standardized Coefficient 

Variabel Standardized Coefficient 

Inflasi (X1) 0.269 

SBI (X2) -0.228  

Kurs US dollar (X3) 0.098 

IHSG (X4) 0.951 

PDB (X5) -0.772 

   Sumber: Uji regresi pada lampiran 5 

 Dari perhitungan dapat dilihat bahwa nilai dari standardized coefficient telah 

diberi nilai mutlak, karena untuk menghindari adanya kerancuan akibat nilai dari 

beta standardized coefficient yang bernilai negatif. Nilai negatif ini menunjukkan 

arah dari koefisien (berbanding lurus atau terbalik) dan tidak menunjukkan 

besaran. Dari tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa nilai standardized coefficient yang 

terbesar adalah variabel IHSG dengan nilai 0,951 di mana dapat diartikan bahwa 

variabel IHSG (X4) memberikan pengaruh terbesar atau dominan terhadap 

variabel LDR (Y). 

 

4.7 Implikasi Hasil Penelitian 

4.7.1. Pengaruh Inflasi terhadap LDR 

Dari pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa variabel inflasi 

memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap LDR. Pengaruh positif 

ini menunjukkan bahwa semakin besar inflasi tidak serta merta akan 

meningkatkan LDR perbankan dan sebaliknya, semakin kecil inflasi tidak secara 

otomatis dapat menurunkan tingkat LDR. Angka inflasi yang masih amat besar 

berimbas pada nilai rupiah yang tidak stabil dan lemah karena neraca pembayaran 



nasional menjadi defisit dan akhirnya mempengaruhi sektor riil, akibatnya PDB 

dan IHS pun menjadi melemah. Inflasi yang tetap tinggi ini dikarenakan kebijakan 

moneter harus terlebih dahulu ditransmisikan dan baru bisa dirasakan berpengaruh 

ke sektor finansial dan sektor riil setelah beberapa waktu lamanya (lag of 

monetery policy). Berdasarkan stress test BI, jika krisis terjadi dan rupiah 

melemah pada suatu saat, masih diperlukan waktu empat hingga enam bulan ke 

depan untuk bisa mempengaruhi perbankan. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

memengaruhi perbankan bisa menjadi lebih panjang jika ada tindakan yang 

signifikan dari pemerintah. Artinya, terdapat banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi lama tidaknya dampak depresiasi rupiah ke sektor perbankan. 

Dengan demikian inflasi tidak selalu berada dalam posisi terbaik dalam 

menentukan LDR akibat tingginya fluktuasi nilai inflasi. 

Untuk Amerika Serikat, laju inflasi 5 persen dinilai tidak terlalu tinggi, 

sedangkan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyaknya kendala 

penawaran, laju inflasi 5 persen termasuk rendah. Kondisi ini dapat dicapai pada 

akhir tahun 2006, akan tetapi sekalipun inflasi lima persen masih dapat dicapai, 

nilai tersebut masih bisa mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pemerintah harus bisa mengatasi kendala 

geografis, kendala teknis maupun kendala nonteknis lainnya untuk mencapai level 

inflasi dibawah lima persen. Inflasi ideal dibawah 5 persen dapat dicapai jika 

kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal terkoordinasi dengan baik. Jika satu 

kebijakan bersifat kontraktif, maka yang lainnya harus lebih ekspansif, namun 

demikian di Indonesia seringkali terjadi kebijakan yang saling kontraktif. 

Kebijakan moneter menjadi sangat kontraktif apabila dana yang dikerahkan oleh 



perbankan yang seharusnya dikembalikan ke perekonomian ternyata hanya 40 

persen yang tersalurkan melalui bank umum dan sisanya dikembalikan ke BI 

tanpa diimbangi dengan membeli SBI atau disterilkan. Di lain pihak, kebijakan 

fiskal juga sangat kontraktif karena dana masyarakat yang diserap melalui 

perpajakan, sebagian besar dikeluarkan dalam bentuk pembayaran bunga obligasi 

kepada perbankan yang seharusnya diteruskan ke perekonomian rakyat berupa 

kredit, akan tetapi justru digunakan untuk pembelian SBI dan disterilkan. 

 

4.7.2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI terhadap LDR 

 Dari pengujian hipotesis secara parsial dapat diketahui bahwa variabel SBI 

memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap LDR. Pengaruh positif 

ini menunjukkan bahwa semakin besar SBI tidak secara langsung akan 

meningkatkan LDR perbankan dan sebaliknya, semakin kecil SBI tidak secara 

otomatis dapat menurunkan tingkat LDR. SBI adalah instrumen yang dipakai BI 

untuk mengelola likuiditas perbankan sehingga untuk keperluan tersebut SBI 

seharusnya berjangka pendek paling lama yakni mingguan, karena aliran 

likuiditas yang terjadi dipasar semakin cepat maka kebijakan BI untuk 

mengaktifkan kembali SBI 6 bulanan merupakan tindakan yang tidak efektif. Hal 

ini menandakan kecendrungan bahwa tingkat bunga menjadi lebih tinggi untuk 

jangka waktu yang lebih lama, dan tingkat bunga dalam valas menjadi lebih 

rendah dibandingkan rupiah. 

 Dalam kaitannya dengan sistem moneter, SBI adalah salah satu instrumen 

moneter melalui operasi pasar terbuka dan secara teoritis untuk menjaga 

kestabilan rupiah dimana SBI berfungsi sebagai alat untuk menyerap uang yang 



beredar dimasyarakat melalui bank-bank umum. Laju SBI dari tahun ke tahun 

semakin menurun akan tetapi bank-bank umum dapat melakukan transaksi dengan 

aman karena adanya jaminan BI terhadap surat-surat berharga tersebut. Disisi lain 

SBI mempermudah pihak bank dalam merealisasikan call money antar bank 

dalam mengatasi kekurangan dana dan memperlancar proses kliring. Kemudahan 

call money dalam proses kliring tersebut menunjang fungsi intermediasi bank. 

 Kendati menaikkan suku bunga penjaminan, BI masih bisa mempertahankan 

suku bunga SBI tetap stabil. Bahkan, sepanjang bulan Mei 2005, SBI satu bulan 

malah turun satu basis poin menjadi 7,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya. 

Hal itu bisa dilakukan BI karena tertolong oleh kondisi perbankan yang kelebihan 

likuiditas. Tanpa menaikkan suku bunga SBI, BI sudah dapat menyerap likuiditas 

sesuai target. Namun, akibat isu kenaikan suku bunga AS, tren penurunan suku 

bunga SBI sedikit terhambat. Suku bunga SBI yang sebelumnya terus menurun 

secara gradual dengan interval di atas 10 basis poin mulai stabil dengan fluktuasi 

di bawah lima basis poin. 

 Alokasi portofolio perbankan ke SBI sekitar 22 persen dari total simpanan 

pihak ketiga, ditambah lagi dengan praktik strategi gapping yakni meminjam 

harian dari PUAB pada suku bunga 4,5 persen sampai 5 persen dan kemudian 

menempatkan pada SBI 1 bulan. Dalam beberapa lelang SBI rata-rata hanya 

menyerap 30 persen dari penawaran pembelian SBI yang masuk. Dalam lelang 

SBI trakhir, SBI hanya menyerap 50 triliun atau 33 persen dari jumlah penawaran 

yang masuk yakni sebesar Rp 149,85 triliun untuk SBI berjangka 1 bulan dan 

untuk 3 bulan sebesar 1 triliun atau 11,3 persen dari penawaran masuk senilai 8,83 

triliun.  



Sementara itu, perkembangan terakhir BI rate menurun 9,15 persen dan LPS 

yang turun per 22 maret 2007 ke level Rp 100 juta sehingga bentuk simpanan 

pada prinsipnya punya risiko meningkatkan investasi. Jika suku bunga LPS tidak 

bisa turun ke level 8,1 persen seperti SBI 3 bulan, maka bank akan melakukan 

kontraksi harga bunga triwulan I dan II 2007, karena pendapatan obligasi rekap 

akan turun, sedangkan biaya dana bunga deposito tidak turun. Disini terdapat 

celah bahwa tingkat bunga SBI seharusnya berada dibawah tingkat bunga bank 

umum nasional dan jika berhasil diterapkan berarti telah terjadi perkembangan 

yang sangat pesat di sektor riil dimana para calon investor juga akan 

menginvestasikan modalnya dibursa saham.  

Adapun penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebagai pengganti 

SBI dan operasi pasar terbuka dalam pengendalian moneter, merupakan surat 

utang jangka pendek tidak lebih dari 1 tahun, tidak berbunga (Zero Coupon) 

dengan tujuan pengelolaan kas anggaran, sehingga besarnya disesuaikan dengan 

kebutuhan anggaran pemerintah (pembangunan bangunan infrastruktur) akan 

tetapi justru hal ini cenderung menjadikan faktor pembuat beta SBI menjadi lebih 

kecil dibandingkan kedua parameter sektor riil yaitu variabel PDB dan IHSG. 

Bank bank terutama skala kecil dan menengah masih kesulitan menghimpun DPK 

dari masyarakat sehingga bank-bank tersebut beramai-ramai menaikkan suku 

bunga deposito untuk menarik minat masyarakat. Akan tetapi jika bunga 

depositonya tinggi, akan sulit bagi perbankan untuk memberikan bunga kredit 

yang murah bagi pihak yang defisit dana. Hal ini merupakan celah bagi perbankan 

khususnya bank-bank besar yang memiliki kelonggaran likuiditas untuk semakin 

meningkatkan fungsi intermediasinya dalam meningkatkan LDR.  



 

4.7.3. Pengaruh Kurs US-Dollar terhadap LDR 

Pengujian hipotesis parsial menunjukan bahwa variabel kurs US-dollar 

terhadap rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap LDR perbankan 

kendatipun terdapat kecenderungan pengaruh negatif yang secara statistik tidak 

signifikan. Hal ini berarti naiknya kurs US dollar terhadap rupiah atau di sisi lain 

menurunnya nilai tukar rupiah tidak secara otomatis meningkatkan LDR 

perbankan. Mengingat kompleksitas masalah dan ada faktor di luar jangkauan 

kebijakan moneter, kebijakan fiskal upaya BI untuk meredam gejolak nilai tukar 

rupiah yang terjadi pada kisaran tahun 2005 tidak lebih dari solusi sesaat karena di 

pihak lain para bankir masih bersikap menunggu keluarnya paket kebijakan dari 

pemerintah.  

Hal ini lebih lanjut akan membuat kebijakan BI terhadap perubahan kurs 

hanya akan memperbaiki nilai tukar rupiah secara teknikal namun tidak mampu 

menyelesaikan masalah fundamental ekonomi, yakni hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah khususnya penjaminan dana. Pemerintah hanya 

mengumumkan langkah-langkah di level makro sementara langkah teknis dan 

mikro yang akan dilakukan tim ekonomi tidak mempunyai time work yang jelas 

dan pasti arahnya untuk menciptakan kepastian, kenyamanan, dan ketenangan 

pasar guna memperkuat langkah moneter BI yang sudah right on the track 

tersebut. Kemerosotan nilai tukar rupiah lebih banyak disebabkan oleh faktor 

hilangnya kepercayaan masyarakat dalam hal ini pelaku pasar terhadap tim 

ekonomi. Namun, kesalahan yang melibatkan tim ekonomi itu seolah-olah 

ditimpakan ke BI. 



Secara teoritis, antara sertifikat SBI, Inflasi dan nilai tukar akan dapat 

mempengaruhi perkembangan dari produk domestik bruto disuatu negara. Ketiga 

variabel tersebut saling terkait, perubahan variabel yang satu akan mempengaruhi 

variabel yang lain. Menurut anggapan teori paritas daya beli, apresiasi maupun 

depresiasi nilai mata uang suatu negara sama dengan selisih antar inflasi di negara 

tersebut dengan di negara lain tetapi di Indonesia kurs tidak dapat ditetapkan 

dengan baku. Nilai tukar rupiah tidak stabil disebabkan ketidakpercayaan negara 

lain terhadap rupiah. Sehingga kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijalankan 

dengan rupiah. Negara-negara pengekspor maupun pengimpor lebih memilih mata 

uang negara lain dari pada rupiah. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan ekspor 

impor terhambat dan permintaan terhadap mata uang asing semakin tinggi. 

Lebih lanjut dari sisi perekonomian, ketidakpercayaan tersebut akan 

menyebabkan besarnya permintaan mata uang asing dalam negeri pada gilirannya 

permintaan yang tinggi akan menyebabkan naiknya kurs beli terhadap mata uang 

asing tersebut. Permintaan dollar yang tinggi (baik untuk produksi, maupun untuk 

pembayaran hutang jatuh tempo) akan membuat rupiah menguat sesuai dengan 

teori paritas bunga. Maka besarnya perubahan nilai tukar mata uang suatu negara 

sama dengan perbedaan tingkat bunga di negara Indonesia dengan luar negeri. 

Menguatnya rupiah disebabkan karena mengalirnya dana dari amerika (dalam 

bentuk dollar) ke Indonesia sehingga memperlemah dollar terhadap rupiah. Lebih 

lanjut bila rupiah terdepresiasi secara hebat, pemerintah harus menaikkan tingkat 

bunga pada level yang sangat tinggi di Indonesia agar tidak terjadi pelarian modal 

keluar negeri. Kondisi ini masih ditambah dengan berbagai kecurangan korupsi 



dan kolusi yang merajalela seperti salah satunya skandal Letter of Credit (L/C) 

fiktif BNI. 

Kebijakan pemerintah menaikkan suku bunga memang dapat mencegah 

Capital Flight yaitu adanya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

terutama dollar AS dimana pelaku tidak punya pilihan untuk menyimpan dananya 

ke dollar AS karena menyimpan rupiah lebih menguntungkan, tapi disi lain akan 

menguras cadangan BI. Pada tahapan ini kebijakan ekonomi pemerintah tidak 

dapat dipertahankan terus-menerus karena perekonomian Indonesia akan-benar-

benar bangkrut. Efek domino dari kebijakan ini yaitu adanya campur tangan 

politis dari unsur-unsur masyarakat yang mempengaruhi kebijakan moneter yakni 

salah satunya ketidakpastian hukum dan rendahnya tingkat keamanan yang 

semakin memperburuk kehidupan perekonomian.  

 

4.7.4. Pengaruh IHSG terhadap LDR  

 Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel IHSG diluar 

dugaan justru memiliki pengaruh positif yang dominan dan signifikan terhadap 

perkembangan LDR perbankan yang artinya semakin besar IHSG akan 

meningkatkan LDR perbankan atau dengan kata lain rasio dana yang disalurkan 

perbankan ke sektor riil akan meningkat. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan 

dimulainya masa krisis asia yang telah mengakibatkan terjadinya berbagai 

peyesuaian harga barang dan jasa pada setiap negara yang mengalami krisis. 

Penyesuaian tersebut juga berlaku pada pasar saham diberbagai negara termasuk 

Indonesia dalam hal ini BEI. Penurunan harga saham sempat terjadi pada tahun 

2005 akibat adanya penawaran yang semakin banyak oleh investor yang didorong 



tidakan konversi portofolio saham dengan uang tunai melalui berbagai alasan 

misalnya peningkatan bunga bank dan penurunan nilai tukar rupiah terhadap 

dollar US, serta naiknya inflasi.  

 Sejalan dengan gejala tersebut para investor memiliki ekspektasi besar bahwa 

kondisi tersebut diatas berakibat pada lambannya recovery sektor rill Indonesia 

yang memang sudah terpuruk semenjak pasca krisis multi dimensi pada 

pertengahan yang tidak mampu mendukung upaya mengurangi pengganguran, 

peningkatan output maupun PDB. Belajar dari data historis pada penelitian ini, 

IHSG akan kembali mengalami kenaikan di kuartal IV dalam pergerakan tahunan, 

dan ternyata IHSG selalu mengalami down trend (kecenderungan turun) di kuartal 

III. Sejak krisis moneter melanda perekonomian Indonesia, terlihat bahwa setiap 

pertengahan Juli hingga akhir September indeks bergerak turun setiap tahunnya, 

tetapi kemudian diikuti oleh technical rebound di kuartal IV sebagai tindakan 

pengganti akan kecenderungan terjadinya window dressing.  

 Peningkatan harga beberapa saham yang terjadi akibat window dressing 

merupakan hal yang wajar, selama peningkatan harga tersebut terjadi secara 

gradual karena hampir seluruh bursa dunia mengalami window dressing. Tidak 

terkecuali dengan BEI juga mengalami hal yang sama sehingga pihak bursa pun 

masih bisa menerima keberadaan window dressing. Window dressing dalam 

pengertian pasar modal, akuntansi dan keuangan, diartikan suatu rekayasa 

akuntansi sebagai upaya menyajikan gambaran keuangan yang lebih baik 

daripada yang dapat dibenarkan menurut fakta dan akuntansi yang lazim. 

Caranya, dengan menetapkan aktiva dan/atau pendapatan terlalu tinggi, dan 

menetapkan kewajiban dan/ atau beban terlalu rendah dalam laporan keuangan. 



Secara umum, window dressing terjadi menjelang akhir tahun yakni menjelang 

tutup buku. Hal ini tidak terlepas dari aksi para pengelola dana (fund managers) 

dalam memasuki pasar. Mereka melakukan transaksi, terutama untuk jenis saham 

yang ada dalam portofolio efeknya dengan tujuan untuk mengangkat harga saham 

yang dimilikinya.  

 Akan tetapi secara teoritis seharusnya IHSG tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap besar kecilnya LDR karena semakin besar IHSG tidak serta 

merta mencerminkan adanya aliran dana dari perbankan ke sektor riil untuk 

perputaran modal kerja atau pembiayaan kegiatan produksi karena dana tersebut 

teralihkan ke portofolio bursa saham. Kenyataan bahwa IHSG mampu menembus 

level di atas 1.000 poin bahkan pada tahun 2006 mecapai level maksimum 1.776 

poin, akan tetapi di lain pihak hal ini menjadi sebuah fenomena yang ironis, 

bahwa perusahaan yang sudah go public dan bermodal besar justru seolah 

mempunyai pengaruh besar bagi perekonomian bangsa, padahal jumlahnya hanya 

10 persen saja. Belum lagi jika yang bermain di bursa bukanlah investasi yang 

benar-benar bertujuan untuk mendapatkan dividen maksimum, melainkan hanya 

bersifat spekulasi belaka, justru 90 persen lainnya yang merupakan unit usaha 

kecil dan menengah dan tidak mendapat distribusi dana yang sama malah 

terabaikan keberadaannya hingga secara de facto sektor riil belum bisa dinyatakan 

bangkit. 

 

 

4.7.5. Pengaruh PDB terhadap LDR 



PDB mewakili variabel ekonomi riil pada awalnya diduga memiliki pengaruh 

utama dalam penelitian ini dengan mendominasi pengaruhnya dalam menentukan 

sukses atau gagalnya sebuah fungsi intermediasi bank-umum nasional melalui 

parameter LDR secara teoritis. Akan tetapi dalam penelitian ini pengaruh PDB 

meskipun signifikan bukan merupakan variabel dominan jika dibandingkan IHSG. 

Kenyataan yang terjadi adalah bahwa LDR rendah tidak sepenuhnya disebabkan 

pelitnya pihak perbankan dalam mengucurkan kredit tetapi juga karena lesunya 

sektor riil. Setiap kesuksesan kebijakan moneter dan perbankan dapat 

diumpanbalikkan kembali ke sektor riil yang dicerminkan oleh PDB, sehingga 

dari PDB inilah yang secara nyata menunjukkan suatu hasil, walaupun untuk 

sebuah kesuksesan pertumbuhan sektor riil tidak hanya ditentukan oleh 

penyaluran dana, akan tetapi ketersediaan dana masih menjadi penentu utama 

keberlangsungan sebuah usaha.  

Namun demikian dari sektor riil Indonesia masih jauh dari kemajuan. Hal 

tersebut dapat terlihat dengan jelas pada PDB yang rendah meskipun secara 

kodrati Indonesia menyatakan diri sebagai negara agraris dan kaya hasil laut. Pada 

tahun 2004 PDB tanaman pangan mencapai 88 trilliun yaitu sekitar 31,28 persen 

dari PDB sektor pertanian atau 5,47 persen dari PDB nasional. Apabila dirinci 

berdasarkan sub sektor maka terlihat kontribusi PDB sub sektor tanaman pangan 

masih yang tertinggi, yaitu sebesar 5,47 persen disusul secara berturut-turut PDB 

sub sektor holtikultura 3,3 persen perikanan 2,90 persen perkebunan 2,6 persen 

peternakan 2,16 persen, kehutanan 1,05 persen dan bila dilihat lebih jauh dari sub 

sektor tanaman pangan berdasarkan komoditas, tanaman padi memberikan 

sumbangan yang paling besar yaitu 3,76 persen terhadap PDB total. Diikuti 



komoditas jagung sebagai urutan kedua setelah padi yaitu Rp14,6 trilliun atau 0,9 

persen dari PDB total. Pertumbuhan PDB terbesar dicapai oleh sub sektor 

perkebunan 3,17 persen peternakan 3,07 persen kehutanan 1,97 persen dan sub 

sektor holtikultura mengalami pertumbuhan paling rendah yaitu sebesar 0,41 

persen. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sub sektor 

lainnya pertumbuhan PDB sub sektor tanaman pangan menunjukkan angka relatif 

rendah. Mengingat sumbangan sub sektor tanaman pangan terhadap PDB sangat 

dominan maka prioritas pembangunan selayaknya masih terus berpihak kepada 

sub sektor tanaman pangan (www.bps.go.id). 

Akan tetapi ketidakjelasaan visi perekonomian Indonesia yang agraris dan 

terdiri dari banyak desa namun mempunyai struktur perekonomian Indonesia yang 

lebih mengarah kepada sektor industri, terbukti dalam hal ini bank-bank lebih 

memprioritaskan aliran kreditnya kepada sektor industri yang besar diperkotaan 

bukan kepeda sektor pertanian dan unit usaha kecil dan menengah. Problema 

bank-bank skala besar lebih disebabkan oleh kredit-kredit yang disalurkan pada 

lembaga pemerintah seperti PLN, PDAM, dan proyek-proyek pemerintah lainnya 

yang dijamin oleh pemerintah. Proyek tersebut nilai pembiayaannya disetarakan 

dengan nol karena nilai ATMR-nya sama dengan nol sehingga akibatnya bank 

besar lebih memilih proyek pemerintah yang ATMR-nya nol daripada usaha kecil 

dan menengah yang dianggap beresiko. Hal ini yang menyebabkan variabel PDB 

secara simultan akhirnya justru berpengaruh sangat rendah terhadap peningkatan 

LDR kendati secara parsial PDB seharusnya berpengaruh signifikan pada LDR. 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan mengenai 

“Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, Kurs US Dollar Terhadap Rupiah, 

IHSG, dan PDB Terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) Pada Bank Umum Yang 

Listing Di BEI Periode Tahun 2004-2006”, adalah sebagai berikut : 

1. Variabel inflasi memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

LDR menunjukkan semakin besar inflasi tidak selalu meningkatkan LDR 

perbankan dan sebaliknya, semakin kecil inflasi tidak secara otomatis 

dapat menurunkan tingkat LDR suatu bank. Angka inflasi yang besar 

menunjukkan bahwa kebijakan moneter pemerintah terlebih dahulu 

mengalami transmisi beberapa waktu lamanya sebelum dirasakan 

berpengaruh ke sektor finansial dalam hal ini perbankan dan pada sektor 

riil selang beberapa waktu terjadinya inflasi. 

2. Variabel SBI memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

LDR yang berarti kenaikan SBI berdampak pada penurunan LDR 

meskipun dampaknya tidak signifikan. Disini terdapat celah bahwa tingkat 

bunga SBI seharusnya berada dibawah tingkat bunga bank umum nasional 

sebab SBI tinggi akan mengakibatkan bank-bank bersaing ketat dalam 

mengumpulkan likuiditas dengan meningkatkan suku bunga depositonya. 

Jika hal ini terjadi maka akan sulit menetapkan suku bunga kredit yang 

lebih rendah sehingga LDR bisa ditingkatkan dengan meningkatkan aliran 

kredit usaha ke sektor riil.  



3. Variabel kurs US dollar terhadap rupiah memiliki pengaruh positif yang 

tidak signifikan pada peningkatan LDR Nilai tukar rupiah tidak stabil 

disebabkan ketidakpercayaan negara lain terhadap rupiah sehingga 

kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijalankan dengan rupiah. Kondisi ini 

menimbulkan hambatan pada kegiatan ekspor impor dan meningkatnya 

permintaan terhadap mata uang asing khususnya US dollar yang pada 

akhirnya semakin membutuhkan aliran dana dari sektor perbankan untuk 

pembiayaan usaha tersebut. 

4. Variabel IHSG memiliki pengaruh positif yang dominan dan signifikan 

terhadap perkembangan LDR perbankan. Artinya IHSG yang meningkat 

menunjukkan meningkatnya rasio pendanaan yang disalurkan perbankan 

ke pihak ketiga. Akan tetapi kenyataannya hal ini bersifat fiktif sebab 

dukungan alokasi kredit usaha belum memadai dari sektor perbankan jika 

aliran dana tersebut terserap ke proyek-proyek BUMN yang sebenarnya 

aman secara finansial dan tidak berisiko. Selain itu, secara teoritis IHSG 

harusnya tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR sebab aliran dana 

tidak langsung terserap ke sektor riil tetapi ke pasar bursa dan untuk saat 

ini pasar bursa dikuasai oleh pihak-pihak yang surplus dana bukan sektor 

riil yang membutuhan pembiayaan dari perbankan. 

5. Besarnya variabel PDB berpengaruh signifikan dengan arah hubungan 

positif terhadap nilai LDR perbankan. Artinya bahwa peningkatan PDB 

ditandai dengan peningkatan LDR yang disalurkan pada masyarakat oleh 

bank umum di Indonesia. Dalam hal ini bank-bank besar lebih banyak 

mengalokasikan dananya pada proyek-proyek industri baik itu pemerintah 



maupun sektor swasta sehingga diperlukan adanya pemerataan dukungan 

pembiayaan tidak hanya pada sektor industri dan proyek pemerintah tetapi 

juga terhadap sektor usaha kecil dan menengah yang memiliki 

karakteristik dan nilai ekonomis tinggi dan dapat menembus pasar ekspor 

khususnya kerajinan, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan budidaya 

kelautan.  

6. Variabel Tingkat Inflasi (X1), Tingkat Suku Bunga SBI (X2), Kurs US  

Dollar (X3), IHSG (X4), dan PDB (X5) berpengaruh secara simultan 

terhadap tingkat LDR, akan tetapi secara parsial hanya variabel IHSG dan 

PDB saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap LDR.  

7. Variabel IHSG dominan mempengaruhi LDR melebihi pengaruh PDB 

meskipun secara teoritis seharusnya kenaikan IHSG tidak serta merta 

mencerminkan semakin besarnya dana yang dialirkan perbankan pada 

sektor riil. Sebab IHSG menunjukkan minat investor untuk menucurkan 

dana pada portofolio bursa, bukan aliran dana Bank terhadap sektor riil 

untuk modal kerja atau peningkatan kegiatan produksi. Pengaruh PDB 

yang kurang dominan terhadap LDR disebabkan bank lebih 

memprioritaskan aliran kreditnya kepada sektor industri yang besar 

diperkotaan bukan kepeda sektor pertanian dan unit usaha kecil dan 

menengah. 

 

5.2 Saran 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada bank umum yang terdaftar di BEI, 

sehingga belum mencerminkan kondisi perbankan secara keseluruhan. 



Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan pada seluruh bank 

umum yang terdaftar pada pemetaan perbankan direktori BI. 

2. Periode sampel penelitian yang digunakan adalah tahun 2004-2006 

dengan alasan bahwa pada tahun-tahun tersebut stabilitas negara dan 

kondisi perekonomian Indonesia relatif stabil. Terbatasnya periode 

sampel dari tahun 2004-2006 dapat mengakibatkan hasil penelitian yang 

tidak dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, untuk penelitian 

selanjutnya perlu ditambahkan periode sampel penelitian. 
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Lampiran 1: 

Tabel Penelitian Terdahulu 
 

No 
Judul 

 Penelitian 
Variabel penelitian 

Hasil 

 Penelitian 

 

1 

 

Faktor-faktor yang 

menyebabkan 

rendahnya penyaluran 

kredit terhadap 

penghimpunan dana 

oleh bank umum di 

propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

  

Oleh : Sudiartha, dkk., 

1997 

 

Independen : Suku 

Bunga Bank, Budaya, 

Pelayanan Bank, Lain-

lain.  

 

Dependen : LDR 

 

Rendahnya LDR di Propinsi DIY disebabkan 

budaya masyarakat dan standar pelayanan bank 

umum yang kurang sesuai bagi masyarakat pada 

umumnya sehingga memilih alternatif meminjam di 

luar bank umum. 

Dengan analisa regresi linier berganda diperoleh 

bahwa responden yang tidak memperoleh kredit 

sebesar 25% dari total responden dunia usaha 

disebabkan terpenuhi dana sendiri, terpenuhi dana 

dari sumber lain (rentenir, famili, dan pinjaman luar 

negeri), tidak memenuhi agunan dan karena tidak 

mengetahui cara berhubungan dengan bank. 

 

2 

 

Faktor-Faktor 

Penghambat LDR 

Perbankan di Bali  

 

Oleh: I Wayan 

Sudirman, 2003 

 

Independen: modal inti 

(X1), modal pelengkap 

(X2), tabungan di bank 

lain (X3), suku bunga 

tabungan (X4), deposito 

di bank lain (X5), suku 

bunga deposito (X6), 

dana pihak ketiga 

sebelumnya (X7), jumlah 

pemberian kredit pada 

masyarakat usaha kecil 

(X8), suku bunga kredit 

(X9), Rasio Penyisihan 

Penyusutan Aktiva 

Produktif (PPAP) 

terhadap Penyisihan 

Penyusutan Aktiva Wajib 

(PPAW) (X10) dan Cover 

agunan terhadap Kredit 

(X11)Inflation rate dan 

stock returns 

 

Dependen: LDR 

 

Dengan analisis regresi linier berganda diperoleh 

bahwa :  

1) Variabel suku bunga giro (X2) dan Variabel suku 

bunga kredit (X12) berpengaruh menurunkan LDR 

bank Umum dengan signifikansi tinggi pada tingkat 

kepercayaan 95 persen;  

2) Variabel tabungan di bank lain (X3) dan Variabel 

penanaman dana bank (X10) berpengaruh 

menurunkan LDR Bank Umum dengan signifikansi 

90 persen;  

3) variabel suku bunga deposito (X6) berpengaruh 

menurunkan LDR Bank Umum dengan signifikansi 

tinggi pada tingkat kepercayaan 85 persen;  

4) Variabel SBI (X8) berpengaruh sesuai dengan 

kondisi umum yang seharusnya konstan karena 

sebagian besar bank umum di Bali berkantor pusat 

di luar bali, sehingga keputusan pengeluaran kredit 

tidak sepenuhnya tergantung dari perubahan suku 

bunga SBI di Denpasar. 

 

3 

 

The Macroeconomy 

Factors Which 

Influence Stock Return 

In Jakarta Stock 

Exchage: The Study Of 

The Arbitrage Pricing 

Theory (APT) Model 

Using Surprise Factor 

As Explaining To Stock 

Return  

 

Oleh: Yusuf Imam 

Suja'i, 2007) 

 

Independen: Inflasi, 

Suku Bunga Deposito, 

Suku Bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), 

Kurs (Rupiah/USD), 

Pertumbuhan Jumlah 

uang Beredar dan Rasio 

Pembelian dengan 

Penjualan Saham oleh 

Pemodal Asing 

 

Dependen: Return 

Saham 

 

 

Dengan model APT diperoleh bahwa:  

1) Inflasi berpengaruh negatif pada Return Saham, 

maka Surprise Inflasi yang didifinisikan sebagai 

Inflasi Estimasi minus Inflasi Aktual berpengaruh 

positif pada Return Saham.  

2) Suku Bunga deposito berpengaruh negatif pada 

Return Saham, maka Surprise Suku Bunga 

Deposito yang didifinisikan sebagai Suku Bunga 

Deposito Estimasi minus Suku Bunga Deposito 

Aktual berpengaruh positif pada Return Saham.  

3) Suku Bunga SBI berpengaruh negatif pada 

Return Saham, maka Surprise Suku Bunga SBI 

yang didifinisikan sebagai SBI Estimasi minus SBI 

Aktual berpengaruh positif pada Return Saham,  

4) Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar berpengaruh 

positif pada Return Saham, maka Surprise Jumlah 

uang Beredar yang didifinisikan sebagai Jumlah 

Uang Beredar Estimasi minus Jumlah Uang 

Beredar Aktual berpengaruh negatif pada Return 

Saham. 



 

4 

 

Kinerja Bank Devisa 

dan Bank Non Devisa 

dan Faktor-Faktor  

yang 

Mempengaruhinya 

 

 

Oleh: Maharani Lestari 

dan Toto Sugiharto, 

2007, 

 

Independen: Inflasi, 

Suku Bunga SBI, Kurs. 

 

 

 

 

 

Dependen:ROA, ROE, 

LDR 

 

Dengan model regresi linier berganda diperoleh: 

1) Pada tahun 2002-2006 perbedaan kinerja ROE 

dan ROA antara Bank Devisa dan Bank Non 

Devisa setelah krisis ekonomi tidak signifikan,   

2) Dilihat dari LDR selama 2002-2006 maka Bank 

Non Devisa berperan lebih besar dalam 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi terlihat dari LDR tujuh Bank Devisa 

lebih kecil daripada LDR tujuh Bank Non Devisa, 

3) Indikator ekonomi makro yakni Inflasi, Nilai 

tukar USD terhadap Rupiah, Suku Bunga SBI, tidak 

memiliki pengaruh terhadap rasio keuangan bank 

(ROE, ROA, dan LDR). 

Sumber : Berbagai Kajian Teori, data diolah. 

 

 



Lampiran 2: 

LDR Pada Bank Umum Yang Listing di BEI 

Periode 2004-2006 
 

TAHUN DPK  Kredit  LDR  Penyajian 

      (%) LK 

 

 

2004         

Bank Arta Niaga Kencana (ANKB)     

     

955,787,065,968  

    

673,535,290,265  

  

70.47  Rp 0 

Bank Bumiputera Indonesia (BABP)   

         

3,050,393,121  

        

2,505,350,469  

  

82.13  Rp 000 

Bank UOB Buana (BBIA)   

              

13,837,156  

               

7,758,263  

  

56.07  Rp 000.000 

Bank Central Asia (BBCA)   

            

131,985,222  

             

39,280,369  

  

29.76  Rp 000.000 

Bank Century (BCIC)     

                

6,936,025  

               

1,976,482  

  

28.50  Rp 000.000 

Bank Danamon Indonesia (BDMN)   

              

40,282,715  

             

27,732,575  

  

68.84  Rp 000.000 

Bank Eksekutif Internasioanl (BEKS)        

  

1,266,560,031,413  

 

1,084,162,476,773  

  

85.60  Rp 0 

Bank Internasional Indonesia (BNII)        

              

29,638,791  

             

12,780,604  

  

43.12  Rp 000.000 

Bank Kesawan (BKSW)    

  

1,425,916,287,960  

    

708,669,388,289  

  

49.70  Rp 0 

Bank Lippo (LPBN)              

              

24,852,485  

               

5,012,452  

  

20.17  Rp 000.000 

Bank Mandiri (BMRI)      

            

175,838,371  

             

85,798,432  

  

48.79  Rp 000.000 

Bank Mayapada Internasional (MAYA)     

         

2,495,057,956  

        

1,549,386,377  

  

62.10  Rp 000 

Bank Mega (MEGA)        

              

15,534,103  

               

7,467,501  

  

48.07  Rp 000.000 

Bank Negara Indonesia (BBNI) 

            

105,014,434  

             

54,737,606  

  

52.12  Rp 000.000 

Bank Niaga (BNGA)        

              

24,733,259  

             

20,388,027  

  

82.43  Rp 000.000 

Bank NISP (NISP)       

              

12,986,208  

               

9,898,915  

  

76.23  Rp 000.000 

Bank Nusantara Parahyangan (BBNP)       

  

2,064,527,097,189  

 

1,041,927,172,459  

  

50.47  Rp 0 

Bank Pan Indonesia (PNBN)    

              

15,044,472  

             

10,058,001  

  

66.86  Rp 000.000 

Bank Permata (BNLI)        

              

26,008,485  

             

13,846,592  

  

53.24  Rp 000.000 

Bank Rakyat Indonesia (BBRI)        

              

82,400,060  

             

56,924,640  

  

69.08  Rp 000.000 

Bank Swadesi (BSWD)        

     

707,752,459,560  

    

362,973,370,349  

  

51.29  Rp 0 

Bank Victoria International (BVIC) 

         

1,706,507,741  

           

876,985,012  

  

51.39  Rp 0 

  

 

         



 

 

2005         

Bank Arta Niaga Kencana (ANKB)     

  

1,051,728,021,045  

    

774,066,358,842  

  

73.60  Rp 0 

Bank Bumiputera Indonesia (BABP)   

         

3,887,435,135  

        

3,008,760,530  

  

77.40  Rp 000 

Bank UOB Buana (BBIA)   

              

13,259,620  

             

10,126,245  

  

76.37  Rp 000.000 

Bank Central Asia (BBCA)   

            

129,861,060  

             

52,781,820  

  

40.64  Rp 000.000 

Bank Century (BCIC)     

              

10,109,720  

               

2,598,636  

  

25.70  Rp 000.000 

Bank Danamon Indonesia (BDMN)   

              

44,350,482  

             

34,973,862  

  

78.86  Rp 000.000 

Bank Eksekutif Internasioanl (BEKS)        

  

1,300,274,144,976  

 

1,041,624,750,445  

  

80.11  Rp 0 

Bank Internasional Indonesia (BNII)        

              

36,917,302  

             

20,300,050  

  

54.99  Rp 000.000 

Bank Kesawan (BKSW)    

  

1,396,724,520,054  

    

810,940,272,488  

  

58.06  Rp 0 

Bank Lippo (LPBN)              

              

25,105,334  

               

7,648,301  

  

30.46  Rp 000.000 

Bank Mandiri (BMRI)      

            

206,289,652  

             

94,869,474  

  

45.99  Rp 000.000 

Bank Mayapada Internasional (MAYA)     

         

2,141,844,578  

        

2,025,890,958  

  

94.59  Rp 000 

Bank Mega (MEGA)        

              

21,977,477  

             

11,113,855  

  

50.57  Rp 000.000 

Bank Negara Indonesia (BBNI) 

            

115,517,123  

             

58,331,151  

  

50.50  Rp 000.000 

Bank Niaga (BNGA)        

              

34,377,602  

             

28,671,419  

  

83.40  Rp 000.000 

Bank NISP (NISP)       

              

15,534,084  

             

12,244,905  

  

78.83  Rp 000.000 

Bank Nusantara Parahyangan (BBNP)       

  

2,558,176,298,678  

 

1,430,950,665,562  

  

55.94  Rp 0 

Bank Pan Indonesia (PNBN)    

              

27,232,787  

             

13,896,397  

  

51.03  Rp 000.000 

Bank Permata (BNLI)        

              

28,361,046  

             

21,356,766  

  

75.30  Rp 000.000 

Bank Rakyat Indonesia (BBRI)        

              

97,046,033  

             

69,503,859  

  

71.62  Rp 000.000 

Bank Swadesi (BSWD)        

     

801,015,183,173  

    

427,870,419,448  

  

53.42  Rp 0 

Bank Victoria International (BVIC) 

         

1,902,009,020  

           

724,936,250  

  

38.11  Rp 000 

  

        

 

 

2006         

Bank Arta Niaga Kencana (ANKB)     

  

1,143,016,679,168  

    

733,258,639,785  

  

64.15  Rp 0 

Bank Bumiputera Indonesia (BABP)   

         

4,658,591,942  

        

3,995,290,690  

  

85.76  Rp 000 

Bank UOB Buana (BBIA)   

              

12,928,253  

             

10,108,440  

  

78.19  Rp 000.000 



Bank Central Asia (BBCA)   

            

154,328,511  

             

59,688,265  

  

38.68  Rp 000.000 

Bank Century (BCIC)     

              

11,213,651  

               

2,354,588  

  

21.00  Rp 000.000 

Bank Danamon Indonesia (BDMN)   

              

54,194,256  

             

39,746,644  

  

73.34  Rp 000.000 

Bank Eksekutif Internasioanl (BEKS)        

  

1,150,742,920,619  

    

833,747,139,085  

  

72.45  Rp 0 

Bank Internasional Indonesia (BNII)        

              

37,117,129  

             

21,030,375  

  

56.66  Rp 000.000 

Bank Kesawan (BKSW)    

  

1,839,358,576,205  

 

1,278,422,553,164  

  

69.50  Rp 0 

Bank Lippo (LPBN)              

              

26,693,173  

             

11,563,542  

  

43.32  Rp 000.000 

Bank Mandiri (BMRI)      

            

205,707,548  

           

103,282,247  

  

50.21  Rp 000.000 

Bank Mayapada Internasional (MAYA)     

         

2,946,496,337  

        

2,493,172,001  

  

84.61  Rp 000 

Bank Mega (MEGA)        

              

25,756,000  

             

10,839,026  

  

42.08  Rp 000.000 

Bank Negara Indonesia (BBNI) 

            

135,995,935  

             

62,623,795  

  

46.05  Rp 000.000 

Bank Niaga (BNGA)        

              

39,143,492  

             

32,487,152  

  

83.00  Rp 000.000 

Bank NISP (NISP)       

              

19,022,589  

             

15,410,325  

  

81.01  Rp 000.000 

Bank Nusantara Parahyangan (BBNP)       

  

2,933,776,674,663  

 

1,579,454,597,788  

  

53.84  Rp 0 

Bank Pan Indonesia (PNBN)    

              

23,737,466  

             

17,838,114  

  

75.15  Rp 000.000 

Bank Permata (BNLI)        

              

28,660,308  

             

22,785,723  

  

79.50  Rp 000.000 

Bank Rakyat Indonesia (BBRI)        

            

128,468,339  

             

82,541,885  

  

64.25  Rp 000.000 

Bank Swadesi (BSWD)        

                   

835,789  

                  

444,271  

  

53.16  Rp 000.000 

Bank Victoria International (BVIC) 

         

2,204,013,863  

        

1,088,690,862  

  

49.40  Rp 000 

Sumber: www.idx.co.id, 2008, data diolah 



Lampiran 3: 

Statistisk Deskriptif  Variabel Penelitian 
 

Variabel Tahun N Minimum Maximum Mean 

Std 

Deviation 

INFLASI 

2004 22 

                

4.60  7.20 6.16 

                 

0.7107  

2005 22 

                

7.15  18.38 10.40 

                 

4.5035  

2006 22 

                

5.27  17.92 13.22 

                 

6.6851  

KURS US $  

2004 22 

              

8.441             9.415              8.985  

                 

0.3535  

2005 22 

              

9.165           10.310              9.750  

                 

0.3712  

2006 22 

              

8.775             9.395              9.108  

                 

0.1741  

SBI 

2004 22 

                

7.32  7.86 7.45 

                 

0.6412  

2005 22 

                

7.42  12.75 9.21 

                 

1.8958  

2006 22 

                

9.75  12.92 11.94 

                 

1.1325  

IHSG 

2004 22 

            

732.00  1,000.22 804.94 

               

94.1497  

2005 22 

         

1,017.73  1,182.30 1,086.70 

               

47.7589  

2006 22 

         

1,216.14  1,776.16 1,445.00 

             

195.8349  

PDB 

2004 22 

     

172,810.00  207,003.00 191,919.30 

        

10,361.3700  

2005 22 

     

201,019.00  254,186.00 227,475.80 

        

16,107.6100  

2006 22 

     

245,142.00  296,874.00 273,430.40 

        

16,242.9200  

LDR 

2004 22 

              

20.17  85.60 56.66 

               

17.5978  

2005 22 

              

25.70  94.59 61.16 

               

18.7739  

2006 22 

              

21.00  85.76 62.06 

               

17.7537  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coefficientsa

68.714 34.522 1.990 .051

1.066 .585 .269 1.821 .074 .529 1.890

-2.207 1.448 -.228 -1.524 .133 .512 1.951

.003 .003 .098 .852 .397 .870 1.149

.061 .013 .951 4.574 .000 .267 3.751

.000 .000 -.772 -3.838 .000 .285 3.510

(Constant)

INFLASI

SBI

KURS

IHSG

PDB

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LDRa. 

Model Summary b 

.556 a .309 .252 16.07067 1.656 
Model 
1 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin- 
Watson 

Predictors: (Constant), PDB, KURS, SBI, INFLASI, IHSG a.  

Dependent Variable: LDR b.  

Lampiran 4: 

Uji Regresi  
 

Variables Entered/Removedb

PDB,

KURS,

SBI,

INFLASI,

IHSG
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LDRb. 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ANOVAb

6932.073 5 1386.415 5.368 .000a

15495.992 60 258.267

22428.065 65

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PDB, KURS, SBI, INFLASI, IHSGa. 

Dependent Variable: LDRb. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
xp

ec
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

Dependent Variable: Net Operating Profitability

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Lampiran 5:  

Uji Normalitas 
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Coefficientsa

68.714 34.522 1.990 .051

1.066 .585 .269 1.821 .074 .529 1.890

-2.207 1.448 -.228 -1.524 .133 .512 1.951

.003 .003 .098 .852 .397 .870 1.149

.061 .013 .951 4.574 .000 .267 3.751

.000 .000 -.772 -3.838 .000 .285 3.510

(Constant)

INFLASI

SBI

KURS

IHSG

PDB

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LDRa. 

Lampiran 6 : 

Uji Multikolinieritas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7: 

Uji Autokorelasi 
 

ANOVAb

6932.073 5 1386.415 5.368 .000a

15495.992 60 258.267

22428.065 65

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PDB, KURS, SBI, INFLASI, IHSGa. 

Dependent Variable: LDRb. 
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Dependent Variable: LDR

Lampiran 7: 

Uji Heteroskedastisitas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


