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BAGIAN 1: GAMBARAN UMUM

STRUKTUR PASAR DAN KINERJA BANK
PEMBANGUNAN DAERAH
A. FENOMENA DAN PERSOALAN
Pentingnya memperhatikan aspek profitabilitas dalam industri perbankan
karena perolehan profitabilitas yang cukup memadai akan memperkuat
permodalan bank. Industri perbankan yang kuat permodalannya akan
meningkatkan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap sistem perbankan.
Selanjutnya aspek permodalan dalam sistem perbankan sangat penting guna
mempertahankan dan meningkatkan stabilitas sistem perbankan/sistem
keuangan yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menyokong
pertumbuhan ekonomi baik dalam kawasan regional maupun nasional.
Secara empiris fenomena tentang perkembangan profitabilitas BPD di seluruh
Indonesia selama tahun 2010-2017 sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Perbandingan ROA, Kelompok BPD vs Industri

Year

PBT

Kelompok BPD
(Bank Pembangunan Daerah)
MS BPD
Assets
ROA
of PBT

(RpMilyar)

(RpMilyar)

2

3

Industri
Perbankan Indonesia
MS BPD
of Assets

PBT

Assets

ROA

2010

8805

230303

(%)
4=
2/3*100
3,823

2011

9527

283748

3,358

9,970

9,006

95555

3150826

3,033

2012

10462

361101

2,897

8,934

9,599

117103

3761912

3,113

2013

12686

399075

3,179

9,427

9,142

134571

4365364

3,083

2014

11723

437155

2,682

8,211

8,736

142769

5004089

2,853

2015

12390

516788

2,398

9,344

9,060

132601

5703813

2,325

2016

13486

522538

2,581

9,913

8,556

136048

6106959

2,228

2017

14437

585303

2,467

8,691

8,740

166121

6696785

2,481

Average

11690

417001

2,923

9,526

8,952

124991

4676848

2,747

1

%
5=
2/7*100
11,715

%
6=
3/8*100
8,773

(RpMilyar)

(RpMilyar)

7

8

75157

2625033

(%)
9=
7/8*100
2,863

Source: Indonesia Banking Statistic (diolah)

Table 1.1 memberikan informasi tentang kondisi profitabilitas kelompok
BPD

dengan

industri

perbankan

Indonesia,

dimana

profitabilitas

direpresentasikan oleh ROA (Return On Assets= PBT/TA). Terlihat selama
2010-2017 ROA kelompok BPD mengikuti tren ROA industri perbankan yang
cenderung menurun. ROA BPD mencapai angka paling tinggi sebesar 3,823%
(tahun 2010) terkecil pada sebesar 2,398% (tahun 2013) dengan rerata
sebesar 2,923%. Sementara ROA Industri mencapai angka tertinggi sebesar
3,113% (tahun 2012) dan terkecil sebesar 2,228% (tahun 2016) dengan rerata
sebesar 2,747%. Secara umum rerata perolehan BPD lebih tinggi dibanding
ROA Industri perbankan secara nasional.
Market share assets BPD terlihat menunjukkan tren fluktuatif menurun
dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 9,599% dari assets
perbankan nasional, dan terendah pada tahun 2016 sebesar 8,556% dengan
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rata-rata sebesar 8,952%. Sebuah fenomena menarik yang ditunjukkan oleh
kelompok BPD dimana ROA BPD yang lebih besar dari pada ROA perbankan
industri nasional, tetapi market share BPD menunjukkan angka penurunan.
Disini penurunan market share assets BPD bukan karena terjadi penurunan
nilai assets secara nominal tetapi dikarenakan peningkatan assets BPD lebih
kecil dibandingkan peningkat assets industri perbankan nasional, ini berarti
kelompok BPD dalam merebut pangsa pasar lebih lambat dibandingkan
kelompok bank-bank lainnya, seperti kelompok bank BUMN, bank Campuran,
BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, dan bank Asing.
Table 1.2 Profitabilitas (BEP), Efisiensi Biaya dan Efisiensi Perputaran Assets
Operating
Profit
(RpMilyar)

Assets

BOPO

OPM

TOA

BEP

RpMilyar

(%)

(%)

(%)

(%)

5

6=
(2/3*100)

7=
(4/3*100)

8=
(3/5*100)

9=
(7*8)

230303

77.647

22.353

13.491

3.016

283748

79.140

20.860

12.308

2.567

10327

361101

75.292

24.708

11.575

2.860

46864

12426

399075

73.490

26.515

11.743

3.114

41363

52973

11610

437155

78.083

21.917

12.118

2.656

47802

60078

12276

516788

79.567

20.433

11.625

2.375

2016

47883

61327

13444

522538

78.078

21.922

11.736

2.573

2017

46178

59337

13159

585303

77.823

22.177

10.138

2.248

Average

37612

48546

10934

417001

77.390

22.610

11.842

2.676

Cost

Revenue

(RpMilyar)

(RpMilyar)

2

3

2010

24125

31070

6945

2011

27639

34924

7285

2012

31470

41797

2013

34438

2014
2015

1

4=
(3-2)

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (diolah)

Lebih jauh tentang profitabilitas BPD berikut akan diuraikan perolehan
profitabilitas dalam arti BEP (Basic Earning Power = Operating Profit/Total
Assets). Disini BEP akan ditinjau dari aspek efisiensi biaya (BOPO dan OPM)
sementara efisiensi perputaran assets bank direpresentasikan dengan TOA
(Turn Over Assets = Revenue/Total Assets), secara matematis BEP adalah
perkalian antara OPM dengan TOA. OPM menunjukkan tingkat efisiensi dari
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pembiayaan operasional, sementara TOA menunjukkan efisiensi perputaran
aset bank. Besarnya OPM berbanding terbalik dengan BOPO. Rata-rata OPM
selama 2010-2017 kelompok BPD menujukan angka sebesar 22,610% yang
diperoleh dari (1- %BOPO = 1- 77,390%). Tren perkembangan OPM dan BOPO
terlihat fluktuatif mendatar. Nilai OPM tertinggi tercapai pada tahun 2013
sebesar 26,515% dengan BOPO sebesar 73,490% ini adalah tahun yang paling
efisien, sedangkan OPM terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 20,433%
dengan BOPO sebesar 79,567% ini adalah efisiensi terendah. kemudian
efisiensi perputaran aset yang ditunjukkan TOA mencapai nilai tertinggi pada
tahun 2010 sebesar 13,491%, sementara pencapaian TOA terendah terjadi
pada tahun 2017 sebesar 10,138%. Profitabilitas – BEP menunjukkan tren
yang menurun dari tahun 2010 (3,016%) menjadi 2,248% pada tahun 2017.
Penurunan BEP di ikuti dengan tren penurunan OPM dan TOA. Penurunan
BEP disini secara internal terkait dengan OPM dan TOA serta variabel
karakteristik bank lainnya seperti LDR NPL SIZE CAR serta variabel
makroekonomi regional/nasional. Jadi profitabilitas dapat dipandang sebagai
muara dari pengelolaan variabel-variabel internal bank dan respon terhadap
perubahan ekonomi makro, ini dikarenakan setiap bank dalam sistem
perbankan adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem ekonomi.
Keterkaitan antara profitabilitas bank dengan karakteristik bank dan variabel
eksternal ekonomi makro merupakan sebuah hubungan.
Ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi manajerial, profitabilitas
merupakan pencapaian kinerja sebuah perusahaan dalam tahap tujuan
antara (intermediate goal) untuk menuju tujuan utama (ultimate goal) yaitu
memaksimumkan nilai perusahaan/maximize value of firm (Salvatore 2010).
Sementara dalam pandangan ilmu keuangan profitabilitas merupakan satu
faktor penting sebagai kunci sukses pertumbuhan perusahaan. Kinerja aspek
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profitabilitas dengan kinerja aspek keuangan lainnya seperti likuiditas,
aktivitas, dan solvabilitas semua diarahkan untuk memaksimumkan nilai
perusahaan (Gitman, 2010).
Lebih jauh, untuk mengetahui efisiensi pasar industri perbankan di
Indonesia diperlukan informasi tentang keterkaitan antara profitabilitas
dengan perilaku ALMA (Asset Liabilities Manajemen) dan kondisi pasar.
Rothaermel (2013) menyatakan bahwa semakin sebuah pasar lebih
terkonsentrasi maka akan semakin besar profit yang bakal dapat diperoleh
perusahaan yang sedang beroperasi di dalamnya. Sebaliknya bila pasar
semakin berkompetisi maka perolehan profit perusahaan akan semakin
mendekati normal dan akan mengarah pada pasar yang lebih efisien
Bank Indonesia (BI) menggambarkan keterkaitan antara profitabilitas,
permodalan dan SSK (stabilitas sistem keuangan) sebagai berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan antara Profitabilitas, Permodalan dan
Sistem Keuangan Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi Makro
Sumber: Bank Indonesia (2017).
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Beberapa penelaahan dan pengkajian terdahulu yang terkait dengan
profitabilitas perbankan seperti penelaahan dan pengkajian Mala (2017)
menunjukkan hasil bahwa kegiatan operasi dual banking pada kelompok BPD
Indonesia berpengaruh positif signifikan atas likuiditas tetapi mempunyai
pengaruh negatif signifikan atas profitabilitas. Penelaahan dan pengkajian
Jumono, et al. (2017) menunjukkan hasil bahwa konsentrasi pasar
berpengaruh signifikan atas BEP dan ROE, sedangkan marketshare tidak
mempengaruhi BEP dan ROE pada industri perbankan Indonesia.
Penelaahan dan pengkajian Vernanda (2016) menunjukkan bahwa
CAR,NPL, LDR, BOPO, dan Size mempengaruhi ROA Bank Umum Konvensional
yang terdaftar di BEI. Sementara penelaahan dan pengkajian Andransyah et al
(2017) menunjukkan Market Share, NPL, LDR, CAR, SIZE, dan BOPO, SIZE tidak
mempengaruhi profitabilitas (ROA), Sedangkan BOPO berpengaruh negatif
signifikan atas ROA pada BPD Jawa Barat dan Banten. Penelaahan dan
pengkajian Mutaqqin (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel CAR, NPL,
LDR dan BOPO berpengaruh signifikan atas ROA Bank Konvensional yang
terdaftar pada BEI.
Penelaahan dan pengkajian Jumono (2016) menunjukkan hasil bahwa BEP
dipengaruhi Efisiensi Operasional dan Interest Income, sedangkan Efisiensi
Operasional, Interest Income, Capital, Financial Leverage mempengaruhi ROE
pada industri perbankan Indonesia. Selain itu penelaahan dan pengkajian
Welta et al, (2017) menunjukkan variabel CAR pengaruhnya positif atas ROA,
sementara Inflasi & nilai tukar tidak mempengaruhi ROA pada Bank Umum
Syariah. Sedangkan penelaahan dan pengkajian Ridwan (2016) menunjukkan
interest rate dan Infltion berpengaruh positif signifikan secara simultan atas
ROE pada PT Bank Syariah Mandiri Indonesia.
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Dari penelaahan dan pengkajian sebelumnya seperti di atas profitabilitas
perbankan terlihat dipengaruhi oleh internal faktor (variabel karakteristik
bank) dan juga dipengaruhi variabel eksternal ekonomi makro seperti PDRB,
Inflasi, Kurs, dan suku Bunga. Setiap variabel menunjukkan adanya
persamaan dan perbedaan hasil terhadap profitabilitas. Hal ini memotivasi
untuk meneliti lebih jauh tentang determinan profitabilitas industri
perbankan Indonesia pada kelompok BPD di seluruh Indonesia.

B. FOKUS PEMBAHASAN
Dari fenomena data, teori dasar dan gap riset maka yang menjadi fokus
pembahasan difokuskan pada:
1. Konsentrasi rasio pasar deposito, market-share of deposit, likuiditas bank,
permodalan bank, mempunyai pengaruh positif atas profitabilitas
2. Ukuran perusahaan, kredit berpembahasan berpengaruh negatif atas
profitabilitas
3. Perkembangan IHK, kurs Rp/USD, berpengaruh negatif atas profitabilitas
4. PDRB provinsi berpengaruh positif atas profitabilitas

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMBAHASAN
Berdasarkan fenomena dan persoalan pada buku ini maka tujuan yang
hendak di capai mengenai:
1. Konsentrasi rasio pasar deposito, market-share of deposit, likuiditas bank,
permodalan bank, mempunyai pengaruh positif atas profitabilitas ?
2. Ukuran perusahaan, kredit berpembahasan berpengaruh negatif
terhadap profitabilitas ?
3. Perkembangan IHK, Kurs Rp/USD, berpengaruh negatif atas profitabilitas ?
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4. PDRB (produk domestik regional bruto) provinsi berpengaruh positif atas
profitabilitas ?

D. MANFAAT YANG DIHARAPKAN
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelaahan dan pengkajian ini sangat
berguna bagi kalangan akademik dan praktisi:
Secara akademik Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu
pengetahuan di bidang manajemen keuangan dan perbankan, dan
Memperluas wawasan industri tentang struktur, kompetisi, dan perilaku
manajemen perbankan untuk mewujudkan performa terbaik. Secara praktis
Bagi para bankir dan regulator dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang
menguntungkan semua pihak.

E. KERANGKA BERPIKIR
1. Hubungan konsentrasi pasar deposito dengan profitabilitas
Secara teoritis hubungan konsentrasi pasar terhadap profitabilitas bisa
positif bisa tidak. Teori yang menyebutkan ada hubungan positif antara
konsentrasi industri dengan profitabilitas adalah SCP traditional thory, teori
ini menganggap bahwa profitabilitas perusahaan terjadi karena kondisi pasar
yang terkonsentrasi sehingga perusahaan mampu memonopoli pasar,
kemudian perilaku perusahaan akan memanfaatkan kondisi pasar dengan
cara meningkatkan harga untuk memperoleh keuntungan seperti yang
dinyatakan oleh Mason (1930). Tetapi ini dibantah oleh teori ESH yang
menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan bisa jadi karena efisiensi yang
dilakukan perusahaan bukan karena adanya konsentrasi pasar, jadi teori ESH
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menganggap konsentrasi pasar tidak berhubungan dengan profitabilitas
karena profitabilitas bersumber dari efisiensi perusahaan.
Beberapa penelaahan dan pengkajian terdahulu yang menunjukkan
adanya hubungan positif antara konsentrasi industri dengan profitabilitas
yaitu penelaahan dan pengkajian Jumono (2016) pada bank umum di seluruh
Indonesia, Bhatti (2010) di Pakistan, Behname (2012) pada bank komersial di
negara-negara OPEC, Ahamed (2011) pada bank komersial di India, dan
Nabieu (2012) pada bank komersial di Ghana. Sementara penelaahan dan
pengkajian yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi industri dengan
profitabilitas tidak signifikan adalah penelaahan dan pengkajian Tajgardoon &
Noormohamadi (2012) pada Islamic Bank in Islamic Countries, Doyran (2012)
pada S&L Deposit NY State. USA, Ferreira (2010) pada komersial bank di
United Emirate-28 Ctry.
Dalam penelaahan dan pengkajian ini konsentrasi rasio diproksikan oleh
CRd4 merupakan simbol dari konsentrasi pasar deposito terhadap 4 bank
terbesar di Indonesia sementara profitabilitas akan diproksikan oleh ROA
(Return On Assets). Merujuk pada teori dan penelaahan dan pengkajian
terdahulu maka dalam penelaahan dan pengkajian ini disusun hipotesis 1
sebagai berikut:
H1 = Konsentrasi Pasar Nasional berpengaruh positif atas profitabilitas BPD
Diduga pengaruh konsentrasi pasar positif atas profitabilitas bank BPD
2. Hubungan pangsa pasar dengan profitabilitas
Secara teoritis hubungan pangsa pasar terhadap profitabilitas bisa positif
bisa tidak. Teori yang menyebutkan adanya hubungan positif antara market
share (pangsa pasar) dengan profitabilitas adalah teori ESH. Teori ini
menganggap bahwa profitabilitas perusahaan terjadi karena efisiensi
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perusahaan yang akan berakibat pada meningkatnya pangsa pasar individual
(pangsa pasar terjadi karena efisiensi perusahaan). Tetapi ini melawan teori
SCP yang menyebutkan bahwa profitabilitas terjadi karena konsentrasi bukan
karena efisiensi, jadi teori ESH menganggap bahwa profitabilitas perusahaan
dipengaruhi oleh efisiensi melalui market share bukan karena konsentrasi
pasar. Penelaahan dan pengkajian sebelumnya yang menunjukkan ada
hubungan positif antara market-share dengan profitability adalah penelaahan
dan pengkajian Tajgardoon & Noormohamadi (2012) pada Islamic Bank in
Islamic Countries, Doyran (2012) pada S&L Deposit NY State. USA, Ferreira
(2010) pada komersial bank United Emirate-28 Ctry, Nabieu (2012) CB. Ghana
Sementara penelaahan dan pengkajian yang menyebutkan hubungan
antara pangsa pasar dengan profitabilitas tidak ada, adalah penelaahan dan
pengkajian Behname (2012) pada bank komersial di negara-negara OPEC,
Ahamed (2011) pada bank komersial di India.
Dalam penelaahan dan pengkajian ini pangsa pasar diproksikan oleh
pangsa pasar deposito individual pada bank BPD di Indonesia sementara
profitabilitas akan diproksikan oleh ROA (Return On Assets). Merujuk pada
teori dan penelaahan dan pengkajian terdahulu maka dapat disusun hipotesis
2 sebagai berikut:
H2 = Pangsa pasar individual bank BPD mempunyai pengaruh positif atas
pencapaian profitabilitas BPD.
Diduga pengaruh market-share individual BPD positif atas profitabilitas
BPD
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3. Hubungan Likuiditas (LDR/Loan Deposit to Ratio) dengan Profitabilitas
Secara teoritis hubungan likuiditas terhadap profitabilitas positif. Ini
dikarenakan presentase peningkatan deposito/DPK lebih kecil dibandingkan
dengan kredit yang disalurkan sehingga LDR meningkat, disini berarti aktivitas
bank dalam memobilisasi dana meningkat sehingga pendapatan bunga naik,
laba operasional juga meningkat, maka profitabilitas (ROA) juga naik.
Penelaahan dan pengkajian pendahuluan yang telah menunjukkan
hubungan positif antara likuiditas dengan profitabilitas Bektas (2006), Hapsari
(2011). Sementara penelaahan dan pengkajian yang menunjukkan hubungan
antara konsentrasi dengan likuiditas profitabilitas tidak ada, adalah
penelaahan dan pengkajian Ahmed (2012), Bhatti (2010), Vong and Chan
(2006)
Dalam penelaahan dan pengkajian ini likuiditas diproksikan oleh LDR
individual pada bank BPD di Indonesia sementara profitabilitas akan
diproksikan oleh ROA (Return On Assets). Perujuk pada teori dan penelaahan
dan pengkajian diatas maka disusun hipotesis 3 sebagai berikut:
H3 = Likuiditas individual BPD mempunyai pengaruh positif atas profitabilitas
BPD
Diduga pengaruh likuiditas individual BPD positif atas profitabilitas
4. Hubungan Kredit Berpembahasan (NPL/Non Perfoming Loan) dengan
Profitabilitas
Secara teoritis hubungan kredit berpembahasan terhadap profitabilitas
berpengaruh negatif ini dikarenakan jika kredit berpembahasan/macet atau
NPL naik berarti risiko kredit meningkat hal ini berakibat pada perilaku
manajer bank untuk memperlambat laju pertumbuhan kreditnya dan biaya
penghapusan piutang meningkat sehingga laba perbankan menurun/
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profitabilitas turun. Tetapi dalam pasar perbankan yang bersifat monopoli
hubungan NPL dan ROA bisa positif. Karena dalam pasar yang bersifat
monopoli jika NPL meningkat diartikan sebagai risiko yang meningkat maka
bank akan mengalihkan risiko tersebut dengan meningkatkan suku bunga
kredit untuk meningkatkan suku bunga untuk meningkatkan profit.
Penelaahan dan pengkajian yang menunjukkan hubungan searah (positif)
antara kredit berpembahasan terhadap pencapaian banking profitability
adalah penelaahan dan pengkajian Oktiana (2015) studi pada BUMN yang
tercatat di Bank Indonesia selama 2011-2013. Sementara yang menunjukkan
hubungan negatif antara kredit berpembahasan dengan kuiditas profitabilitas
adalah Chairudin et al (2016) yang menunjukkan variabel NPL negatif
signifikan atas ROA, studi kasus pada Bank-Bank Umum yang listing di BEI
periode tahun 2012-2015.

5. Hubungan Permodalan (TETA) dengan Profitabilitas
Secara

teoritis

hubungan

permodalan

terhadap

profitabilitas

berpengaruh bisa positif bisa tidak. Pengaruh positif terjadi jika modal bank
ditambahkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga DPK
meningkat dan kredit yang disalurkan juga meningkat sehingga pendapatan
bunga bersih (NIM) meningkat, dan laba operasional bank meningkat
sehingga profitabilitas bank meningkat. Pengaruh negatif terjadi jika modal
bank ditambah, sehingga permodalan jadi berlebihan tetapi tidak di iringi
dengan peningkatan DPK dan kredit yang tidak proporsional sehingga
pendapatan bunga yang diperoleh tidak meningkatkan laba operasional
secara signifikan.
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Penelaahan dan pengkajian yang menunjukkan adanya hubungan searah
(positif) antara permodalan dengan tingkat profitabilitas yaitu penelaahan
dan pengkajian Septiani et al (2016) yang menunjukkan variabel permodalan
yang diproksikan oleh CAR mempengaruhi secara positif atas ROA pada PT
BPR Pasarraya.
Sementara yang menunjukkan hubungan berlawanan arah (negatif)
antara permodalan dengan profitabilitas adalah Oktiana (2015) pada BUMN
(Persero) yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2013; Widowati
(2015) pada perbankan Indonesia yang tercatat di BEI pada sampel 28 Bank
selama 2010-2013.

6. Hubungan Ukuran Perusahaan (Size) dengan Profitabilitas
Secara teoritis hubungan ukuran perusahaan yang diproksikan oleh
besarnya total aset perbankan terhadap profitabilitas berpengaruh bisa
positif bisa tidak. Pengaruh positif terjadi jika presentasi peningkatan total
aset lebih kecil dari presentase peningkatan laba, dan pengaruh negatif
terjadi jika presentase peningkatan total aset lebih besar dari presentase
peningkatan laba.
Penelaahan dan pengkajian yang menyatakan bahwa ada hubungan
searah (positif) antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas adalah
Hendrayanti (2013) pada Bank Umum di Indonesia periode 2003-2012.
Sementara penelaahan dan pengkajian yang menunjukkan hubungan negatif
antara ukuran perusahaan dengan profitabilitas adalah Setiawan (2009) pada
Bank Syariah periode 2005-2008.
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7. Hubungan Perkembangan IHK (Indeks Harga Konsumen) dengan
Profitabilitas
Secara teoritis hubungan IHK terhadap profitabilitas berpengaruh bisa
positif bisa negatif. Pengaruh negatif terjadi jika IHK naik (daya beli
masyarakat turun) berarti aktivitas ekonomi menurun hal ini berakibat pada
peningkatan suku bunga kredit dan menurunnya kredit yang disalurkan,
dipihak lain para peminjam juga akan terhambat pembayarannya karena
kenaikan suku bunga dan pendapatan peminjam yang menurun, semua akan
berakibat pada penurunan laba operasional sehingga profitabilitas turun.
Pengaruh positif terjadi jika bank berada pada posisi monopoli sehingga IHK
meningkat suku bunga akan ditingkatkan agar pendapatan bunga naik yang
berakhir pada peningkatan laba operasional, hal ini bisa terjadi jika kondisi
perekonomian tumbuh secara riil (pertumbuhan di atas inflasi).
Penelaahan dan pengkajian yang menunjukkan hubungan searah-positif
antara IHK dengan profitabilitas bank yaitu penelaahan dan pengkajian
Sahara (2013) pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2008-2010. Sementara
penelaahan dan pengkajian yang menunjukkan hubungan negatif antara IHK
dengan profitabilitas adalah penelaahan dan pengkajian oleh Purnamasari
(2013 pada Bank Asing di Indonesia tahun 2002-2012

8. Hubungan

PDRB

(Produk

Domestik

Regional

Bruto)

dengan

Profitabilitas
Secara teoritis hubungan PDRB riil (sebagai proksi dari tingkat aktivitas
provinsi regional) akan berpengaruh positif dengan profitabilitas pada bankbank yang beroperasi di provinsi tersebut. Pengaruh positif ini bisa terjadi
karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam perekonomian,
jika perekonomian meningkat (PDRB meningkat) maka konsumsi, investasi,
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pengeluaran pemerintah, dan net ekspor meningkat. Hal ini akan
meningkatkan permintaan uang masyarakat, sehingga kredit perbankan juga
akan meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat
tersebut. Peningkatan perekonomian berarti meningkatkan pendapatan
masyarakat sehingga tabungan masyarakat dan pemerintah juga akan
meningkat. Jadi dalam kondisi normal hubungan antara aktivitas ekonomi
dengan perbankan bersifat simbiosis mutualisme (saling menguntungkan).
Beberapa penelaahan dan pengkajian yang menunjukkan hubungan
searah positif antara PDRB dengan profitabilitas. Meylisa (2016) yang
menunjukkan variabel PDB mempunyai pengaruh positif atas ROA bank
syariah di Indonesia. Sementara penelaahan dan pengkajian yang
menunjukkan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan
profitabilitas adalah penelaahan dan pengkajian oleh Fathunnida, et al (2017)
pada BPD di Indonesia periode 2010-2013.

9. Hubungan nilai tukar (exchange rate) rupiah terhadap USD (kurs Rp atas
USD) dengan Profitabilitas
Secara teoritis hubungan nilai tukar rupiah terhadap USD berpengaruh
bisa positif dan negatif. Pengaruh negatif (Kurs Rp/USD naik di ikuti dengan
penurunan ROA) terjadi jika mata uang pada bank tersebut lebih banyak di
denominasi dalam mata uang domestik (rupiah) jadi jika domestic currency
atau mata uang domestik menurun (forex naik) maka secara keseluruhan nilai
perusahaan menurun. Pengaruh positif (Kurs Rp/USD turun di ikuti dengan
peningkatan ROA) terjadi jika mata uang pada bank tersebut lebih sedikit di
denominasi dalam mata uang domestik (rupiah) jadi jika domestic currency
menurun (forex naik) maka secara keseluruhan nilai perusahaan naik.
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Penelaahan dan pengkajian sebelumnya yang menunjukkan hubungan
positif antara nilai tukar Rp/USD dengan profitabilitas adalah penelaahan dan
pengkajian Saputra (2015) pada Bank Syariah di Indonesia periode 2010-2013.
Sementara penelaahan dan pengkajian yang menunjukkan hubungan negatif
antara nilai tukar Rp/USD dengan profitabilitas adalah Rahman (2015) pada
Bank BUMN di Indonesia tahun 2008-2014.

F. METODE DAN JENIS KAJIAN
Penelaahan dan pengkajian ini merupakan penelaahan dan pengkajian
deskriptif dan kausalitas. Objek penelaahan dan pengkajian meliputi industri
perbankan konvensional kelompok bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) di
wilayah Indonesia 2010-2017, terdiri dari 26 unit BPD yang tersebar diseluruh
provinsi di Indonesia. Sumber data adalah data sekunder diperoleh dari
publikasi laporan keuangan terbitan BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas
Jasa Keuangan. Menggunakan tahun 2010 hingga 2017. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara dokumentasi data sekunder berupa informasi pasar
dan laporan keuangan industri perbankan dan SPI dan OJK. Teknik sampling
menggunakan sampling jenuh karena menggunakan semua populasi untuk
dijadikan sampel. Analisis yang digunakan menggunakan Analisis Regresi
Panel Data.
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BAGIAN 2: TELAAH KONSEPTUAL

KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

A. TEORI PROFITABILITAS
Profit sering kali diartikan sebagai total imbal hasil yang tersedia untuk
para pemilik modal atau posisi kepemilikan setelah pembayaran dari segala
sesuatu dilakukan perusahaan. Ini adalah konsep atau pandangan dari
pebisnis yang merujuk pada konsep profitabilitas dalam akuntansi. Pengertian
profit akan menjadi lain jika merujuk pada definisi yang sering digunakan oleh
para ekonom. Mereka mendefinisikan profit sebagai hasil TR (total revenue)
setelah dikurangkan dengan TC (explicit dan implicit cost) sebagai biaya
perusahaan. Tingkat pengembalian yang merupakan imbal hasil dari modal
(yang normal) adalah imbal hasil minimum yang diperlukan untuk setiap
investasi dalam satu periode tertentu.
Opportunity cost perusahaan ditetapkan berbasis pada nilai yang bisa
diterima pada setiap alternatif investasi. Konsep profitabilitas seperti ini
sering kali dipakai sebagai konsep profitabilitas/laba ekonomi agar terlihat
beda yang jelas jika diperbandingkan dengan profitabilitas/laba akuntansi.
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Lipsey (2010) menerangkan perbedaan antara laba dalam arti ekonom
dengan laba akuntansi, seperti tersaji dalam pada Gambar 2.1 bagian kiri.
Dalam model du Pont perhitungan tingkat profitabilitas (ROA/Return On
Assets) dilakukan seperti pada gambar 2.1 (kanan). Kelebihan dari analisis du
Pont ini terletak pada analisisnya yang bersifat komprehensif, karena
mencakup tingkat efisiensi dan bisa mengukur tingkat profitabilitas atas
penjualan per produk. Pendukung teori profitabilitas model du Pont seperti
Gunderson, Detre, dan Boehlje (2005) menerangkan ”du Pont Financial
Analysis system is a rather straightforward method for assessing the factors
that influence a firm’s financial performance”

ROA

=PM*AU

Profit
Margin

=PBT/R*R/TA

Profit
Before Tax
Revenue

Loan
Market

Revenue

Loan
Market

Total Asset

Deposit
Market

ROA

Assets
Utilization

Banking
Market

Sumber: Lipsey, 2010; Economic
Sumber: Du Pont Modifikasi
lementary
Gambar 2.1 Beda Konsep Profitabilitas antara Ekonom vs Pebisnis (Kiri) dan
Perhitungan BEP Versi Du Pont dan Market Linkage

Penelaahan dan pengkajian ini menghitung profitabilitas dalam konsep
ROA. Kalkulasi ROA (terlihat). ROA merupakan perkalian antara PM (profit
margin) dengan AU (asset utilization).
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Secara matematis dapat ditulis: ROA = PM * AU, dimana: PM = PBT
dibagi R; AU = R/TA; ROA = PBT/R*R/TA = PBT/TA. (Jika dikalikan antara PM
dengan AU maka formula ROA akan menjadi: PBT/TA; Dalam hal ini PM (profit
margin) adalah hasil pembagian dari PBT (Profit Before Tax) dengan R (Total
Revenue); PBT adalah selisih antara R dengan C, dimana: C = IE plus OC; IE =
Interest Expenses (beban bunga); OC = Overhead Cost. R = II+FBI, dimana II =
Interest Income (pendapatan bunga); FBI = fee based income (pendapatan
non bunga). AU = Rev/TA = yield. TA = Total Asset, yang terdiri dari EA
(earning asset) dan non EA (non Earning Asset). Sebagian besar EA biasanya
terdiri dari kredit (Loan/TA). II dan FBI diperoleh bank melalui pasar kredit
(credit market) dan pasar aset (asset market).

B. KETERKAITAN

ANTARA

PROFITABILITAS

DENGAN

NILAI

PERUSAHAAN
Salvatore (2009) menerangkan kaitan antara profitabilitas dengan nilai
perusahaan secara matematis seperti terlihat pada persamaan berikut. Nilai
perusahaan diasumsikan sebagai present value (nilai sekarang) dari cash flow
(aliran kas) yang akan diterima di depan yang merupakan PV (Present Value)
dari seluruh profit yang akan datang
Rumus nilai perusahaan (PV) sebagai berikut:
PV 

1

1  r 1
n

PV  
t 1



2

1  r 2

 ........

n

1  r n

n

1  r n

………………………………(3.1)
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dimana PV adalah nilai sekarang dari seluruh profit yang akan diterima
pada masa mendatang n adalah expected profit pada tahun n atau profit/
cashflow yang diharapkan pada tahun ke-n. Secara ringkas nilai perusahaan
secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:
n

PV  
Nilai perusahaan=

t 1

TRt  TCt

1  r t

…………………………(3.2)

dimana TR = P*Q; TR = Total Revenue; P = Price/unit; Q = Quantity; TC =
TFC+VQ; TC = Total Cost; TFC=Total Fixed Cost; V = Variabel Cost/unit; Q =
Quantity sales/produksi; r = Cost of Capital; t = periode dan n = jumlah
periode

C. TEORI SCP
1. SCP (Structure Conduct Performance)
Ada dua teori yang digunakan untuk menganalisis hubungan struktur
pasar dengan kinerja sebuah industri. (1) teori hipotesis SCP (theory of
structure-conduct-performance) tradisional yang mengamati hubungan
perilaku kolusi para pelaku bisnis untuk mendapatkan profit. (2) teori
hipotesis efficient-structure-hypothesis (ESH) yang mendasarkan pada
perilaku efisien dari pebisnis.
Teori SCP adalah suatu paradigma dalam ekonomi industri yang berguna
untuk menghubungkan elemen-elemen market structure dengan conduct dan
performance suatu industri. Edward S. Mason pakar ekonomi dari Harvard
University pada tahun 1930-an adalah seorang ekonom yang pertama kali
memikirkan teori SCP dalam kerangka formal dengan memasukan atributatribut industri pasar. Kemudian disempurnakan oleh para ekonom
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sesudahnya bangunan kerangka teori digunakan sebagai alat analisis untuk
menerangkan kejadian/fenomena bagaimana sebuah proses ekonomi terjadi
dalam sebuah industri pasar.
Dalam ilmu organisasi industri paradigma ini dikatakan sebagai The Old
Industrial Organization Paradigm, atau ‘S-C-P’ paradigma tradisional. Istilah
Structure, merujuk pada kondisi struktur pasar, biasanya didefinisikan dengan
market concentration. Dimana konsentrasi pasar adalah sebuah rasio yang
yang digunakan untuk mengukur jumlah penguasaan pangsa pasar
perusahaan didalam suatu industri. Sedangkan istilah Conduct merupakan
perilaku produsen atau perusahaan dalam sebuah industri. Perilaku ini
bersifat kemampuan bersaing (competitive) atau bekerja sama (collusive),
seperti dalam menetapkan harga (pricing), iklan, dan penentuan produksi.
Sementara performance adalah pengukuran efisiensi sosial yang biasanya
didefinisikan dengan rasio market power, dimana semakin tinggi kekuatan
pasar (monopoli) maka semakin kecil tingkat efisiensi sosial. Indikasi lain yang
biasa digunakan sebagai alat pengukuran performance adalah kemampuan
perusahaan dalam memproduksi keuntungan, seperti ROA (return on asset)
atau ROE (return on equity).
Paradigma teori SCP bersandar pada beberapa hipotesis (1) struktur yang
akan mempengaruhi perilaku. Semakin mengecil angka konsentrasi pasar
maka biasanya akan terjadi kompetisi yang semakin ketat. (2) perilaku akan
mempengaruhi kinerja. Semakin rendah tingkat kompetisi (semakin pasar
termonopoli) maka akan semakin besar market power, sehingga akan
menciptakan

tingginya

keuntungan

produsen.

(3)

struktur

akan

mempengaruhi kinerja. Semakin kecil konsentrasi pasar maka akan semakin
kecil tingkat kolusi pasar, atau semakin kuat tingkat kompetisi, sehingga akan
semakin menurun market power produsen.
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Teori SCP berasumsi bahwa struktur mempengaruhi performansi industri.
Aliran ini bersandar pada asumsi bahwa struktur pasar akan berpengaruh
pada perilaku perusahaan yang akhirnya akan berpengaruh pada kinerja
perusahaan dan industri secara keseluruhan seperti pernyataan Gilbert
(1984).
Menurut Neuberger (1997) untuk melakukan modifikasi kerangka SCP
mesti disesuaikan dengan karakteristik industrinya. Untuk analisis SCP
perbankan (sebagai intermediary institution), sebuah bank akan selalu
dihadapkan dengan agency problem theory, sedangkan jika dipandang
sebagai lembaga kepercayaan (trust), perbankan akan dihadapkan pada
imperfect information. Keunikan lain yang terjadi dalam industri perbankan
adalah industri perbankan merupakan highly regulated industry, karena
pengelolaan bank harus menuruti konsep prudential regulation, disamping
harus patuh terhadap public policy lainnya. Dalam revisinya, Neuberger
memperhatikan institional economics factor ke dalamnya, terutama
asymetric information & agency problem.
Selanjutnya Matthews dan Thomson (2005) memandang struktur pasar
dengan mendefinisikan sebagai proses interaksi demand vs supply, sedangkan
perilaku bank dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain jumlah bank
beroperasi, dan barrier to entry serta jumlah nasabah. Kombinasi keduanya,
yaitu struktur pasar dengan perilaku akan mempengaruhi performance bank.
Dalam kondisi pasar yang cenderung kearah monopoli biasanya akan ada
cenderung untuk meningkatkan harga pasar dan penurunan efisiensi, jika kita
bandingkan dengan struktur pasar yang lebih kompetitif. Dapat dikatakan,
tingkat monopoli dan ukuran industri perbankan (scale of the banking
industry) akan berpengaruh atas kinerja sebuah bank
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2. Hipotesis Efisiensi - ESH (Efficient-structure hypothesis)
Hipotesis efisiensi merupakan paradigma yang berkembang dan
merupakan counter atas paradigma SCP tradisional. Bermula dari penelaahan
dan pengkajian Demsetz & Harold (1973), kemudian diikuti oleh beberapa
peneliti lainnya, sepakat menerangkan bahwa market-concentration bukanlah
kejadian yang terjadi acak, tetapi merupakan konsekuensi dari tingkat
efisiensi yang tinggi dari perusahaan. Perusahaan yang mempunyai
keunggulan dalam teknik berproduksi, dan mampu beroperasi lebih efisien,
cenderung akan menjadi perusahaan besar dan selalu meningkat marketshare-nya. Dengan meningkatnya market-share beberapa perusahaan,
membuat pasar menjadi semakin terkonsentrasi.
ESH (Efficient-structure hypothesis) berasumsi market-share dan market
concentration bukanlah merupakan proksi dari market power, tetapi
merupakan proksi dari efisiensi perusahaan, sehingga market concentration
tinggi tidak identik dengan kolusi. Perusahaan yang lebih efisien akan mampu
meraup pangsa pasar yang besar, sehingga industri akan cenderung lebih
terkonsentrasi. Dari pemikiran ini maka kaitan antara konsentrasi dengan
profitabilitas merupakan sebuah pembuktian hubungan yang tidak terjadi,
karena konsentrasi pasar hanya merupakan agregat pangsa pasar yang terjadi
karena perilaku efisiensi, dan bagi perusahaan yang lebih efisien cenderung
akan memperoleh profitabilitas yang lebih.
Dalam pandangan dinamis, walaupun ada hubungan kausalitas linier
antara structure, conduct dan performance, tetapi sebenarnya hubungan
yang terjadi lebih bersifat kompleks dan interaktif, lihat gambar 2.2 di bawah
ini.
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Gambar 2.2 Kerangka Interaksi Struktur–Perilaku–Kinerja Menurut Paradigma SCP
Sumber: diadopsi dari Scherer and Ross (1990).

Struktur dan perilaku sebagian ditentukan oleh kondisi permintaan
(demand) dan teknologi (technology). Dapat dilihat bahwa struktur
mempengaruhi perilaku tetapi perilaku dalam hal ini adalah perilaku strategis
yang juga mempengaruhi struktur. Selanjutnya, struktur dan perilaku
berinteraksi menentukan kinerja. Upaya penjualan sebagai elemen dari
perilaku memberikan umpan balik dan mempengaruhi permintaan. Kinerja
pada akhirnya juga memberikan umpan balik yang mempengaruhi teknologi
dan struktur.
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Tingkat kemajuan perusahaan membentuk penyediaan teknologi. Selain
itu, tingkat keuntungan yang menentukan bagaimana perusahaan tersebut
dapat masuk ke dalam pasar. Dengan kata lain, tingkat keuntungan
mempunyai pengaruh yang sangat dinamis terhadap struktur pasar.
Kesimpulannya, inti kritik terhadap terhadap SCP tradisional adalah tidak
independent, dengan perkataan lain market structure mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh performance dan conduct dalam industri. Begitu juga
dengan hubungan conduct vs performance.
Tingkat kemajuan perusahaan membentuk penyediaan teknologi. Selain
itu, tingkat keuntungan yang menentukan bagaimana perusahaan tersebut
dapat masuk ke dalam pasar. Dengan kata lain, tingkat keuntungan
mempunyai pengaruh yang sangat dinamis terhadap struktur pasar Jadi inti
kritik terhadap paradigma SCP tradisional adalah bahwa struktur tidak
independen atau dengan kata lain bahwa struktur dapat mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh kinerja dan perilaku dalam industri. Begitu juga dengan
perilaku dan kinerja.
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PERBANKAN DAN SISTEM KEUANGAN
A. KERANGKA KONSEP PERBANKAN
Sistem keuangan sebuah negara terdiri dari berbagai jenis unit-unit
lembaga keuangan seperti institusi perbankan, LKBB (lembaga keuangan
bukan bank) serta dinamika pasar yang saling berinteraksi secara kompleks
yang ditujukan untuk memobilisasi dana masyarakat untuk meningkatkan
investasi dan memberi fasilitas dalam sistem pembayaran untuk pembiayaan
kegiatan komersial.
Sistem keuangan menjadi menjalankan fungsi intermediasi diantara yang
surplus income unit dan deficit spending unit, memperkuat transformasi dan
pengelolaan risiko serta membuat harga pasar. Sistem keuangan efisien
adalah sistem keuangan yang mampu meningkatkan memobilisasi dan
mengalokasikan sumber daya (terutama dana masyarakat) yang terbatas
kedalam aktivitas yang memberikan pengembalian yang optimal dan mampu
berperan penuh dalam menumbuhkembangkan ekonomi negara, secara
berkelanjutan dan berimbang.

Sistem

keuangan

terdiri

dari

lembaga-lembaga

keuangan

yang

merupakan institusi intermediasi yang menghubungkan unit surplus dan unit
defisit

dalam

suatu

perekonomian;

instrumen-instrumen

keuangan

dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut, dan pasar sebagai sarana
instrumen-instrumen tersebut diperjual-belikan (Achwan, Tjahjono dan
Subjakto, 1993)
SISTEM PEREKONOMIAN
• Surplus Income Units
• Deficit Spending Units

SISTEM KEUANGAN
• Direct Finance or Indirect Finance
• Deposit Taker or Fund Provider

SISTEM PERBANKAN
• Indirect Finance
• Deposit Taker and Fund Provider

Gambar 3.1 Sistem Perbankan Sebagai Subsistem Sistem Keuangan
dalam Perekonomian

Sistem perbankan atau (depository financial) merupakan bagian utama
didalam sistem keuangan, merupakan sebuah tatanan yang di dalamnya
terdiri dari berbagai jenis bank yang saling terkait satu sama lain, dan ini
merupakan suatu kesatuan dengan dioperasikan dengan mengikuti suatu
aturan tertentu. Sedangkan sistem LKBB (Non Depository Financial), adalah
sebuah tatanan yang di dalamnya terdiri dari berbagai badan usaha yang
secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara
mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkan kembali ke masyarakat,
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terutama untuk membiayai investasi perluasan kapasitas perusahaanperusahaan.

Sistem
Keuanga
Indonesia

Sistem
Lembaga
Pembiayaan

Sistem
LKBB

Sistem
Perbankan

Sistem
Moneter

Sistem Keuangan Indonesia

Gambar 3.2 Sistem Keuangan Indonesia

SMI (Sistem Moneter Indonesia) merupakan sistem yang menetapkan
kebijakan dan tindakan-tindakan yang bermaksud untuk mempengaruhi
interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk pengawasan
cadangan forex (valuta asing). Dasar hukum yang digunakan dalam
pelaksanaan tugas yaitu UU No.23/1999 tentang BI (Bank Indonesia)
sebagaimana telah dirubah Dengan UU No. 3/2004 dan Perpu No. 2/2008
(menjadi UU No. 6/2009). Fungsinya adalah menyelenggarakan lalu lintas
pembayaran,

menjaga

stabilitas

bunga

banks,

fungsi

intermediasi,

menciptakan based maoney, mengawasi sistem perbankan, mengelola
cadangan devisa negara. (Pemangku: Bank Indonesia, Umum  Giro)
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Bank Indonesia
(Bank Central)

Bank

Bank
Umum

BPR

BPRS

BPR

BUS

BU
Konvensional/
UUS

Sistem Perbankan

Gambar 3.3 Sistem Perbankan Indonesia

Sistem perbankan (Banking system) di Indonesia beroperasi berdasarkan
hukum pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah
dirubah dengan UU No.10/1998 dan UU No. 21/2008 tentang Perbankan
Syariah.
Peran lembaga keuangan disini sebagai lembaga perantara (financial
intermediaries). Lembaga yang menjembatani unit surplus dan unit defisit.
Loanable funds (dana pinjaman), fungsi mentransfer dana dari para penabung
(unit surplus/lenders) kepada para peminjam (unit defisit/borrowers). Sistem
keuangan di Indonesia merupakan suatu tatanan dalam perekonomian yang
memiliki peranan terutama didalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang
keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya.
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Gambar 3.4 Proses Transaksi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Dalam perekonomian Indonesia, sistem keuangan diarahkan untuk (1)
menyelenggarakan mekanisme pembayaran dalam bentuk uang, rekening
koran dan instrumen-instrumen transaksi lain. (2) menyelenggarakan
pembiayaan/kredit untuk mendukung transaksi pembelian barang, jasa dan
membiayai investasi (3) menciptakan uang melalui penyediaan kredit/
pinjaman dan mekanisme sistem pembayaran (4) penciptaan uang
dimaksudkan adalah semua bentuk uang yang bisa dimanfaatkan sebagai alat
medium of exchange. (5) sarana tabungan adalah wadah penyimpanan uang/
dana dalam berbagai variasi bentuk jenis simpanan. Sebagai fasilitator proses
perdagangan. (6) menjadi perantara para penabung dan investor.

B. BPD (BANK PEMBANGUNAN DAERAH)
BPD adalah bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi yang didirikan dengan
berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962. BPD didirikan dengan tujuan untuk
membantu menopang pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata ke
seluruh daerah di NKRI. Setiap daerah memiliki BPD sendiri. UU No. 13 Tahun
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1962 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang bank pembangunan
daerah (BPD). Tentang kedudukan kelembagaannya, posisi BPD berada dalam
lingkungan Depdagri, sedangkan untuk aspek teknis perbankan dan teknis
perusahaannya, BPD tersebut dalam pengawasan dan bimbingan dari BI dan
Bapindo. Kemudian, tentang syarat-syarat pembukaan kantor-kantor cabang
(kanca) dan perwakilan bank BPD, ditetapkan didalam Surat Keputusan (SKep)
Menteri UBS No. 6/63/Kep/MUBS tanggal 17 April 1963.
Peran BPD. BPD sebagai satu diatara bank yang ada dalam sistem
perbankan nasional mempunyai fungsi dan peran yang signifikan dalam
konteks pembangunan perekonomian regional, karena BPD lebih mampu
untuk membuka jaringan pelayanan di semua daerah-daerah, yang secara
ekonomis tidak mungkin dapat dilakukan oleh bank swasta.
Undang-Undang (UU) No. l3 tahun 1962 yang berisi tentang asas-asas dan
Ketentuan BPD menyatakan bahwa BPD beroperasi sebagai agen
pengembangan dan menggerakkan pembangunan perekonomian daerah
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta berfungsi menyediakan
kredit pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun DPK
serta melaksanakan dan menyimpan dana kas daerah (pemegang/
penyimpanan kas daerah), disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan
(Hasan, Anuar, dan Ismail 2010). Sementara dalam KEPMENDAGRI No. 62
Tahun 1999 mengenai pedoman organisasi dan tata kerja BPD pasal 2, juga
menyatakan bahwa BPD dibangun untuk memperkembangkan perekonomian
daerah dan menggerakkan pembangunan daerah melalui aktivitas BPD
sebagai Bank.
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BAGIAN KETIGA:
PEMBUKTIAN HASIL KAJIAN

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. KINERJA PERBANKAN NASIONAL
Dibawah ini disajikan perkembangan ekonomi makro dan perubahan
kondisi pasar deposito perbankan nasional
Tabel 4.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Makro dan Pasar Deposito
Konsentrasi Pasar
Pertumbuhan PDB riil Inflasi
Kurs
Deposito
Tahun
%
%
Rp/USD
CRd4 %
2010
6,1
7
8.996
43,4
2011
6,49
3,8
9.069
41,4
2012
6,23
4,3
9.793
41,4
2013
5,58
8,4
12.171
40,5
2014
5,02
8,4
12.388
41,2
2015
4,88
3,4
13.788
41,2
2016
5,02
3
13.473
42,1
2017
5,19
3,6
13.555
42,0
Sumber: SEKI (Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) BI
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B. KINERJA BPD
Tabel 4.2 Perbandingan Aset, DPK, dan Kredit Ditinjau
Secara Nasional dan Kelompok BPD
Total Aset
Tahun

Total DPK

Miliar Rp

Total Kredit

Miliar Rp

Miliar Rp

Nasional

BPD

Porsi BPD

Nasional

BPD

Porsi BPD

Nasional

BPD

Porsi BPD

2010

2.625.033

230.303

8,773%

2.274.489

183.624

8,073%

1.710.677

143.707

8,401%

2011

3.150.826

283.748

9,006%

2.688.364

235.265

8,751%

2.117.608

175.702

8,297%

2012

3.761.912

361.101

9,599%

3.107.385

278.535

8,964%

2.597.026

218.851

8,427%

2013

4.365.364

399.075

9,142%

3.520.616

287.709

8,172%

3.158.099

265.661

8,412%

2014

5.004.089

437.155

8,736%

3.943.697

335.957

8,519%

3.526.364

301.456

8,549%

2015

5.703.813

516.788

9,060%

4.238.349

356.600

8,414%

3.903.936

328.759

8,421%

2016

6.106.959

522.538

8,556%

4.630.352

369.095

7,971%

4.199.713

345.652

8,230%

2017

6.730.350

585.037

8,693%

5.050.984

430.890

8,531%

4.548.155

377.525

8,301%

Sumber: SPI (Statistik Perbankan Indonesia) BI dan OJK

C. ANALISIS DATA
1. Proses Permodelan Regresi Panel Data
Untuk mendapatkan model yang layak (mampu mengestimasi) secara
inferensial

sehingga

dapat

digunakan

untuk

menjawab

pokok

perpembahasanan penelaahan dan pengkajian dalam penelaahan dan
pengkajian ini mengikuti proses permodelan regresi panel data versi stata
yang dilakukan oleh Akbar Suwardi (FE UI 2011). Proses permodelan meliputi
(1) pembuatan model regresi OLS, FE, dan RE. (2) memilih model yang terbaik
diantara model regresi OLS, FE, dan RE. (3) setelah ditemukan model terbaik
dilakukan uji asumsi klasik (multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan
autokorelasi) dengan maksud untuk mengetahui apakah model terpilih sudah
BLUE (Best Linear Unbiased Estimation). Jika model terpilihi sudah bersifat
BLUE maka bisa langsung dilakukan interpretasi terhadap model terpilih. Jika
ternyata masih terdapat multikolinearitas, atau heteroskedastisitas, atau
autokorelasi berarti model terpilih dianggap tidak layak untuk digunakan. (4)
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mencari alternatif model sebagai pengganti model terpilih (yang tidak layak)
tersebut dengan menggunakan metode regresi robust atau dengan
menggunakan metode regresi GLS (Generalized Least Square). Secara
terperinci proses tersebut dapat diterangkan dalam informasi berikut.
a. Permodelan OLS FE dan RE
Hasil permodelan OLS dengan alat bantu analisis regresi versi STATA 10
menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil Model Ordineary Least Square (OLS)

Sumber: Olahan data sekunder

Output model OLS dalam tabel diatas, dengan tanpa memperhatikan ada
tidaknya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi terhadap
output regresi model OLS tersebut diatas terlihat model layak digunakan
(lihat F test = 97.89 dengan Prob F = 0.0000 < 0,05). Secara parsial terlihat
bahwa hampir seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap ROA kecuali
variabel lnIHK. (lihat kolom Prob (t) <.0,05 kecuali pada variabel lnIHK yang
menunjukkan Prob t = 0,528 > 0,05). Hasil permodelan FE dengan alat bantu
analisis regresi versi STATA 10 hasilnya lihat tabel 4.4.
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Dari hasil model FE (Tabel 4.4), tanpa memperhatikan ada tidaknya
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi terhadap output
regresi model OLS tersebut diatas terlihat model layak digunakan (lihat F test
= 93.24 dengan Prob F = 0.0000 lebih kecil dari 0,05).
Tabel 4.4 Output Model FE

Sumber: Olahan data sekunder

Secara parsial terlihat bahwa hampir seluruh variabel bebas berpengaruh
terhadap profitabilitas-ROA kecuali variabel CRd4. Hasil permodelan RE
dengan alat bantu analisis regresi versi STATA 10 menunjukkan output seperti
terlihat dalam tabel 4.4.
Kemudian pada output model RE (Tabel 4.5), tanpa memperhatikan ada
tidaknya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi terhadap
output regresi model RE tersebut diatas terlihat model layak digunakan (lihat
F test = 93.24 dengan Prob F = 0.0000 < (lebih kecil dari) 0,05).
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Tabel 4.5 Output Metode RE

Sumber: Olahan data sekunder

Secara parsial terlihat bahwa hampir seluruh variabel bebas berpengaruh
terhadap ROA kecuali variabel IHK dan Kurs. Ketiga model tersebut (OLS FE RE)
jika dikumpulkan akan tampak sebagai berikut:
Tabel 4.6 Perbandingan Metode FE, RE, dan OLS
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Dari tabel 4.6 informasi yang diperoleh dari model FE RE dan OLS, ditinjau
secara parsial per variabel bebas (tanpa memperhatikan uji asumsi klasik)
terlihat bahwa ROA kelompok bank BPD di Indonesia dipengaruhi oleh
variabel internal (MSd LDR TETA dan Size) sementara variabel eksternal yang
mempengaruhi adalah CRd4, lnKurs dan lnPDRB.

b. Pemilihan Model Terbaik
Untuk memilih model terbaik diantara model OLS, FE dan RE seperti
tersebut diatas, dalam penelaahan dan pengkajian ini menggunakan alat uji
Chow, LM (Lagrange Multiplier) dan Hausman. Kriteria yang digunakan pada
uji Chow adalah dengan memperhatikan koefisien Prob F. Jika Prob F kurang
dari 0,05; berarti model terpilih adalah FE, dan sebaliknya jika nilai Prob F
lebih dari 0,05; berarti model model terpilih adalah OLS.
Kriteria pemilihan pada uji LM adalah jika Prob Chi2 kurang dari 0,05
berarti model FE lebih baik dari model OLS; dan sebaliknya jika nilai Prob Chi2
lebih 0,05 berarti model OLS lebih baik dari FE. Pada uji Hausman jika Prob
Chi2 kurang dari 0,05; berarti model FE lebih layak dari model RE dan
sebaliknya jika nilai Prob Chi2 lebih dari 0,05; berarti model RE lebih baik.
Secara ringkas dalam penelaahan dan pengkajian ini hasil uji Chow, LM, dan
Hausman untuk ketiga model tersebut sebagai berikut:
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Pemilihan Model
Memilih
Uji
Koefisien Terpilih
OLS vs FE Chow (Prob F)
0.0000
FE
2
OLS vs RE LM (Prob Chi )
0.0000
RE
FE vs RE
Hausman (Prob Chi2)
0.0000
FE
Sumber: data olahan
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Tabel 4.7 diatas menunjukkan informasi bahwa dengan uji Chow terlihat
model FE lebih baik dari OLS, pada uji LM terlihat bahwa model RE lebih baik
dari OLS, pada uji Hausman terlihat bahwa l FE lebih baik dari pada RE.
Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model FE adalah yang
terpilih sebagai model terbaik, tetapi perlu diingat bahwa model terbaik ini
belum dilakukan evaluasi statistik uji asumsi klasik. Evaluasi tersebut
diperlukan untuk mengetahui ada atau tidak pembahasan multikolinearitas,
heteroskedastisitas, dan autokorelasi pada model tersebut. Oleh karena itu
langkah berikutnya dalam penelaahan dan pengkajian ini adalah melakukan
uji asumsi klasik sehingga model FE (sebagai model terpilih) terlihat sudah
terbebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sebagai
sarat agar model FE memenuhi syarat bersifat BLUE.

c. Model pengujian dan penelaahan Kinerja Bank Pembangunan Daerah
Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam model FE
(sebagai model terpilih) akan digunakan uji VIF (variance inflaction factors).
Jika koefisien VIF > 10; berarti terdapat multikolinearitas dan sebaliknya jika
VIF <10; berarti tidak terdapat multikolinearitas pada model FE. Terlihat pada
Tabel 4.8 koefisien VIF pada variabel lnKurs, Size, lnIHK, CRd4, LDR, TETA, dan
MSd terdapat multikolinearitas.
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Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas (VIF test)

Sumber: data olahan

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada model FE
(sebagai model terpilih) digunakan uji Modified Wald Test.
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data olahan

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Prob Chi2 = 0.0000 lebih kecil dari 0,05
berarti terdapat heteroskedastisitas pada model FE. Kemudian untuk
mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Wooldrige Test seperti
terlihat sebagai berikut.
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: data olahan
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Nilai Prob F = 0,0581 > 0,05; berarti tidak ada autokorelasi pada model FE.
sehingga kesimpulan dari hasil uji asumsi klasik dalam model FE ini masih
terdapat multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Jadi model FE (sebagai
model terpilih) tidak layak untuk digunakan sebagai alat estimasi.
Oleh karena model FE tidak layak digunakan maka diperlukan langkah
lanjutan untuk mendapatkan model yang layak untuk dapat digunakan
sebagai dasar estimasi hasil penelaahan dan pengkajian. Menurut Akbar
Suwardi, model alternatif yang dapat digunakan adalah model Robust atau
model GLS.
Cara pemilihan model alternatif tersebut (Robust vs GLS) dapat dilakukan
dengan cara mengevaluasi model secara ekonomi baik secara keseluruhan
maupun secara parsial. Jadi, untuk memilih antara model FE Robust atau GLS
didasarkan pada logika dasar (teori) yang mendasarinya, mana yang lebih
sesuai.

d. Pemilihan Model Alternatif
Pemilihan model alternatif antara model FE-robust dan GLS karena dalam
pemilihan model (diantara model FE, RE dan OLS), model terpilih FE setelah
uji asumsi klasik masih terdapat pembahasan multikolinearitas dan
heteroskedastisitas.
Dalam memilih salah satu model alternatif diantara model FE-robust dan
GLS didasarkan pada pertimbangan ekonomi dari hasil kedua model tersebut.
Terlihat bahwa model GLS lebih mencerminkan perilaku kelompok BPD di
Indonesia dalam sistem perbankan/sistem keuangan. Sebagai bahan
pertimbangan dalam pemilihan model alternatif ini adalah riset terdahulu
yang dilakukan oleh Jumono (2016), Nayla (2010) yang menyatakan bahwa
CR4 mempengaruhi ROA, positif.
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Tabel 4.11 Perbandingan Alternatif Mode Fixed Effect
Robust dan Model GLS

e. Analisis pengujian Pasar Dan Kinerja Bank Pembangunan Daerah
Sebelum melakukan analisis penelaahan kajian secara parsial, perlu
diketahui bahwa terbukti bahwa model GLS adalah valid (karena koefisien
Wald Chi2 = 892.14 dengan Prob Chi2 = 0.0000 < 0,05). Secara keseluruhan
terlihat bahwa mayoritas variabel bebas (CRd4, MSd, LDR, NPL, TETA, Size,
lnIHK, lnPDRB, dan Kurs) secara individual berpengaruh signifikan terhadap
ROA (kecuali variabel lnIHK). Model GLS ini untuk selanjutnya akan digunakan
sebagai dasar untuk analisis penelaahan kajian.
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Tabel 4.12 Model Generalized Least Square

a) Analisis penelaahan kajian
Dalam penelaahan dan pengkajian ini dilakukan dengan melihat pada
ouput regresi GLS. Berikut ini merupakan analisis penelaahan hasil kajian:
1.

menyatakan bahwa pengaruh variabel konsentrasi pasar deposito (CRd4)
terhadap ROA, positif signifikan. Hipotesis diterima karena terbukti
bahwa koefisien CRd4 sebesar 1.483 bernilai positif dan signifikan (Probz =0.012 < 0,05).

2.

menyatakan bahwa pengaruh variabel pangsa pasar deposito (MSd)
terhadap ROA, positif signifikan. Hipotesis diterima karena terbukti
bahwa koefisien MSd sebesar 1.052 bernilai positif dan signifikan (Prob-z
=0.000 < 0,05).

3.

menyatakan bahwa pengaruh variabel likuiditas (LDR) terhadap ROA,
positif signifikan. Hipotesis diterima karena terbukti bahwa koefisien LDR
sebesar 0.245 bernilai positif dan signifikan (Prob-z =0.000 < 0,05).
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4.

menyatakan bahwa pengaruh variabel kredit berpembahasan (NPLg)
terhadap ROA, negatif signifikan. Hipotesis diterima karena terbukti
bahwa koefisien NPLg bernilai negatif sebesar 0.154. signifikan (Prob-z
=0.000 < 0,05).

5.

menyatakan bahwa pengaruh variabel permodalan (TETA) terhadap ROA,
positif signifikan. Hipotesis diterima karena terbukti bahwa koefisien
TETA bernilai positif sebesar 0.207. signifikan (Prob-z =0.000 < 0,05).

6.

menyatakan bahwa pengaruh variabel ukuran perusahaan (Size)
terhadap ROA, negatif signifikan. Hipotesis diterima karena terbukti
bahwa koefisien Size sebesar 0.982 bernilai negatif dan signifikan (Prob-z
=0.000 < 0,05).

7.

menyatakan bahwa pengaruh variabel perkembangan Indeks Harga
Konsumen/IHK (lnIHK) terhadap ROA, negatif signifikan. Hipotesis ditolak
karena terbukti bahwa koefisien lnIHK bernilai positif sebesar 0.158.
tidak signifikan (Prob-z =0.525 > 0,05).

8.

menyatakan bahwa pengaruh variabel perkembangan PDRB (lnPDRB)
terhadap ROA, positif signifikan. Hipotesis diterima karena terbukti
bahwa koefisien lnPDRB sebesar 0.156 bernilai positif dan signifikan
(Prob-z =0.019 < 0,05).

9.

menyatakan bahwa pengaruh variabel perkembangan nilai tukar rupiah
terhadap USD (lnKurs) terhadap ROA, negatif signifikan. Hipotesis
diterima karena terbukti bahwa koefisien lnKurs bernilai negatif sebesar
0.1635. signifikan (Prob-z =0.000 < 0,05).

10. dalam persamaan menunjukkan nilai positif sebesar 24.919 dengan nilai
prob-z = 0.000 < 5%; artinya ada pengaruh yang signifikan yang berasal
dari variabel diluar pengamatan (bukan berasal dari variabel CRd4, MSd,
LDR, NPLg, TETA, Size, lnIHK, lnPDRB, lnKurs). Dengan perkataan lain jika
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variabel CRd4, MSd, LDR, NPLg, TETA, Size, lnIHK, lnPDRB, dan lnKurs
bernilai nol maka besarnya ROA = 24.919%

Perlu diketahui bahwa model GLS yang dipakai ini adalah valid, ini dapat
dibuktikan dengan Wald Chi2 = 892.14 nilai Prob Chi2 = 0.000 < 0,05. Untuk
mengetahui pengaruh variabel CRd4, MSd, LDR, NPLg, TETA, Size, lnIHK,
lnPDRB, dan lnKurs secara bersama sama (simultant) dapat dilihat dari nilai R2
adjusted pada model OLS yang menunjukkan nilai sebesar 0.5218 atau
52.18%; sisanya sebesar 47,82% (berasal dari 1-52.18%) dipengaruhi oleh
variabel pengamatan.
Tabel 4.13 Ringkasan Analisis Penelaahan Kajian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pernyataan
Hipotesis
CRd4 → ROA
+ Signifikan
MSd → ROA
+ Signifikan
LDR → ROA
+ Signifikan
NPLg → ROA
- Signifikan
TETA → ROA
+ Signifikan
Size → ROA
- Signifikan
lnIHK → ROA
- Signifikan
lnPDRB → ROA + Signifikan
lnKurs → ROA
- Signifikan
C (Constanta)

Analisis Penelaahan Kajian
Koefisien Prob-z Alpha Keterangan
1.483
0.012
0,05 Significant
1.052
0.000
0,05 Significant
0.246
0.000
0,05 Significant
-0.154
0.000
0,05 Significant
0.207
0.000
0,05 Significant
-0.982
0.000
0,05 Significant
0.158
0.525
0,05 Not
0.156
0.019
0,05 Significant
-1.164
0.000
0,05 Significant
24.919
0.000
0,05 Significant

Keterangan: Prob-z > 0,05 (tidak signifikan) hipotesis ditolak; Prob-z < 0,05 (signifikan),
diterima

Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 1 yang dinyatakan
dengan koefisien CRd4 positif sebesar 1.483 adalah CRd4 dan ROA bergerak
searah. Jika terjadi perubahan naik pada CRd4 sebanyak 1% maka ROA
cenderung naik sebesar 1.483%; dan sebaliknya, jika terjadi penurunan CRd4
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sebesar 1% maka ROA juga akan cenderung turun 1.483%, ceteris paribus
(faktor lain dianggap konstan)
Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 2 yang dinyatakan
dengan koefisien MSd positif sebesar 1.052 adalah MSd dan ROA bergerak
searah. Jika terjadi perubahan naik MSd sebesar 1% maka ROA cenderung
naik sebesar 1.052% dan sebaliknya jika terjadi penurunan perubahan MSd
sebanyak 1%, ROA turun sebesar 1.052%, ceteris paribus (faktor lain dianggap
konstan)
Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 3 yang dinyatakan
dengan koefisien LDR positif sebanyak 0.245 adalah LDR dan ROA bergerak
searah. Jika terjadi perubahan naik LDR sebanyak 1%, ROA cenderung naik
sebesar 0.245% dan sebaliknya jika terjadi penurunan perubahan LDR sebesar
1% maka ROA juga akan turun sebesar 0.245%, ceteris paribus (faktor lain
dianggap konstan)
Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 4 yang dinyatakan
dengan koefisien NPL negatif sebanyak 0.154 adalah NPL dan ROA bergerak
berkebalikan arah. Jika terjadi perubahan naik NPL sebanyak 1% maka ROA
cenderung turun sebesar 0.154% dan sebaliknya jika terjadi penurunan
perubahan NPL sebesar 1% maka ROA akan naik sebesar 0.154%, ceteris
paribus (faktor lain dianggap konstan)
Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 5 yang dinyatakan
dengan koefisien TETA positif sebanyak 0.207 adalah TETA dan ROA bergerak
searah. Jika terjadi perubahan naik TETA sebanyak 1% maka ROA cenderung
naik sebanyak 0.207% dan sebaliknya jika terjadi penurunan perubahan TETA
sebesar 1%, ROA juga akan turun sebanyak 0.207%, ceteris paribus (faktor
lain dianggap konstan)
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Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 6 yang dinyatakan
dengan koefisien Size negatif sebesar 0.982 adalah Size dan ROA bergerak
berkebalikan arah. Jika terjadi perubahan naik Size sebanyak 1% maka ROA
cenderung turun sebanyak 0.982% dan sebaliknya jika terjadi penurunan
perubahan Size sebesar 1% maka ROA juga akan turun sebanyak 0.982%,
ceteris paribus (faktor lain dianggap konstan)
Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 7 yang dinyatakan
dengan koefisien IHK sebesar 0.158 tanpa memperhatikan tingkat signifikansi
berarti IHK setiap provinsi terhadap BPD di provinsi yang bersangkutan
bergerak searah. Jika terjadi perkembangan IHK naik sebesar 1% maka ROA
cenderung naik sebanyak 0.158% dan sebaliknya jika terjadi penurunan
perkembangan IHK sebesar 1% maka ROA juga akan turun sebanyak 0.158%,
ceteris paribus (faktor lain dianggap konstan). Tetapi fakta statistik
menyatakan bahwa nilai Prob z sebesar 0.525 > 0,05 (tidak signifikan) jadi
nilai koefisien lnIHK sebesar 0.158 secara statistik bernilai 0. Berarti
perkembangan IHK tidak mempengaruhi ROA.
Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 8 yang dinyatakan
dengan koefisien perkembangan PDRB positif sebanyak 0.156 adalah
perkembangan PDRB dan ROA bergerak searah. Jika perkembangan PDRB
naik sebanyak 1% maka ROA cenderung naik sebanyak 0.156% dan sebaliknya
jika terjadi penurunan perkembangan PDRB sebanyak 1% maka ROA juga
akan turun sebanyak 0.156%, ceteris paribus (faktor lain dianggap konstan).
Arti statistik dari hasil analisis penelaahan kajian 9 yang dinyatakan
dengan koefisien Kurs negatif sebesar 0.1635 adalah perkembangan Kurs dan
ROA bergerak berkebalikan arah. Jika terjadi kenaikan perkembangan Kurs
sebesar 1% maka ROA cenderung turun sebanyak 0.1635% dan sebaliknya
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jika terjadi penurunan perubahan Kurs sebanyak 1% maka ROA juga akan naik
sebesar 0.1635%, ceteris paribus (faktor lain dianggap konstan).
Arti statistik dari constanta yang bernilai 24.919 adalah besarnya
pengaruh diluar pengamatan sebesar 24.919%. Dengan perkataan lain jika
nilai CRd4, MSd, LDR, NPLg, TETA, Size, lnIHK, lnPDRB, dan lnKurs sebesar nol
maka besarnya ROA = 24.919%.
Arti ekonomi dari koefisien CRd4 positif sebesar 1.483 adalah pengaruh
dari konsentrasi pasar deposito pada 4 bank terbesar di Indonesia atau CRd4
atas ROA pada kelompok BPD Indonesia positif. Secara empiris terlihat bahwa
CRd4 di Indonesia cenderung menurun akan diikuti dengan penurunan
profitabilitas ROA. Logikanya adalah penurunan CRd4 berarti prestasi
penghimpunan dana masyarakat (DPK) oleh 4 bank terbesar di Indonesia
menurun secara persentase. Ini bukan berarti secara nominal ke empat bank
terbesar tersebut menurun DPK-nya tetapi DPK 4 bank tersebut naik hanya
saja kenaikan DPK secara nasional lebih besar. Sehingga secara matematis
terlihat menurun. Hal ini juga terjadi pada perolehan ROA pada bank bank
BPD di seluruh Indonesia. Perlu diketahui bahwa penurunan ROA pada bank
BPD ini juga bukan karena penurunan PBT (Profit Before Tax); profit before
tax secara nominal meningkat tetapi peningkatannya lebih kecil dari pada
peningkatan total aset pada bank-bank BPD secara individual di seluruh
provinsi.
Hasil temuan penelaahan dan pengkajian ini sesuai dengan penelaahan
dan pengkajian Jumono (2016), Chajar Fath Mala (2016), Mal Nayla (2010)
dan berlawan dengan penelaahan dan pengkajian Ilusmawati (2014) dimana
variabel konsentrasi pasar tidak berpengaruh terhadap ROA pada perbankan
yang tercatat dalam BEI dengan total sampel 24 bank tahun 2011-2014.
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Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh positif
signifikan dari konsentrasi pasar (CRd4) adalah pihak BPD secara individual
akan kehilangan potensial profitabilitas (ROA) yang bersumber dari
konsentrasi pasar. Seiring dengan menurunnya tingkat konsentrasi pasar
deposito, karena kedepan dipastikan konsentrasi pasar pasti akan menurun
sehingga akan terjadi persaingan harga (DR/deposit rate dan LR/lending rate),
LR akan menurun dan DR akan semakin bersaing sehingga Spread (selisih LR
dengan DR juga akan semakin tipis) jadi untuk memperoleh pendapatan
bunga yang tinggi BPD perlu memperluas kreditnya. Disamping juga harus
memperluas pasar DPK-nya
Arti ekonomi dari koefisien market share of deposit (MSd) positif sebesar
1.052 adalah pengaruh dari pangsa pasar individual bank-bank BPD di seluruh
Indonesia terhadap profitabilitas (ROA) BPD adalah positif (searah). Pangsa
pasar BPD secara individual bergerak searah dengan prestasi profitabilitasnya.
Menurunnya pangsa pasar deposit pada BPD cenderung akan menurunkan
ROA. Pangsa pasar deposito individual menunjukkan seberapa besar BPD
dapat menghimpun DPK sebagai akibat dari prestasi menjual produk-produk
simpanan masyarakat. Jadi semakin banyak variasi produknya maka
masyarakat akan semakin banyak menabung pada BPD. Peningkatan volume
DPK per individu jika lebih besar dari peningkatan nasional secara angka akan
menunjukkan MSd yang meningkat. Tetapi sebaliknya jika variasi produknya
ditinggalkan masyarakat akan semakin menurun untuk menabung pada BPD
sehingga MSd menurun.
Hasil riset ini sesuai dengan Setiawan (2009) dimana variabel Market
Share berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah periode
2005-2008 dan bertentangan dengan temuan riset Andriansyah (2017)
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dimana variabel market share tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
pada PT BPD Jawa Barat dan Banten TBK.
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh positif
signifikan dari pangsa pasar (MSd) adalah pihak BPD secara individual akan
sangat bergantung pada pangsa pasar deposito yang dimilikinya. Implikasi
lanjutannya adalah bank BPD haru memperhatikan inovasi produk-produk
simpanannya agar pangsa pasar deposito yang dimilikinya semakin meningkat.
Adanya pengaruh yang positif dari CRd4 dan MSd individual menunjukkan
bahwa kinerja bank-bank BPD dipengaruhi oleh kondisi pasar dan pangsa
pasarnya. Pengaruh CRd4 terhadap ROA yang positif signifikan menunjukkan
bahwa profitabilitas BPD tergantung kepada konsentrasi pasar (teori SCP
tradisional berlaku).
Pengaruh MSd terhadap ROA yang positif signifikan menunjukkan bahwa
pangsa pasar BPD (yang terbentuk dari pengelolaan variasi produk simpanan)
berperan positif dalam pembentukan ROA, ini menunjukkan bahwa teori
hipotesis efisiensi juga berlaku. Jadi ditinjau dari teori SCP kinerja
profitabilitas bank BPD bersumber dari pemanfaatan kondisi pasar (CRd4) dan
dari prestasi penjualan produk-produk simpanan yang ditawarkan. Kombinasi
dari pengaruh konsentrasi pasar dan pangsa pasar inilah yang menyebabkan
profitabilitas BPD terlihat tinggi (diatas 1.5%).
Arti ekonomi dari koefisien LDR positif signifikan sebesar 0.245 adalah
pengaruh likuiditas disetiap BPD di setiap provinsi berpengaruh positif
terhadap profitabilitas (ROA). Logika, jika LDR meningkat berarti peningkatan
kredit yang disalurkan lebih besar dari peningkatan deposito yang dihimpun
bank, ini akan berimpack pada pendapatan operasional bank melalui
pendapatan bunga sehingga dampak lanjutannya adalah terjadi peningkatan
PBT (profit before tax). Peningkatan PBT yang lebih besar dari peningkatan
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aset berakibat ROA meningkat (secara matematis) dan sebaliknya jika LDR
menurun berarti peningkatan kredit yang disalurkan lebih kecil dari
peningkatan deposito yang dihimpun bank, ini akan berimpack pada
pendapatan operasional bank melalui pendapatan bunga sehingga dampak
lanjutannya adalah terjadi penurunan PBT (profit before tax). Penurunan PBT
berakibat pada penurunan RO. Pergerakan yang searah antara LDR dengan
ROA dari 26 BPD menunjukkan variasi yang berbeda. Ada BPD yang LDRnya
naik ROAnya naik dan sebaliknya ada pula yang LDRnya turun dan ROAnya
turun sehingga terjadi LDRnya positif.
Penelaahan dan pengkajian ini sesuai dengan hasil penelaahan dan
pengkajian Indrayani (2016) yang menunjukkan LDR berpengaruh positif
signifikan atas ROA pada Bank Umum tercatat BEI tahun 2014 dan
bertentangan dengan hasil penelaahan dan pengkajian Muttaqin (2017) yang
menunjukkan variabel LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh positif
signifikan dari likuiditas (LDR) terhadap ROA adalah LDR perlu dipertahankan
dan ditingkatkan. Ini berarti BPD harus lebih gencar dalam memobilisasi dana
masyarakat, diperlukan peningkatan DPK untuk meningkatkan kredit dalam
rangka memenuhi permintaan masyarakat.
Arti ekonomi dari koefisien NPL negatif dan signifikan sebesar 0.154
berarti variabel NPL bergerak berlawanan arah dengan ROA. Logika ini benar
secara umum karena jika NPL naik maka kredit yang disalurkan akan turun,
penurunan kredit akan berdampak pada penurunan pendapatan bunga, dan
PBT sehingga ROA menurun dan sebaliknya jika NPL turun maka risiko kredit
menurun, kredit yang disalurkan akan meningkat, kredit yang disalurkan
meningkat sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan bunga,
dan PBT sehingga ROA meningkat.
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Temuan riset ini sesuai dengan Chairudin (2016) dimana variabel NPL
berpengaruh negatif signifikan atas ROA dalam studi kasus Bank Umum di BEI
periode tahun 2012-2015 dan bertentangan dengan hasil penelaahan dan
pengkajian oleh Oktiana (2015) yang menunjukkan variabel NPL positif
signifikan mempengaruhi ROA, hasil studi kasus BUMN (Persero) periode
2011-2013.
Untuk masa yang akan datang, implikasi dari adanya pengaruh negatif
dan NPL terhadap ROA, maka NPL oleh BPD diupayakan menjadi kecil, agar
ROA tetap bertahan dan meningkat. Berarti dalam pemberian kredit BPD
harus lebih selektif dan senantiasa berpedoman pada prinsip dasar
perkreditan yang sehat, tentunya dengan tetap memperhatikan situasi
ekonomi makro yang ada.
Arti ekonomi dari koefisien TETA positif sebesar 0.207 adalah pergerakan
perkembangan modal dengan ROA searah. Logikanya, jika modal bank
meningkat (TETA naik) maka kepercayaan masyarakat akan naik sehingga DPK
meningkat, peningkatan DPK yang diiringi dengan peningkatan kredit akan
meningkatkan pendapatan bunga sehingga PBT naik (ROA meningkat).
Kejadian seperti ini terjadi pada hampir diseluruh BPD di Indonesia.
Temuan ini sesuai dengan penelaahan dan pengkajian Septiani (2016)
yang menunjukkan variabel permodalan yang diproksikan oleh CAR yang
berpengaruh positif signifikan atas ROA pada PT BPR Pasarraya, tetapi
bertentangan dengan hasil penelaahan dan pengkajian oleh Oktiana (2015)
yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel CAR tidak signifikan atas ROA
dalam studi bank BUMN (Persero) periode 2011-2013; Sementara hasil
penelaahan dan pengkajian Widowati (2015) yang menunjukkan variabel CAR
berpengaruh negatif atas ROA pada bank yang tercatat pada BEI dengan
menggunakan sampel sebanyak 28 Bank dari tahun 2010-2013.
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Untuk masa yang akan datang, implikasi dari pengaruh TETA yang positif
signifikan atas ROA, adalah permodalan BPD harus tetap terjaga harus tetap
cukup dan sehat berarti pihak bank harus memperhatikan proporsi
permodalan yang cukup dari adanya peningkatan DPK dari masyarakat.
Arti ekonomi dari koefisien Size negatif dan signifikan sebesar 0.982
adalah secara umum perkembangan aset BPD bergerak berlawanan arah
dengan ROA. Aset naik diiringi dengan ROA turun dan sebaliknya. Logikanya
adalah jika aset perbankan meningkat (lebih besar dari kenaikan PBT yang
diperoleh maka secara matematis ROA menurun). Ini berarti secara umum
kondisi BPD di seluruh Indonesia ditinjau dari aset adalah baik karena aset
meningkat secara berkelanjutan tetapi peningkatan aset lebih tinggi dari
peningkatan PBT sehingga secara matematis ROA menurun.
Penelaahan dan pengkajian ini sesuai dengan hasil penelaahan dan
pengkajian oleh Setiawan (2009) dimana pengaruh variabel Size atas ROA
adalah negatif pada Shariah Bank tahun 2005-2008, dan bertentangan
dengan hasil penelaahan dan pengkajian Hendrayanti, Silvia (2013) yang
menunjukkan bahwa pengaruh variabel Size positif signifikan atas ROA (studi
pada Bank-Bank Umum di Indonesia tahun 2003-2012).
Untuk masa yang akan datang implikasi dari adanya pengaruh Size yang
negatif signifikan atas ROA, pertumbuhan aset dan PBT harus diperhatikan
berarti untuk meningkatkan ROA, manajemen BPD perlu mengusahakan laju
perkembangan PBT lebih besar dari perkembangan asetnya.
Arti ekonomi dari koefisien IHK positif sebesar 0.158 tidak signifikan
berarti inflasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap ROA. Hal ini bisa
terjadi karena pendapatan operasional bank yang berasal dari pendapatan
bunga FBI mampu mencegah akibat buruk dari inflasi. BPD terlihat mampu
membuat antisipasi dari akibat buruk faktor inflasi melalui pricing (penetapan
56 | Struktur Pasar & Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

lending rate yang relatif tinggi sehingga bisa mengatasi kerugian dari dampak
inflasi.
Hasil temuan riset ini sesuai dengan Swandayani (2012) yang
menunjukkan bahwa pengaruh variabel inflasi tidak signifikan atas ROA pada
industri bank syariah 2005-2009 di Indonesia, tetapi bertentangan dengan
hasil penelaahan dan pengkajian Yanita (2013) yang menunjukkan adanya
pengaruh positif dari variabel inflasi berpengaruh pada ROA (kasus terjadi
pada Bank Syariah tahun 2008-2010 di Indonesia).
Untuk

masa

yang

akan

datang

Implikasi

dari

adanya

tidak

berpengaruhnya IHK atas ROA, adalah pihak manajemen BPD perlu untuk
tetap memantau perkembangan IHK karena tidak berpengaruhnya IHK secara
langsung terhadap ROA bukan berarti tidak ada pengaruh terhadap LR, DR,
dan faktor internal lainnya seperti LDR, NPL, dan TETA.
Arti ekonomi dari koefisien perkembangan PDRB positif sebesar 0.156
adalah laju pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh langsung terhadap
ROA BPD. PDRB yang mencerminkan pendapatan masyarakat (Y) oleh
masyarakat akan digunakan untuk consumption (C) investmenti (I) govt
expenditur (G) dan net export (X-M) ini ditinjau dari sisi AD (aggregate
demend) masyarakat. Ditinjau dari sisi pemasukan (Y) akan digunakan untuk
konsumsi (C) saving (S) dan untuk pengeluaran pajak (Tx) secara matematis
ditulis “C + S + T = Yeq = C +I+ G +X-M”. Jadi peningkatan PDRB akan
meningkatkan tabungan masyarakat (DPK naik) disatu pihak permintaan
kredit oleh masyarakat juga naik untuk kepentingan konsumsi swasta,
investasi perusahaan, konsumsi/pengeluaran pemerintah. pembiayaan
ekspor/impor. BPD sebagai bagian dari sistem perbankan dalam setiap
provinsi di Indonesia menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun
dana masyarakat dan menyalurkan kembali, sehingga wajar jika aktivitas
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ekonomi masyarakat meningkat yang ditandai peningkatan PDRB maka
sebagai bank yang menjalankan fungsinya akan terkena imbasnya. Hal inilah
yang menyebabkan PDRB riil bergerak searah dengan ROA di BPD di setiap
provinsi. Penelaahan dan pengkajian ini sesuai dengan hasil penelaahan dan
pengkajian oleh Setiawati, Luh Meylisa (2016) yang menunjukkan pengaruh
PDB positif atas ROA bank syariah Indonesia dan bertentangan dengan hasil
penelaahan dan pengkajian oleh Fathunnida, et al (2017) yang menunjukkan
pengaruh variabel PDRB negatif atas ROA BPD di Indonesia tahun 2010-2013.
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya PDRB yang
berpengaruh atas ROA, adalah pemantauan perkembangan ekonomi harus
semakin mantap agar BPD lebih jeli dalam menangkap peluang-peluang yang
ada dari perkembangan ekonomi tersebut seperti adanya peningkatan
tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah yang semakin banyak dan
pertumbuhan kredit yang semakin banyak untuk konsumsi dan investasi.
Arti ekonomi dari koefisien Kurs negatif dan signifikan sebesar 0.1635
adalah jika kurs per dolar meningkat terhadap rupiah (rupiah melemah
terhadap dollar) maka ROA akan turun. Kurs rupiah terhadap dollar atau nilai
tukar rupiah terhadap dollar USD mencerminkan kondisi pasar keuangan di
pasar valuta asing (valas), jadi kurs valas dapat dijadikan acuan dari sistem
keuangan yang akan dapat berdampak pada sistem perbankan. Hasil
penelaahan dan pengkajian ini menunjukkan bahwa dampak kurs rupiah
terhadap dollar negatif terhadap ROA BP berarti semakin nilai tukar dollar
meningkat terhadap rupiah (rupiah melemah terhadap dollar) akan berimbas
terhadap penurunan ROA. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar
BPD di Indonesia mata uang yang dimiliki adalah dalam bentuk rupiah
sehingga

jika

rupiah

menurun

(dollar

meningkat)

maka

profitabilitasnya menurun (ROA turun).
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prestasi

Temuan riset ini sesuai dengan Rahman dan Firdaus (2015), dimana ada
pengaruh negative atas variabel kurs Rp/US atas ROA pada Bank BUMN di
Indonesia periode 2008-2014 dan bertentangan dengan hasil penelaahan dan
pengkajian Saputra (2015) yang menunjukkan variabel kurs berpengaruh
positif signifikan terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia tahun
2010-2013.
Untuk masa yang akan datang implikasi dari adanya pengaruh negatif dari
Kurs pada ROA, adalah BPD perlu memonitoring perkembangan nilai tukar
rupiah untuk mengantisipasi penurunan nilai dari aset dalam bentuk rupiah.
Aktivitas BPD yang masih belum berstatus menjadi bank devisa perlu
ditingkatkan menjadi bank devisa sehingga aset yang dimilikinya bervariasi,
ada yang dalam bentuk rupiah dan valas. Ini penting untuk menjaga stabilitas
nilai perusahaan yang akan berdampak pada perolehan ROA dimasa yang
akan datang.

Hasil Analisis dan Pembahasan | 59

60 | Struktur Pasar & Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya
terdapat beberapa poin penting sekaligus menjadi perhatian utama,
diantaranya adalah:
1. Kinerja profitabilitas (ROA) BPD terbukti dipengaruhi oleh variabel
karakteristik bank (market-share deposito, tingkat likuiditas, non
performing loans, kecukupan modal, dan size atau ukuran perusahaan).
2. Kinerja BPD juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu konsentrasi
pasar, perkembangan PDRB, perkembangan Kurs. Sementara IHK tidak
berpengaruh secara langsung.
3. Kinerja profitabilitas yang dipengaruhi oleh konsentrasi pasar dan pangsa
pasar deposito menunjukkan bahwa teori tradisional SCP dan teori ESH
berlaku secara terpadu di pasar perbankan Indonesia khususnya pasar
deposito.

B. SARAN-SARAN
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh positif
signifikan dari likuiditas (LDR) terhadap ROA adalah LDR perlu dipertahankan
dan ditingkatkan. Ini berarti BPD harus lebih gencar dalam memobilisasi dana
masyarakat, diperlukan peningkatan DPK untuk meningkatkan kredit dalam
rangka memenuhi permintaan masyarakat.
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh positif
signifikan dari pangsa pasar (MSd) adalah pihak BPD secara individual akan
sangat bergantung pada pangsa pasar deposito yang dimilikinya. Implikasi
lanjutannya adalah bank BPD haru memperhatikan inovasi produk-produk
simpanannya agar pangsa pasar deposito yang dimilikinya semakin meningkat.
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh positif
signifikan dari likuiditas (LDR) terhadap ROA adalah LDR perlu dipertahankan
dan ditingkatkan. Ini berarti BPD harus lebih gencar dalam memobilisasi dana
masyarakat, diperlukan peningkatan DPK untuk meningkatkan kredit dalam
rangka memenuhi permintaan masyarakat.
Untuk masa yang akan datang implikasi dari pengaruh negatif NPL atas
ROA, adalah NPL agar diupayakan turun agar ROA tetap bertahan dan
meningkat. Berarti dalam pemberian kredit BPD harus lebih selektif dan
analisis kredit semakin bekerja secara professional dengan tetap konsisten
berpedoman berdasarkan prinsip perkreditan yang sehat, dengan tetap
memperhatikan analisis fundamental mikro dan makro ekonomi makro yang
ada.
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh positif
signifikan dari TETA terhadap ROA adalah permodalan bank harus tetap
terjaga harus tetap cukup dan sehat berarti pihak bank harus memperhatikan
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proporsi permodalan yang cukup dari adanya peningkatan DPK dari
masyarakat.
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh positif
signifikan dari Size terhadap ROA adalah pertumbuhan aset dan PBT harus
diperhatikan berarti untuk meningkatkan ROA BPD harus mengusahakan laju
perkembangan PBT lebih besar dari perkembangan asetnya.
Untuk masa yang akan datang implikasi dari adanya pengaruh positif
tidak signifikan dari IHK terhadap ROA adalah pihak manajemen BPD perlu
untuk tetap memantau perkembangan IHK karena tidak berpengaruhnya IHK
secara langsung terhadap ROA bukan berarti tidak ada pengaruh terhadap
suku bunga kredit, suku bunga deposito, dan variabel internal lainnya seperti
LDR, NPL, dan TETA
Untuk masa yang akan datang implikasi dari tidak adanya pengaruh PDRB
pada ROA, adalah pemantauan perkembangan ekonomi harus semakin
mantap agar BPD semakin mampu menangkap peluang-peluang yang bakal
muncul dari perubahan perkembangan ekonomi, seperti mencari celah dari
semua kemungkinan untuk meningkatkan DPK dan tabungan pemerintah
yang semakin banyak dan pertumbuhan kredit yang semakin banyak untuk
konsumsi dan investasi.
Untuk masa yang akan datang Implikasi dari adanya pengaruh negatif dan
signifikan dari Kurs terhadap ROA adalah BPD perlu memonitoring
perkembangan nilai tukar rupiah untuk mengantisipasi penurunan nilai dari
aset dalam bentuk rupiah. Aktivitas BPD yang masih belum berstatus menjadi
bank devisa perlu ditingkatkan menjadi bank devisa sehingga aset yang
dimilikinya bervariasi, ada yang dalam bentuk rupiah dan valas. Ini penting
untuk menjaga stabilitas nilai perusahaan yang akan berdampak pada
perolehan ROA dimasa yang akan datang.
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