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ABSTRAKSI 
 
 
Bank mempunyai peran penting dalam suatu perekonomian, perbankan 

yang sehat diperlukan untuk menunjang sistem keuangan yang sehat. Adapun 
fungsi operasional bank dapat dibedakan dalam fungsi tradisional yaitu sebagai 
perantara keuangan dan juga fungsi nontradional yaitu bank menjalankan aktivitas 
off-balance sheet. Adanya perubahan lingkungan menjadikan off-balance sheet 
menjadi aktivitas penting yang perlu dijalankan bank. Terdapat perbedaan 
besarnya aktivitas off-balance sheet yang dijalankan diantara bank, yang 
diindikasikan dengan non interest income. Berbagai faktor yang dapat 
mempengaruhi besarnya aktivitas off-balance sheet yaitu ukuran bank dan 
kepemilikan bank. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah menguji pengaruh secara simultan (bersama-sama) dan 
parsial antara ukuran bank (X1) dan pemegang saham pengendali (X2) terhadap 
aktivitas non-tradisional bank (off-balance sheet)(Y) pada Bank-bank Umum 
Swasta Nasional di Indonesia selama periode 2003 sampai dengan 2007. 

persamaan regresi berganda sebagai berikut : 
Y X= − + +1 2
ˆ 7,177 1,144 0,023X  

menunjukkan bahwa sumbangan efektif Variabel Ukuran Bank dan 
variabel Saham Pengendali secara signifikan terhadap naik-turunnya off -Balance 
Sheet sebesar 88,3 persen dan sebesar 11,7 persen dijelaskan oleh faktor lain yang 
tidak masuk dalam model. Hasil dari pengujian statistik menunjukan bahwa ada 
pengaruh signifikan dan positif antara ukuran bank yang diindikasikan dengan 
aset total terhadap aktivitas non-tradisional bank (off-balance sheet), pengaruh 
tidak signifikan pada standar deviasi 5% dan positif antara pemegang saham 
pengendali terhadap aktivitas non-tradisional (off-Balance Sheet) bank. 
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