
KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ASING, 

DAN BANK RISK-TAKING DI INDONESIA 

 

SKRIPSI 

 

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 

DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA MANAJEMEN 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

DEPARTEMEN MANAJEMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAJUKAN OLEH: 

AVRIEDO EKO SAPUTRA 

NIM: 041211232047 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2016 

 

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



ii 

 

  

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



iii 

 

 

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



iv 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kepemilikan 

Pemerintah, Kepemilikan Asing, dan Bank Risk-taking di Indonesia” sebagai 

syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Manajemen di Universitas 

Airlangga. 

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, 

dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini 

penulis ingin berterima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Dian Agustia, SE.,M.Si., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Airlangga. 

2. Ibu Dr. Masmira Kurniawati, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 

3. Ibu Chorry Sulistyowati, SE., M.Sc. Selaku dosen pembimbing skripsi 

Program Studi S1 Manajemen konsentrasi keuangan yang telah dengan sabar 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, pengarahan, dan 

saran–saran yang bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.  

4. Ibu Dr. Aris Armuninggar, SH., MH. selaku dosen wali penulis yang telah 

memberikan nasehat dalam masa perkuliahan selama ini. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis selama masa kuliah. 

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



v 

 

6. Seluruh staf Departemen Manajemen, dan karyawan-karyawan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah memberikan informasi-

informasi yang sangat membantu penulis. 

7. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu, dan Adik di Banyuwangi, yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya. 

8. Kakak senior dan teman baik mbak Lisana, terima kasih sudah bersedia 

direpotkan dan memberikan nasihat serta dukungan selama penulisan skripsi 

ini. 

9. Sahabat–sahabatku di kampus Anis, Febry, Cypeng, Bu Haji, Nashish, Echa, 

Jawa, Ori, Iyun, Meli, Jo, Imoy yang selama ini menjadi teman belajar 

maupun bermain. 

10. Sahabat-sahabat SMA yang masih memberikan kabar dan cerita Dhe Ndut, 

Shary, Bryan, Silvi dan teman-teman baik SMA lainnya semoga kita tetap bisa 

menjaga silaturahmi sampai tua. 

11. Sahabatku Kentang terima kasih telah menjadi teman serta kakak yang baik 

selama SMA. 

12. Teman-teman grup koran harian QQN yang telah memberikan keseruan 

bersama selama KKN di desa Sidotopo Wetan. 

13. Teman-teman satu band Firman, Adi, Tyo, Nindi, Bagus, Mirza, Nadia terima 

kasih untuk pengalaman bermusik bersama.  

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



vi 

 

14. Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya, yang telah 

memberi saya kesempatan untuk berbagi dengan adik-adik, juga bertemu 

dengan banyak orang-orang yang dermawan. 

15. Adik-adik tutorku dari manajemen Evi, Santi, Mimifaw, Hirda, Rosita, Nia, 

Bella, Feka, Dewi, Aninda dkk, Tifani dkk, dan semua yang tidak bisa saya 

sebut satu persatu. 

16. Adik-adik tutorku dari akuntansi yang mengajarkan saya apa artinya 

kenyamanan dan kebersamaan, Natasya Adela, Maja, Dhita, Afi dan pacar, 

Sean, Nisa dan pacar, Rayhan, Nixie, Linda, Marine, Adel, Mita, Aisyah, 

Adilla, Cin, Sari, Anisa, Abi, Dini, Bryan, dan kelompok tutor lain yang tidak 

bisa saya sebut satu per satu. 

17. Kawan–kawan Manajemen 2012 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Airlangga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang 

menjadi penyemangat bagi penulis.  

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi 

ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk 

perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini. Akhir kata, dengan segala 

keterbatasan, penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi yang 

membutuhkan. 

Surabaya, 29 Maret 2016 

 

Penulis 

 
 

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



vii 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah dan 
kepemilikan asing terhadap bank risk-taking di Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas yang terdiri dari kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing 
terhadap variabel terikat bank risk-taking. Penelitian ini menggunakan sampel 
data laporan keuangan 86 bank umum konvensional selama periode 2010-2014. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dan kepemilikan 
asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap bank risk-taking. Semakin 
tinggi kepemilikan saham bank oleh pemerintah, menjadikan bank melakukan 
pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan pemerintah. Semakin tinggi 
kepemilikan asing menjadikan bank risk-taking meningkat karena investor asing 
cenderung merasa mampu menyediakan layanan lintas negara yang lebih baik. 
  
Kata Kunci: kepemilikan, pemerintah, asing, bank risk-taking 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine effect of government ownership and foreign 
ownership to bank risk-taking. This study used regression analysis to determine 
the effect of independent variables consisting of government ownership and 
foreign ownership to bank risk-taking. This study used data sample of 86 
conventional bank’s financial reports during 2010-2014 period. The analysis 
results show that government ownership and foreign ownership are positive and 
significant to bank risk-taking. The higher ownership of bank’s stock by 
government, encourages bank to take decision based on government interest. The 
higher government ownership encourages bank risk-taking increases due to 
foreign investors are likely feeling able to provide transnational services and 
better technology. 
 
Key Words: ownership, government, foreign, bank risk-taking  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bank sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan 

memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem 

pembayaran (UU No. 10/1998). Pada tahun 2014, kapitalisasi pasar sub-sektor bank 

mencapai 93,04% keseluruhan kapitalisasi pasar sektor keuangan (Factbook IDX, 

2015). Fakta ini menunjukkan bahwa perbankan merupakan faktor utama penggerak 

perekonomian dalam sistem keuangan di Indonesia. Bank menjadi pelaksana utama 

sistem perbankan. Sehingga bank menjadi objek yang penting dalam perekonomian 

Indonesia karena diharapkan dapat menjalankan sistem perbankan dengan baik agar 

dapat menjaga kestabilan seluruh sistem perekonomian.   

Di era globalisasi sekarang ini, produk dan aktivitas bank semakin kompleks 

mengakibatkan risiko yang dihadapi akan semakin meningkat. Industri perbankan di 

Indonesia kian marak mengalami pembobolan, misalnya kasus Citibank dan Bank 

Mega. Sebagai Agen of Trust hal ini tentu akan menjadikan hilangnya kepercayaan 

masyarakat kepada bank itu sendiri.. Sehingga pengambilan keputusan yang berisiko 

dalam industri perbankan harus menjadi salah satu fokus utama pelaku ekonomi 

dalam suatu negara.  
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Berdasarkan agency theory, pengambilan risiko (risk taking) banyak dipengaruhi 

oleh struktur kepemilikan. Hal ini dikarenakan setiap pemilik perusahaan memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda dalam mengambil keputusan, salah satunya 

keputusan dalam mengambil risiko untuk memperoleh keuntungan. Pemilik suatu 

bank pastinya menginginkan bank dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki 

agar dapat menghasilkan keuntungan. Dengan kepemilikan bank yang cukup beragam 

jenisnya baik itu bank negara, swasta, domestik, maupun asing, tentunya perlu dilihat 

lebih jauh lagi seberapa besar pengaruhnya terhadap bank risk-taking mengingat 

bahwa kepemilikan memiliki jenis dan latar belakang yang beragam serta 

karakteristik berbeda-beda. 

Reformasi keuangan telah membawa perubahan yang besar dalam struktur 

kepemilikan industri perbankan. Sebelum reformasi terjadi, dalam melakukan 

fungsinya, bank-bank komersial pemerintah mendapatkan arahan dari pemerintah. 

Peran utama mereka adalah sebagai BUMN. Tetapi sejak terjadinya globalisasi 

finansial, perlahan-lahan mulai banyak bank-bank pemerintah yang diprivatisasi oleh 

pihak swasta, sehingga pada akhirnya menjadi bank swasta. Jika dibandingkan 

dengan bank swasta, bank pemerintah memiliki kelebihan karena adanya dukungan 

dari pemerintah. Namun itu juga berarti bahwa akan ada campur tangan pemerintah 

terhadap pengambilan kebijakan di bank pemerintah.  

Globalisasi finansial tentunya juga membuat partisipasi asing terhadap industri 

perbankan semakin meningkat. Contohnya dapat berupa meningkatnya kehadiran 

manajer-manajer asing dalam perusahaan perbankan domestik, meningkatnya 
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konsumen asing yang membutuhkan pelayanan dari perbankan domestik, atau 

meningkatnya utang-utang asing akibat adanya aliran modal asing yang masuk 

(Soedarmono, 2011).  

Menurut Kumara dan Yasushi (2011), ada teori yang mengatakan bahwa bank-

bank milik negara akan menunjukkan hasil kinerja yang lebih buruk jika 

dibandingkan dengan bank-bank swasta. Hal ini disebabkan karena adanya campur 

tangan kepentingan pemerintah dalam pengambilan keputusannya. Iannota et al. 

(2013) mengemukakan bahwa Bank-bank BUMN memiliki default risk yang lebih 

rendah tapi operating risk yang lebih besar daripada bank-bank swasta, hal ini 

menunjukkan adanya perlindungan pemerintah yang menstimulasi risk-taking yang 

lebih besar. Hal ini tentunya membuat bank swasta memiliki kelebihan jika 

dibandingkan dengan bank milik negara dalam hal pengambilan kebijakan. Perbedaan 

seperti itu tentunya akan berimbas pada perbedaan bank risk-taking masing-masing 

bank. 

Kepemilikan Asing dalam industri perbankan di Indonesia meningkat secara 

drastis sejak tahun 1998 (Rokhim dan Susanto, 2011). Secara jelas di dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Indonesia No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, 

mengatur bahwa pihak asing boleh memiliki saham bank umum hingga 99 persen. 

Kepemilikan saham dengan prosentase yang tinggi, dapat menjadikan bank domestik 

menjadi bank asing. Bank-bank asing tentunya memiliki kelebihan jika dibandingkan 

dengan bank domestik, yaitu bank asing mempunyai inovasi teknologi dan 

manajemen risiko yang lebih baik, serta akses yang lebih luas ke pasar finansial 
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(Bonin dkk, 2005). Akan tetapi bank-bank asing juga sering mengalami bias kultural 

yang dapat menimbulkan masalah-masalah keagenan antara karyawan asing dengan 

karyawan lokal (agency problem) akibat adanya perbedaan budaya kerja. Bank-bank 

asing juga cenderung mengalami masalah terkait dengan regulasi setempat yang 

berlaku, dimana regulasi tersebut tidak selalu harmonis dengan regulasi di negara asal 

mereka (Lensink dan Naaborg, dalam Soedarmono, 2011). Perbedaan kebijakan 

seperti itu tentunya akan mempengaruhi bank risk-taking dari masing-masing bank, 

yang mengakibatkan arah risiko yang meningkat jika kepemilikan asing ikut 

meningkat. 

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada pengambilan risikok industri 

perbankan di Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh prosentase kepemilikan 

pemerintah dan kepemilikan asing terhadap bank risk-taking di Indonesia. Bank 

Umum Konvensional menjadi sampel dalam penelitian ini, dengan periode penelitian 

2010 hingga 2014.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah prosentase kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap bank risk-

taking di Indonesia?  

2. Apakah prosentase kepemilikan asing berpengaruh terhadap bank risk-taking di 

Indonesia?  

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



5 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh : 

1. Prosentase kepemilikan pemerintah terhadap bank risk-taking di Indonesia.  

2. Prosentase kepemilikan asing terhadap bank risk-taking di Indonesia. 

  

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada:  

1. Bank Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

regulator perbankan di Indonesia (Bank Indonesia) dalam menetapkan kebijakan, 

terutama kebijakan kepemilikan saham suatu bank. 

2. Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai 

bank risk-taking dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

 Di dalam bab ini terdapat latar belakang penelitian yang menjelaskan tentang 

latar belakang permasalahan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian terutama sebagai landasan analisis hasil penelitian serta 
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pembahasan terkait kepemilikan dan bank risk-taking. Dalam bab ini juga 

terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, kerangka 

pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis, model analisis, serta kerangka 

berpikir. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari 

pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasioal variabel, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data,dan 

teknik analisis dalam pengolahan data. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil pengolahan data dan 

interpretasi dari hasil pengolahan data. Interpretasi hasil penelitian ini akan 

memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang ber isi simpulan dan 

saran. Simpulan dan saran disusun berdasarkan hasil analisis pada bab 4 

yang diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memahami hasil 

penelitian serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Definisi dan Peranan Bank 

Bank adalah lembaga yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, 

deposito, tabungan, dan simpanan lainnya dari pihak surplus spending unit lalu 

menempatkannya kepada pihak deficit spending unit melalui penjualan jasa keuangan 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2010:6). 

Berdasarkan pengertian tersebut, bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak 

yang membutuhkan dana. 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang 

perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan 

pasal 5 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu: 

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi. Selain fungsi utama 

tersebut, berikut adalah fungsi bank secara lebih spesifik :  

1. Agent of Trust 

Dasar utama dalam kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Fungsi bank dalam hal ini 

adalah membangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun pihak 

debitur. Kepercayaan ini penting untuk dibangun karena semua pihak ingin 

merasa aman saat menggunakan jasa bank. 

2. Agent of Development 

Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat penting bagi 

kelancaran kegiatan perekonomian. Kegiatan bank tersebut memungkinkan 

masyarakat melakukan kegiatan investasi, produksi, distribusi, serta konsumsi 

barang dan jasa.Kelancaran kegiatan investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi 

inilah yang akan mendorong kelancaran pembangunan perekonomian 

masyarakat.   

3. Agent of Services 

Selain melakukan kegiatan peghimpunan dan penyaluran dana, bank juga 

memiliki jasa perbankan lainnya yang ditawarkan pada masyarakat. Jasa yang 

ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat 
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secara umum. Jasa ini antara lain adalah berupa jasa pengiriman uang, pemberian 

jaminan bank, penyelesaian tagihan, dan sebagainya. 

2.1.2. Pengertian dan Pengukuran Bank Risk-Taking 

Risk-taking didefinisikan sebagai aktivitas mengambil risiko untuk memulai 

sebuah perusahaan atau meningkatkan keuntungan (Cambridge Dictionaries Online, 

2014). Menurut Hanafi (2012), risiko dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan 

hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko muncul karena 

adanya kondisi ketidakpastian yang dihadapi atau sengaja diambil oleh perusahaan.  

Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu 

peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Sementara manajemen risiko 

merupakan serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul. 

Menurut Bank Indonesia, terdapat delapan jenis risiko yang ditanggung oleh bank, 

yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, 

risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.  

Beragamnya risiko bank ini menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi 

perbankan di Indonesia. Risiko yang muncul akibat dari risiko-risiko di atas, baik 

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menimbulkan insolvensi. 

Pengambilan risiko yang tinggi dalam perbankan bertujuan untuk memperoleh return 

yang tinggi untuk memaksimalkan profitnya. Hal ini menyebabkan kemungkinan 

insolvensi akan semakin tinggi jika perbankan mengambil keputusan tersebut. 
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Menurut Miller dan VanHoose (2007) insolvensi adalah situasi ketika nilai 

asset bank jatuh dibawah nilai liabilitas. Dengan kata lain, insolvensi merupakan 

ketidakmampuan bank untuk melunasi kewajiban yang ada dengan menggunakan 

seluruh asset yang dimilikinya. Insolvensi merupakan risiko yang bersumber dari 

terjadinya penurunan drastis nilai aset bank yang menyebabkan turunnya permodalan 

bank yang tidak mampu meng-offset-nya. Risiko insolvensi ini berasal dari dua 

sumber permasalahan, yaitu penurunan nilai aset bank dan naiknya kewajiban bank 

(bank’s liabilities).  

Menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Hannan dan Hanweck (1988), 

Liang dan Savage (1990) mengestimasi sebuah indikator kemungkinan risiko 

insolvensi untuk bank dengan persamaan sebagai berikut :  

𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡  =
𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑖(𝑡−4,𝑡)+ 1 𝐸𝑀⁄
𝑖𝑡

𝜎(𝑅𝑂𝐴)𝑖(𝑡−4,𝑡)
 .........................(2.1) 

 

Keterangan : 

𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑖(𝑡−4,𝑡) :Rata-rata ROA bank i pada tahun ke t, dihitung menggunakan ROA 4 

tahun sebelumnya. 

EMit  :Equity Multiplier bank i pada tahun ke t 

σROAi(t-4,t) :Standar Deviasi ROA bank i pada tahun ke t, dihitung menggunakan 

ROA 4 tahun sebelumnya. 

Persamaan di atas memiliki daya intuitif yang besar karena menggabungkan 

tiga ukuran standar pengembalian bank: performance measure (ROA), safety (1/EM), 
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dan risiko (σROA). Nilai yang tinggi dari g ratio menunjukkan kemungkinan 

insolvensi yang rendah dan sebaliknya (Sinkey, 1992:287).  

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak 

(Sudana, 2011:22). Return on Assets (ROA)  dapat dihitung dengan membagi laba 

sebelum pajak dengan rata-rata total aset yang dimiliki bank. Equity Multiplier 

merupakan rasio leverage yang mengukur bagian aktiva yang didanai oleh pemegang 

saham (John et al.: 2003). Semakin besar Equity Multiplier maka semakin kecil 

bagian aktiva yang didanai oleh pemegang saham dan itu berarti pendanaan aktiva 

sebagian besar berasal dari pendanaan eksternal. Equity Multiplier didapat dari total 

aset dibagi total ekuitas. Standar deviasi ROA (σROA) mencerminkan volatilitas 

(risiko) dihitung menggunakan data ROA tahunan untuk mengetahui volatilitas ROA. 

Hannan dan Hanweck (1998) mengestimasi kemungkinan insolvensi setara dengan 

kemungkinan bahwa ROA kurang dari negatif inverse dari EM (ROA < -1/EM).  

2.1.3. Teori Keagenan(Agency Theory) 

Teori Keagenan (agency theory) menyebutkan bahwa risk taking banyak 

dipengaruhi oleh struktur kepemilikan (ownership structure). Karena secara teoritis, 

terdapat konflik antara agent (manajer) dan shareholders (pemegang saham). Di satu 

sisi, manajer enggan untuk melakukan keputusan berisiko karena mereka bisa 

kehilangan jabatan mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Di sisi lain, pemegang 

saham lebih suka meningkatkan risiko bank setelah mengumpulkan dana dari 
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deposan dan pemegang obligasi untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka 

harapkan (Lassoued, 2015). 

Teori keagenan (agency theory) didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih principal (pemilik) perusahaan dengan 

agent (manajer). Hubungan ini terbentuk ketika satu atau lebih pemilik perusahaan 

melibatkan pihak lain (agent) untuk melakukan beberapa fungsi dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Agent 

memiliki kontrak untuk menjalankan kewajibannya dalam mengelola perusahaan 

sedangkan principal memiliki kontrak untuk memberikan bonus atau insentif kepada 

agent.  

Menurut Taswan (2010:113), hubungan keagenan yang terjadi pada lembaga 

perbankan sangat kompleks. Pada lembaga perbankan, selain antara pemegang saham 

dengan manajemen, hubungan keagenan juga terjadi antara pemegang saham dengan 

debitur dan bank dengan regulator. Hubungan tersebut mampu menjelaskan 

mekanisme kontrol antara pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen bank.  

Salah satu faktor yang dapat berpotensi memunculkan konflik pada suatu 

perusahaan adalah jika proporsi kepemilikan saham menjadi lebih beragam (Taswan, 

2010:115). Hal tersebut dapat mendorong munculnya risk-taking yang berbeda-beda 

tiap perusahaan. Sebelum masuknya investor asing dalam industri perbankan di 

Indonesia, peran utama bank adalah sebagai BUMN, karena sepenuhnya dimiliki oleh 

pemerintah. Sejak tahun 1998, kepemilikan Asing dalam industri perbankan di 

Indonesia meningkat secara drastis (Rokhim dan Susanto, 2011). Oleh karena itu, 
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risk-taking yang dilakukan oleh bank menjadi beragam, karena pemerintah dan asing 

memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengambilan keputusan yang berisiko 

untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. 

2.1.3.1 Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan (ownership structure) merupakan komposisi modal 

antara hutang dan ekuitas termasuk juga proporsi antara kepemilikan saham inside 

shareholders dan outside shareholders (Amran et al., 1994). Struktur kepemilikan 

menjadi bentuk komitmen dari para pemegang saham untuk mendelegasikan 

pengendalian dengan tingkat tertentu kepada suatu perusahaan. Istilah struktur 

kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting di 

dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan equity tetapi juga 

oleh prosentase kepemilikan baik pemerintah maupun asing. 

Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi lima, yaitu kepemilikan asing, 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan keluraga. Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. 

1. Kepemilikan pemerintah 

Kepemilikan pemerintah adalah proporsi saham yang dimiliki pemerintah dalam 

suatu perusahaan. Kepemilikan pemerintah dapat dihitung dengan 

membandingkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah 

dengan jumlah saham yang beredar. 
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𝐺𝑂𝑉 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
𝑥100% ...........(2.2) 

Bank milik pemerintah terdiri dari dua macam, yaitu bank milik pemerintah 

negara dan bank milik pemerintah daerah. Bank milik pemerintah negara atau 

yang disebut sebagai bank persero, merupakan bank yang akte pendirian maupun 

modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah negara Indonesia, sehingga 

seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh negara, sedangkan bank milik 

pemerintah daerah (BPD) merupakan bank yang modal sepenuhnya dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah (pemda). 

Bank-bank milik pemerintah memiliki default risk yang lebih rendah tapi 

operating risk yang lebih besar daripada bank-bank swasta, hal ini menunjukkan 

adanya perlindungan pemerintah yang menstimulasi risk-taking yang lebih besar 

(Iannotta et al.: 2013). Ketika suatu bank mayoritas dimiliki oleh pemerintah, 

menyebabkan bank berani mengambil risiko dalam pengambilan keputusannya, 

karena pemerintah menggunakan bank untuk melaksanakan beberapa 

kepentingannya. 

2. Kepemilikan asing 

Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh 

investor asing. Kepemilikan saham oleh pihak asing mengindikasikan bahwa 

perusahaan mempunyai kinerja yang bagus sehingga menarik minat investor 

asing untuk berinvestasi. 
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Menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada 

pasal 1 ayat 6, kepemilikan asing adalah kepemilikan perseorangan warga negara 

asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman 

modal di wilayah Republik Indonesia.Rasio kepemilikan asing dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐹𝑂𝑅𝐸𝐼𝐺𝑁 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
𝑥100%..........(2.3) 

Kepemilikan asing akan menjadikan suatu perusahaan lebih kompetitif karena 

perusahaan akan memiliki keunggulan seperti pengetahuan teknologi, 

kemampuan manajerial dan pemasaran, jaringan yang lebih luas, sehingga 

kepemilikan asing ini mempunyai indikasi dapat menaikkan produktivitas 

perusahaan.  

2.1.5. Variabel-variabel lain yang Berpengaruh Terhadap Bank Risk-Taking 

2.1.5.1.Karakteristik Bank 

Karakteristik bank digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. 

Karakteristik bank yang digunakan adalah ukuran bank, rasio biaya operasional, dan 

loan to deposit ratio. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing variabel yang 

digunakan untuk mencerminkan karakteristik bank :  

1. Ukuran Bank (Size)  

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat 

dilihat dari jumlah kekayaan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan adalah 

suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut 
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berbagai cara, antara lain: total assets, log total assets (size), total penjualan, dan 

nilai pasar saham. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 

kategori yang didasarkan kepada total assets perusahaan yaitu perusahaan besar 

(large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small 

firm).  

Ukuran bank (Size) dalam penelitian ini dilihat dari besarnya total assets yang 

dimiliki perusahaan. Variabel ukuran bank (Size) diukur dengan logaritma 

natural (Ln) total assets.  

𝑆𝐼𝑍𝐸 = ln  (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) ....................................... (2.4) 

Besarnya total assets masing-masing bank berbeda bahkan mempunyai selisih 

yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari 

adanya data yang tidak normal tersebut maka data total assets perlu di Ln kan. 

Bank yang semakin besar nilai total assetnya dianggap lebih mampu untuk 

mengelola risiko (Taswan, 2010). Hal ini karena bank memiliki kemampuan 

yang lebih baik untuk mengelola risikonya dengan cara diversifikasi, sehingga 

risiko dapat berkurang. Bank dapat mendiversifikasikan risiko dengan 

mengalokasikan aset yang dimilikinya ke berbagai jenis aset yang berbeda-beda. 

Contohnya bank dapat mengalokasikan jenis kredit yang beragam, sehingga 

dapat menurunkan risiko yang ditanggung. Hal ini didukung oleh penelitian Niu 

(2010), Pathan (2009), Rajhi et al (2011), Sun et al (2013). 
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2. Rasio Biaya Operasional (BOPO) 

Rasio Biaya Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional 

dan pendapatan operasional. Berdasarkan Surat Edaran BI No. 3/30 DPNP 

tanggal 14 Desember 2001, rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛)𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100%....................(2.5) 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan 

utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya 

dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan 

bunga (Dendawijaya, 2009:120). Semakin besar rasio BOPO, maka semakin 

tidak efisien suatu bank. Efisiensi bank dikatakan membaik jika rasio BOPO 

mengalami penurunan, sehingga menurunkan risiko. 

Nilai rasio BOPO yang tinggi menunjukkan tingginya biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh bank, sehingga menyebabkan profitabilitas bank akan menurun. 

Profitabilitas yang turun akan menyebabkan turunnya nilai g ratio, sehingga 

risiko bank menjadi tinggi.  

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank 

dan dapat dirumuskan sebagai berikut :  
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𝐿𝐷𝑅 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥 100%................(2.6) 

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tentang giro wajib 

minimum, Total kredit yang diberikan merupakan aset utama yang dimiliki oleh 

bank yang menghasilkan pendapatan utama berupa bunga. Total Kredit adalah 

seluruh kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank dan bukan Bank dalam 

Rupiah dan valuta asing. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencakup giro, tabungan, 

dan deposito. 

LDR menyatakan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi LDR memberikan 

indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank bersangkutan. Hal ini 

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin 

besar (Dendawijaya, 2005). 

Loan (kredit) merupakan aset utama bank yang menghasilkan pendapatan bunga. 

Kredit yang tinggi akan menyebabkan profitabilitas yang tinggi sehingga nilai g 

ratio akan meningkat, dengan asumsi bank menyalurkan kredit secara efektif, 

sehingga risiko akan menjadi rendah. 

2.1.5.2.Variabel Makro Ekonomi 

1. Inflation Rate 

Inflasi dapat diartikan sebagai peningkatan tingkat harga-harga secara 

keseluruhan dalam suatu perekonomian (Mankiw, 2006).  Bank Indonesia (BI) 
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sebagai otoritas moneter menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan 

inflasi dengan penetapan tingkat suku bunga acuan atau BI rate. Perubahan BI 

rate mempengaruhi suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman perbankan.  

Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, BI dapat menggunakan 

kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga acuan untuk 

mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga acuan akan menurunkan 

suku bunga pinjaman sehingga permintaan akan kredit oleh perusahaan dan 

rumah tangga meningkat. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan 

investasi.  

Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, BI merespon dengan 

menaikkan suku bunga acuan untuk mengerem aktifitas perekonomian yang 

terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. Kenaikan suku bunga acuan 

ini akan direspon dengan cepat oleh perbankan untuk menaikkan suku bunga 

pinjaman namun tidak serta merta suku bunga simpanan juga naik secepat suku 

bunga pinjaman.  

Kenaikan inflasi akan merugikan bank karena daya beli bank menurun. Bank 

membutuhkan kebutuhan dana lebih besar untuk membiayai aset dan 

kegiatannya. Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian Angkinand dan 

Wihlborg (2010). Dalam penelitian ini, tingkat inflasi ditentukan menggunakan 

pertumbuhan indeks harga konsumen (IHK) tahunan yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS). 
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2.2. Pengaruh Antar Variabel 

2.2.1. Pengaruh kepemilikan pemerintah (GOV) terhadap bank risk-taking 

Hasil penelitian Lin dan Zhang (2006) yang menunjukkan bahwa bank-bank 

komersial milik pemerintah kurang efisien dibandingkan dengan bank lain serta 

mengindikasikan bahwa bank umum milik pemerintah lebih rendah profitabilitasnya 

dibandingkan bank-bank lain dan kurang efisien. Kecenderungan ini terjadi jika fokus 

pengendalian pada pemerintah ialah mereka menggunakan kekayaan perusahaan untuk 

tujuan politik. 

Bank-bank BUMN memiliki default risk yang lebih rendah tapi operating risk 

yang lebih besar daripada bank-bank swasta, hal ini menunjukkan adanya 

perlindungan pemerintah yang menstimulasi risk-taking yang lebih besar (Iannota et 

al.: 2013). 

Hubungan positif antara Kepemilikan Pemerintah dan Bank Risk-Taking juga 

diteliti oleh Angkinand dan Wilhborg (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kepemilikan Pemerintah yang besar dalam sistem perbankan terkait dengan risk-

taking yang lebih besar. Penelitian ini didukung oleh Lassoued et al. (2015) yang 

menyatakan bahwa manajer mungkin mengambil keputusan untuk membiayai 

perusahaan pemerintah atau melaksanakan proyek-proyek sosial didikte oleh 

kepentingan politik pemerintah. Penelitian sebelumnya oleh Berger et al. (2005) dan 

Iannotta et al, (2007) juga memperkuat penelitian diatas. 
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2.2.2. Pengaruh kepemilikan asing (FOREIGN) terhadap bank risk-taking 

Menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal 

pada pasal 1 ayat 6, kepemilikan asing adalah kepemilikan perseorangan warga 

negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Partisipasi asing pada perbankan 

akibat globalisasi finansial dapat berupa meningkatnya kehadiran manajer-manajer 

asing dalam perbankan domestik, meningkatnya permintaan dari konsumen asing 

yang membutuhkan pelayanan dari perbankan domestik, atau meningkatnya utang-

utang asing akibat aliran modal asing yang masuk (Soedarmono, 2011).  

Dalam penelitian Leaven (1999), Rokhim dan Susanto (2011), dan Claessens 

dan Ohara (2013) menyatakan bahwa kepemilikan asing dapat meningkatkan bank 

risk-taking. Semakin tinggi kepemilikan asing maka tingkat pengambilan risikonya 

pun semakin besar. 

2.2.3. Pengaruh karakteristik bank dan variabel makro ekonomi terhadap bank 

risk-taking 

Karakteristik bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran bank 

(SIZE), rasio biaya operasional (BOPO), dan loan to deposit ratio (LDR). SIZE 

memiliki pengaruh negatif terhadap risiko bank, hal ini menunjukkan bahwa bank-

bank besar dapat mendiversifikasikan risiko mereka (Sullivan dan Spong, dalam 

Lassoued, 2015). Bank dapat mendiversifikasikan risiko dengan mengalokasikan aset 
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yang dimilikinya ke berbagai jenis aset yang berbeda-beda. Bank dapat 

mengalokasikan jenis kredit yang beragam, sehingga dapat menurunkan risiko yang 

ditanggung.   

Rasio biaya operasional (BOPO) dikenal sebagai rasio efisiensi manajerial 

bank memiliki hubungan yang negatif terhadap risiko bank. Boyd et al. (2006) 

menyatakan bahwa bank dengan efisiensi manajerial yang lebih rendah memiliki 

risiko yang lebih tinggi karena bank yang kurang efisien cenderung untuk mengambil 

lebih banyak risiko untuk menghasilkan keuntungan. Nilai rasio BOPO yang tinggi 

menunjukkan tingginya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank, sehingga 

menyebabkan profitabilitas bank akan menurun. Profitabilitas yang turun akan 

menyebabkan turunnya nilai g ratio, sehingga bank risk-taking menjadi tinggi.  

Loan to deposit ratio (LDR) merupakan rasio likuiditas bank, yang mana 

semakin likuid suatu bank risiko akan berkurang. Semakin tinggi LDR maka laba 

yang diperoleh oleh bank akan meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu 

menyalurkan kreditnya dengan efektif sehingga diharapkan jumlah kredit macetnya 

rendah (Angbazo, 1997). Loan (kredit) merupakan aset utama bank yang 

menghasilkan pendapatan bunga. Kredit yang tinggi akan menghasilkan pendapatan 

yang tinggi sehingga nilai g ratio akan meningkat, sehingga bank risk-taking akan 

menjadi rendah. 

Variabel makro ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi 

(INF). Kenaikan inflasi akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga 

menyebabkan pembayaran utang debitur menjadi terhambat. Pendapatan bunga bank 
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yang berasal dari pemberian kredit kepada debitur akan menurun ketika inflasi 

meningkat. Nilai g ratio akan turun jika pendapatan bunga turun, karena 

menyebabkan profitabilitas bank yang juga ikut menurun. Pengaruh positif inflasi 

terhadap bank risk-taking juga didukung oleh penelitian Angkinand dan Wihlborg 

(2010). 

 

2.3. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah mengenai  

Konsentrasi Kepemilikan dan Bank Risk (Haw et al., 2010). Penelitian tersebut 

menggunakan dua ukuran risiko yaitu return volatility dan insolvency risk. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi dikaitkan dengan 

risiko yang lebih besar. Namun, penelitian tersebut berbanding terbalik dengan 

penelitian Burkart et al. (1997) dan Iannota et al. (2007) yang menunjukkan hasil 

bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi dikaitkan dengan risiko yang lebih rendah. 

Rokhim dan Susanto (2011) melakukan penelitian di Indonesia untuk 

menginvestigasi dampak peningkatan Kepemilikan Asing terhadap kinerja, 

kompetisi, dan short-term risk. Dengan menggunakan ukuran risiko berupa Z-Score, 

hasilnya menunjukkan bahwa meningkatnya kepemilikan asing dapat menurunkan 

profitabilitas, namun meningkatkan kompetisi dan risiko perbankan di Indonesia. Di 

samping itu, mendukung penelitian Rokhim dan Susanto (2011), Claessens dan Ohara 

(2013) juga menemukan hasil penelitian bahwa kehadiran investor asing dapat 
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meningkatkan kompetisi di dalam negara tuan rumah yang memicu peningkatan bank 

risk-taking.    

Penelitian yang lebih spesifik adalah mengenai Kepemilikan Pemerintah, 

Kepemilkan Asing, dan Bank Risk-Taking (Angkinand dan Wilhborg, 2010). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Pemerintah yang besar dalam sistem 

perbankan terkait dengan risk-taking yang lebih besar. Begitu juga dengan 

Kepemilikan Asing yang berhubungan negatif terhadap pengukuran bank risk-taking. 

Di dalam penelitian ini Angkinand dan Wilhborg (2010) menggunakan dua ukuran 

risiko berupa non-performing loans dan Z-score.  

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Lassoued et al. (2015), menggunakan 

ukuran risiko Z-score, Kepemilikan Pemerintah menunjukkan hasil yang signifikan 

negatif, sedangkan Kepemilikan Asing menunjukkan hasil signifikan positif terhadap 

pengukuran bank risk-taking. Dalam penelitian ini juga digunakan variabel kontrol 

yaitu SIZE, BOPO, LDR, dan inflasi. Dalam penelitian ini hanya satu variabel kontrol 

yang menunjukkan hasil signifikan, yaitu ukuran bank (SIZE). Variabel ini 

menunjukkan hubungan positif terhadap pengukuran bank risk-taking. 

 

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, perumusan 

hipotesis adalah sebagai berikut :  

H1= kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap bank risk-taking. 
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H2= kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap bank risk-taking. 

 

2.5. Model Analisis 

Model analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Berikut 

adalah model analisis dalam penelitian ini : 

g ratioit = β0 + β1(GOV)it + β2(FOREIGN)it + β3(SIZE)it  + β4(BOPO)it + β5(LDR)it  + 

β6(INF)jt + εit 

Keterangan : 

β0   : konstanta 

g ratioit  : pengukuran bank risk-taking i pada tahun t 

GOVit   : Prosentase kepemilikan pemerintah bank i pada tahun t 

FOREIGNit : Prosentase kepemilikan asing bank i pada tahun t 

SIZEit  : Ukuran bank i pada tahun t 

BOPOit  : Rasio biaya (beban) operasional bank i pada tahun t   

LDRit  : Loan  to Deposit Ratio bank i pada tahun t 

INFjt  : Inflation rate negara j pada tahun t  

εit  : Error  
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2.6. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen 

(Kepemilikan Saham) 

 
GOV  
FOREIGN 
 

Variabel Dependen 

 
bank risk-taking 

(g ratio) Variabel Kontrol  

SIZE 
BOPO 
LDR 
INF 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Tujuan pendekatan kuantitatif adalah memperoleh jawaban atas rumusan 

masalah yang telah ditentukan pada bab 1. Pendekatan kuantitatif menitik beratkan 

pada pengujian hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel dan analisis data 

dengan prosedur statistik sehingga nantinya dapat menghasilkan kesimpulan yang 

dapat digeneralisasi. 

 

3.2. Identifikasi Variabel 

1. Variabel Dependen  

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Risk-

Taking yang diukur menggunakan g ratio. 

2. Variabel Independen  

a. Kepemilikan Pemerintah (GOV) 

b. Kepemilikan Asing (FOREIGN) 
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3. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik 

bank dan variabel makro yang terdiri dari :  

a. Ukuran Bank (SIZE)  

b. Rasio Biaya Operasional (BOPO)  

c. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

d. Inflation Rate (INF)  

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen :  

Bank Risk-Taking  

Bank Risk-Taking dalam penelitian ini diukur menggunakan g ratio yang 

mencerminkan kemungkinan insolvensi bank. Pengukuran g ratio didapat 

dari persamaan (2.1) 

2. Variabel Independen :  

a. Kepemilikan pemerintah (GOV) 

Kepemilikan pemerintah (GOV) adalah proporsi saham yang dimiliki 

pemerintah dalam suatu perusahaan. GOV dapat diukur dengan 

menggunakan persamaan (2.2). 
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b. Kepemilikan asing (FOREIGN) 

Kepemilikan asing (FOREIGN) merupakan proporsi kepemilikan saham 

perusahaan oleh investor asing melalui pembelian saham langsung pada 

perusahaan maupun melalui Bursa Efek. Pengukuran FOREIGN dapat 

dilihat pada persamaan (2.3). 

3. Variabel Kontrol : 

a. Ukuran Bank (SIZE)  

Ukuran bank merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya 

suatu bank dan dapat dilihat dari nilai total aset yang dimiliki. 

Pengukuran SIZE terdapat pada persamaan (2.4).  

b. Rasio Biaya Operasional (BOPO) 

Rasio Biaya Operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat dihitung dengan 

rumus yang terdapat pada persamaan (2.5)  

c. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian 

likuiditas bank dan dapat dihitung pada persamaan (2.6)  

d. Inflation Rate (INF) 

INF menunjukkan tingkat inflasi yang diukur menggunakan pertumbuhan 

index harga konsumen (IHK) tahunan yang berasal dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS).  
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3.4.  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

didapatkan dari laporan tahunan bank umum konvensional Indonesia selama periode 

2010-2014. Selain itu, informasi data juga didapatkan dari Direktori Perbankan 

Indonesia dan website masing-masing bank.  

 

3.5.  Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

a. Survey kepustakaan  

Survey kepustakaan dilakukan melalui studi literatur untuk mendapatkan 

landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan  

b. Pengumpulan data   

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber  

 

3.6.  Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional 

selama periode 2010-2014. Selanjutnya, metode pengambilan sampel yang digunakan 

adalah metode purposive sampling yang merupakan metode pengambilan sampel 
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secara tidak acak karena menggunakan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Sampel merupakan bank umum konvensional di Indonesia. 

2. Sampel menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara konsisten 

selama periode penelitian yaitu tahun 2010-2014.  

3. Sampel memiliki kelengkapan data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

4. Tersedia daftar pemegang saham lengkap dengan proporsi kepemilikannya. 

5. Masih beroperasi hingga tahun 2014. 

 

3.7. Teknik Analisis  

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung masing-masing variabel penelitian sesuai dengan persamaan yang 

telah ditentukan pada definisi operasional variabel.  

2. Melakukan analisis regresi dengan menggunakan data hasil perhitungan pada 

tahap satu.  

3. Melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Uji asumsi klasik 

dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda memenuhi 

asumsi BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) sehingga tidak terjadi bias 

pada hasil analisis. Berikut adalah uji asumsi klasik yang dilakukan :  
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a. Uji auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan (error) pada periode t, dengan 

kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi antara kesalahan, maka 

dalam model regresi tersebut terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi 

adanya masalah autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Durbin 

Watson (D-W). Jika nilai D-W hitung lebih besar dari dU dan lebih besar 

dari 4 – dU, maka tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Nilai dU 

dapat dilihat pada tabel Durbin Watson (sesuai dengan jumlah observasi 

dan periode penelitian).  

b. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Cara 

untuk mendeteksi adanya masalah multikolenieritas adalah dengan melihat 

nilai variance inflation factor (VIF) dan tolerance. Apabila nilai VIF < 10 

dan nilai tolerance> 0,10, maka persamaan regresi linier berganda tersebut 

bebas dari multikolinearitas.  

c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen 

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 
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heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot. Dasar keputusan: Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji normalitas, bertujuan untuk menguji normalitas distribusi data. Model 

regresi yang baik adalah yang datanya terdistribusi normal atau mendekati 

normal. Di dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan dua cara 

yaitu dengan melihat grafik P-P Plot of regression dan dengan melihat 

tingkat signifikansi pada tabel Kolmogorov Smirnov. Dasar pengambilan 

keputusan: Jika data menyebar di sekitar garis diagonal grafik P-P plot 

dan mengikuti arah garis tersebut, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi ini. Lalu, jika tingkat signifikansi pada tabel Kolmogorov Smirnov 

menunjukkan lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal.  

 

 

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



34 

 

 

4. Melakukan uji hipotesis yang meliputi: 

a. Uji T 

Uji t disebut juga uji parsial yang digunakan untuk menguji pengaruh dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. Rumusan hipotesis yang diuji : 

Ho : β1 ≤ 0, prosentase kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif 

terhadap bank risk-taking. 

H1 : β1 > 0, prosentase kepemilikan pemerintah berpengaruh positif 

terhadap bank risk-taking. 

Ho : β2 ≤ 0, prosentase kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap 

bank risk-taking. 

H1 : β2 > 0, prosentase kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap 

bank risk-taking.  

b. Merumuskan besar tingkat signifikansi sebesar 5% 

c. Menentukan signifikan tidaknya uji t 

d. Bila signifikansi t ≤ 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

e. Bila signifikansi t > 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak. 

f. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi atau prosentase variabel 

independen secara bersama-sama berkontribusi terhadap perubahan yang 

terjadi pada variabel dependen. Apabila R2 semakin mendekati satu berarti 

semakin baik model regresi tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional di 

Indonesia periode 2010 hingga 2014. Berdasarkan data yang terdapat pada Direktori 

Perbankan Indonesia, total bank umum yang aktif adalah sebanyak 119 bank, dengan 

komposisi 12 bank umum syariah dan 107 bank umum konvensional. Sehingga 

jumlah sampel bank yang digunakan adalah sebanyak 107 bank umum konvensional, 

adanya data yang tidak memenuhi kriteria, pengambilan sampel berkurang menjadi 

86 bank umum konvensional. 

 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan tingkat signifikansi 5%. Jumlah sampel akhir adalah 86 bank dengan periode 

2010-2014 sehingga didapatkan total 430 observasi. 

Deskripsi statistik variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dipaparkan pada Tabel 4.1. Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa nilai tertinggi 

(maximum) g ratio yang merupakan variabel dependen adalah sebesar 57,9506 dan 

nilai terendah (minimum) dari g ratio adalah 0,8616 dengan standar deviasi sebesar 

12,2914.  
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Tabel 4.1 
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian  

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

G_RATIO 430 .8616 57.9506 24.2578 12.2914 
GOV 430 .0000 1.0000 .3082 .4404 
FOREIGN 430 .0000 1.0000 .3584 .4427 
SIZE 430 11.7969 20.2701 16.0882 1.6187 
BOPO 430 .3018 1.7380 .8013 .1639 
LDR 430 .4120 6.2025 .9919 .5912 
INF 430 .0379 .0838 .0636 .0197 
Valid N 
(listwise) 

430 
    

Sumber: Lampiran 2 
 

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu struktur kepemilikan 

pemerintah (GOV) dan kepemilikan asing (FOREIGN). Nilai GOV dan FOREIGN 

yang tertinggi adalah 100% dan nilai terendahnya 0%. Nilai rata-rata FOREIGN lebih 

besar 5,02% dibandingkan GOV yaitu 35,84%.  

Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa variabel kontrol seperti SIZE, 

BOPO, dan LDR yang mewakili karakteristik bank, dan juga digunakan variabel 

makro ekonomi berupa INF. Dari keempat variabel kontrol yang digunakan, LDR 

memiliki jarak yang paling besar antara nilai terendah dan tertingginya, yaitu 41,20% 

dan 620,25%. Nilai LDR yang sangat tinggi sebesar 620,25% ini dimiliki oleh bank 

Andara pada tahun 2011. Bank Andara merupakan bank umum non devisa yang 

mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh investor asing. 
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Nilai BOPO juga memiliki jarak nilai yang tinggi, yaitu 30,18% sampai 

173,80%. Bank yang memiliki nilai BOPO terendah adalah Bank Bangkok yang 

merupakan bank asing, sedangkan nilai BOPO tertinggi dimiliki oleh Bank Mutiara 

yang dahulu dikenal sebagai Bank Century. 

Variabel yang nilai terendah dan tertingginya berada di sekitar rata-rata adalah 

SIZE dan INF. Ukuran bank (SIZE) yang dihitung dengan menggunakan natural 

logaritma dari total asset, yaitu terendah 11,7969, nilai tertinggi 20,2701 dan rata-rata 

16,0882.  

4.3. Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan, maka data yang dihasilkan 

terlebih dahulu harus memenuhi asumsi klasik agar model yang dihasilkan bersifat 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah uji autokorelasi, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan 

normalitas. Berikut akan dijelaskan hasil dari uji gejala penyimpangan asumsi klasik 

yang telah dilakukan. 

1. Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi disajikan pada lampiran 3. Hasil uji autokorelasi 

menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) hitung yang dihasilkan adalah 

1,897. Sementara, nilai Durbin Watson tabel dengan jumlah data n = 430 adalah 

dL = 1,83704 dan dU = 1,84636. Oleh karena nilai D-W hitung lebih besar dari 

dU dan lebih kecil dari 4 – dU, maka tidak terjadi autokorelasi pada model 

regresi. Tabel hasil uji autokorelasi terdapat pada lampiran 3. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada lampiran 3. Hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan bahwa nilai tolerance semua variabel independen dan variabel 

kontrol lebih dari 0,10. Selain itu, nilai VIF semua variabel independen dan 

variabel kontrol juga kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi 

terbebas dari masalah multikolinearitas. Tabel hasil uji multikolinearitas terdapat 

pada lampiran 3. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada lampiran 3. Berdasarkan hasil uji 

heteroskedastisitas, titik-titik dalam scatterplot menyebar secara acak dan tidak 

membentuk pola tertentu. Titik-titik tersebut juga menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi. Scatterplot hasil uji heteroskedastisitas 

terdapat pada lampiran 3. 

4. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas disajikan pada lampiran 3. Dalam penelitian ini, digunakan 

dua cara untuk melakukan uji normalitas yaitu dengan melihat grafik P–P plot dan 

uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan hasil uji normalitas yang 

ditunjukkan oleh grafik P – P plot, distribusi data (titik) menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Di samping itu, hasil uji normalitas 

tersebut diperkuat dengan hasil uji K-S yang menunjukkan tingkat signifikansi 

0,089. Data dapat dikatakan terdistribusi normal dalam uji K-S jika 
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signifikansinya > 0,05. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini telah 

memenuhi uji normalitas. Tabel dan grafik hasil uji normalitas terdapat pada 

lampiran 3. 

 

4.4. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis 

Hasil analisis pengaruh kepemilikan pemerintah (GOV), kepemilikan asing 

(FOREIGN), dan variabel kontrol karakteristik bank yang diukur dengan SIZE, 

BOPO,  dan LDR serta variabel kontrol makro negara berupa INF terhadap  g ratio 

(bank risk-taking) disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Hasil Analisis Pengaruh GOV, FOREIGN, SIZE, BOPO, LDR, dan 

 INF terhadap g ratio 
 

 Β Sig 
Konstanta 20.418 .003 

GOV -13.858 .000 
FOREIGN -13.696 .000 

SIZE 1.707 .000 
BOPO -18.147 .000 
LDR 1.231 .208 
INF -17.769 .513 
R 0,452 

0,205 
0,193 
1,897 

R Square 
Adj R Square 

Durbin-Watson 
*pada level of significant 5% 
Sumber: Lampiran 4 

 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel GOV, FOREIGN, BOPO, dan 

INF berpengaruh negatif terhadap g ratio, sedangkan variabel SIZE dan LDR  
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berpengaruh positif terhadap g ratio. Dalam penelitian ini, terdapat empat variabel 

yang berpengaruh signifikan yaitu variabel GOV, FOREIGN, SIZE, dan BOPO.  

Pengaruh negatif signifikan GOV terhadap g ratio menunjukkan bahwa semakin 

tinggi prosentase kepemilikan pemerintah (GOV) dapat menurunkan nilai g ratio, dan 

sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya prosentase 

kepemilikan pemerintah (GOV) dapat meningkatkan bank risk-taking karena nilai g 

ratio akan semakin menurun. Setiap kenaikan 1% kepemilikan pemerintah (GOV) 

akan menyebabkan penurunan nilai g ratio sebesar 13,858 dan sebaliknya. 

Kepemilikan asing (FOREIGN) juga memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap g ratio. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya investor asing dalam struktur 

kepemilikan saham suatu bank akan semakin besar pula bank risk-taking suatu bank, 

dan sebaliknya. Kepemilikan asing akan menurunkan nilai g ratio sebesar 13,696 

setiap kenaikan prosentase 1%, dan juga sebaliknya  

Ukuran bank (SIZE) yang merupakan variabel kontrol berpengaruh positif 

signifikan  terhadap g ratio. Sehingga menyebabkan setiap kenaikan SIZE satu satuan 

akan meningkatkan nilai g ratio sebesar 1,707 dan sebaliknya. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu bank maka bank risk-taking akan 

menurun, dan sebaliknya. 

Variabel kontrol BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap g ratio 

menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan rasio biaya operasional akan 

mempengaruhi peningkatan dan penurunan bank risk-taking. Kenaikan  BOPO 
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sebesar 1% akan menurunkan nilai g ratio sebesar 18,147, sehingga bank risk-taking 

meningkat.  

Sedangkan untuk variabel LDR memiliki pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap g-ratio atau negatif tidak signifikan terhadap bank risk-taking di Indonesia. 

Kenaikan 1% LDR dapat menurunkan bank risk-taking sebesar 1,231.  

Selanjutnya, variabel INF terhadap bank risk-taking berpengaruh positif tidak 

signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan dan penurunan tingkat inflasi 

mempengaruhi bank risk-taking secara positif sebesar 17,769 setiap kenaikan 1% 

tingkat inflasi.  

Dari hasil analisis regresi di atas diketahui bahwa nilai adjusted R square adalah 

0,193. Hal ini menunjukkan bahwa bank risk-taking dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas GOV dan FOREIGN, serta variabel kontrol SIZE, BOPO, LDR, dan INF 

sebesar 19,30%, dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.  

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Bank Risk-Taking 

Pengaruh kepemilikan pemerintah (GOV) adalah negatif signifikan terhadap g 

ratio. Hal ini menunjukkan bahwa bank yang kepemilikan pemerintahnya tinggi akan 

menyebabkan nilai g ratio yang rendah, sehingga menyebabkan bank risk-taking 

yang tinggi karena jarak insolvensi semakin kecil. Lassoued et al. (2015) menyatakan 

bahwa manajer mungkin mengambil keputusan untuk membiayai perusahaan atau 

melaksanakan proyek-proyek sosial untuk kepentingan pemerintah. 
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Di Indonesia, kita mengenal bahwa terdapat program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) yang diberikan oleh perbankan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan 

program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemberian pinjaman modal untuk memberdayakan Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Dalam PBI No. 14/26/PBI/2012 tentang kegiatan usaha bank, mengatur 

bahwa bank umum kegiatan usaha (BUKU) wajib menyalurkan kredit atau 

pembiayaan kepada UMKM dengan target paling rendah BUKU 1 55% dari total 

kredit, BUKU 2 paling rendah 60% dari total kredit, BUKU 3 paling rendah 65% dari 

total kredit, dan BUKU 4 paling rendah 70% dari total kredit. Peraturan tersebut 

sudah mengindikasikan bahwa pemerintah melakukan diktator terhadap perbankan 

untuk kepentingannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Adanya kewajiban penyaluran KUR ini dapat meningkatkan risiko yang 

muncul dalam perbankan di Indonesia, karena kreditor (UMKM) bisa saja mengalami 

gagal bayar sehingga menyebabkan risiko kredit macet meningkat. Hasil penelitian 

Lin dan Zhang (2006) menunjukkan bahwa bank-bank komersial milik pemerintah 

kurang efisien. Kecenderungan ini terjadi jika fokus pengendalian pada pemerintah 

ialah mereka menggunakan kekayaan perusahaan untuk tujuan program pemerintah, 

seperti di Indonesia yaitu program KUR tersebut. 

Selain adanya dorongan kepentingan pemerintah, bank-bank yang mayoritas 

kepemilikannya dipegang oleh pemerintah cenderung menikmati perlindungan dari 

pemerintah. Hal ini menjadikan bank-bank tidak takut untuk mengambil risiko yang 
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tinggi dalam pengambilan keputusannya. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian 

Demirguc-Kunt & Detragiache, dalam Lassoued (2015). 

  

4.5.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Bank Risk-Taking   

Kepemilikan asing dalam industri perbankan di Indonesia meningkat secara 

drastis sejak tahun 1998 (Rokhim dan Susanto, 2011). Dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) Indonesia No. 29/1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, mengatur bahwa 

pihak asing boleh memiliki saham bank umum hingga 99%. 

Kepemilikan asing (FOREIGN) berpengaruh negatif signifikan terhadap g 

ratio. Hal ini menunjukkan bahwa masuknya partisipasi investor asing dalam struktur 

kepemilikan saham suatu bank, akan berdampak positif terhadap peningkatan bank 

risk-taking, dikarenakan naiknya kepemilikan asing akan menurunkan g ratio suatu 

bank. Bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya dipegang oleh investor asing akan 

menyebabkan pengambilan risiko bank akan meningkat. 

Dalam sampel penelitian ini juga banyak ditemukan bahwa beberapa bank 

yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh asing, memiliki ROA yang negatif, 

bahkan selama periode penelitian 2010-2014. Return on Assets (ROA) yang semakin 

kecil, akan mengarah kepada bank risk-taking yang tinggi karena nilai g ratio yang 

turun. 

Bank-bank asing berani mengambil risiko lebih besar karena merasa memiliki 

teknologi dan pengetahuan lebih baik daripada bank-bank domestik. Namun, bank-

bank asing cenderung mengalami masalah terkait dengan regulasi setempat yang 

SKRIPSI KEPEMILIKAN PEMERINTAH, KEPEMILIKAN ...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

AVRIEDO EKO S



44 

 

 

berlaku, dimana regulasi tersebut tidak selalu harmonis dengan regulasi di negara asal 

mereka (Soedarmono, 2011). 

Kepemilikan asing merasa lebih baik dalam mendiversifikasikan risiko dan 

juga memiliki akses lebih mudah ke pasar modal internasional. Hal ini didukung oleh 

penelitian Berger et al., (2005) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing 

dianggap sebagai stimulator bagi risk-taking. Kepemilikan asing mampu 

menggunakan teknologi terbaru dan mampu menyediakan layanan lintas negara lebih 

baik. Sehingga dengan adanya kepemilikan asing membuat persaingan industri 

perbankan menjadi meningkat. Setiap bank berusaha mengambil risiko untuk dapat 

memberikan layanan lebih baik terhadap nasabahnya. Sesuai dengan penelitian 

Claessens dan Ohara (2013), Rokhim dan Susanto (2011), dan Leaven (1999) 

menyatakan bahwa kepemilikan asing dapat meningkatkan bank risk-taking karena 

dapat memicu peningkatan kompetisi dalam industri.  

4.5.3 Pengaruh Karakteristik Bank terhadap Bank Risk-Taking 

Variabel SIZE berpengaruh positif signifikan terhadap g ratio. Hal ini 

menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran bank memengaruhi tingkat pengambilan 

risiko bank tersebut. Semakin besar ukuran sebuah bank yang mencerminkan 

besarnya total asset bank, akan mengakibatkan nilai g ratio semakin besar yang 

mengindikasikan bank risk-taking tersebut akan semakin kecil. Dalam hal ini, bank 

yang memiliki asset yang besar dianggap lebih mampu untuk mengelola risikonya. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Niu (2010), Pathan (2009), Rajhi et al (2011) dan 

Sun et al (2013). Bank yang memiliki aset yang tinggi, dapat mendiversifikasikan 
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risikonya dengan mengalokasikan asetnya ke beragam jenis aset yang berbeda-beda, 

sehingga risiko bisa menurun. 

Variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap g ratio. Hal ini 

menunjukkan bahwa besar kecilnya rasio biaya operasional bank dapat 

mempengaruhi tingkat pengambilan risiko suatu bank. Kenaikan BOPO dapat 

menurunkan nilai g ratio sehingga bank risk-taking menjadi meningkat. Semakin 

besar BOPO suatu bank menunjukkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan 

bank juga semakin besar, sehingga profitabilitas akan menurun. Rasio biaya 

operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Semakin besar rasio BOPO, maka semakin tidak 

efisien suatu bank. Sesuai dengan SE BI No.15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013, 

ditetapkan benchmark BOPO bagi bank umum kelompok usaha (BUKU) I maksimal 

BOPO sebesar 85%, BUKU II dengan nilai BOPO antara 78-80%, BUKU III dengan 

nilai BOPO antara 70-75%, dan BUKU IV dengan nilai BOPO antara 60-65%. 

Variabel LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap g ratio. Arah 

hubungan yang positif ini menunjukkan bahwa kenaikan LDR akan meningkatkan 

nilai g ratio, sehingga menurunkan bank risk-taking. Menurut Angbazo (1997), 

semakin tinggi LDR maka laba yang diperoleh oleh bank akan meningkat, dengan 

asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif sehingga 

diharapkan jumlah kredit macetnya rendah, hal ini akan menurunkan risiko bank 

tersebut. Menurut PBI No. 17/11/PBI/2013 tanggal 25 Juni 2015, menetapkan target 

batas bawah LDR sebesar 78% dan batas atas sebesar 92%. Pendapatan utama bank 
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adalah pendapatan bunga yang berasal dari kredit yang diberikan. Pemberian jumlah 

kredit yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bunga. 

4.5.4 Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Bank Risk-Taking 

Variabel INF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap g-ratio, 

menunjukkan bahwa kenaikan INF akan meningkatkan bank risk-taking, karena nilai 

g ratio yang menurun. Hasil ini didukung oleh penelitian Lassoued et al. (2015) dan 

Angkinand dan Wihlborg (2010) yang menyimpulkan bahwa kenaikan inflasi akan 

merugikan bank karena pembayaran utang debitur menjadi terhambat. Inflasi yang 

tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga debitur menjadi 

kesulitan untuk memperoleh pendapatan dari usahanya.  

Bank akan menanggung risiko lebih tinggi ketika tingkat inflasi mengalami 

kenaikan, karena debitur akan mengalami gagal bayar. Tingkat inflasi diharapkan 

rendah agar daya beli masyarakat meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat 

akan berdampak terhadap pembayaran utang debitur menjadi lancar. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa Kepemilikan Pemerintah (GOV) dan Kepemilikan Asing 

(FOREIGN)  berpengaruh negatif signifikan terhadap g ratio. Ketika kepemilikan 

pemerintah atau kepemilikan asing meningkat, bank risk-taking akan ikut meningkat 

karena nilai  g ratio yang turun, dan sebaliknya.  

Kepemilikan pemerintah yang tinggi, mengakibatkan adanya campur tangan 

pemerintah dalam pengambilan keputusan suatu bank. Kepemilikan asing yang tinggi 

menyebabkan terjadinya bias kultural antara karyawan asing dan karyawan lokal dan 

cenderung mengalami masalah dengan regulasi setempat dalam pengambilan 

keputusan suatu bank. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi regulator perbankan atau Bank Indonesia, penulis menyarankan agar 

Bank Pemerintah Daerah (BPD) dijadikan go public, karena hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah yang tinggi meningkatkan 

risiko. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel dependen selain bank 

risk-taking untuk mengukur risiko bank dan variabel independen lainnya 

selain yang telah digunakan dalam penelitian ini agar analisis dapat dilakukan 

dengan lebih komprehensif.  
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LAMPIRAN 2 

Tabel 2.1  

Statistik Deskriptif Berdasarkan Data Akhir  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

G_RATIO 430 .8616 57.9506 24.2578 12.2914 

GOV 430 .0000 1.0000 .3082 .4404 

FOREIGN 430 .0000 1.0000 .3584 .4427 

SIZE 430 11.7969 20.2701 16.0882 1.6187 

BOPO 430 .3018 1.7380 .8013 .1639 

LDR 430 .4120 6.2025 .9919 .5912 

INF 430 .0379 .0838 .0636 .0197 

Valid N (listwise) 430     
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LAMPIRAN 3 

Tabel 3.1  

Hasil Uji Autokorelasi  

 

 
 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Multikolinearitas  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .452a .205 .193 1.1039543833E1 1.897 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

GOV .606 1.651 Tidak ada multikolineritas 

FOREIGN .510 1.962 Tidak ada multikolineritas 

SIZE .830 1.204 Tidak ada multikolineritas 

BOPO .899 1.112 Tidak ada multikolineritas 

LDR .851 1.174 Tidak ada multikolineritas 

INF .995 1.005 Tidak ada multikolineritas 
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Tabel 3.3  

Hasil Uji Normalitas (Kolomogorov-Smirnov) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 430 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 10.96207239 

Most Extreme Differences Absolute .060 

Positive .060 

Negative -.039 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.248 

Asymp. Sig. (2-tailed) .089 

a. Test distribution is Normal. 

 

Gambar 3.1  

Hasil Uji Normalitas (Normal P-P Plot)  
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Gambar 3.2  

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatter Plot)  
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LAMPIRAN 4  

HASIL OUTPUT REGRESI LINIER BERGANDA (SPSS 16) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13260.668 6 2210.111 18.135 .000a 

Residual 51551.656 423 121.872   

Total 64812.325 429    

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

G_RATIO 2.4257837

24E1 

1.2291366058E

1 
430 

GOV .308241 .4403576 430 

FOREIGN .358393 .4427069 430 

SIZE 1.6088243

53E1 

1.6187258493E

0 
430 

BOPO .801319 .1639146 430 

LDR .991878 .5911736 430 

INF .063557 .0196930 430 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 INF, LDR, SIZE, 

GOV, BOPO, 

FOREIGNa 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: G_RATIO  
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13260.668 6 2210.111 18.135 .000a 

Residual 51551.656 423 121.872   

Total 64812.325 429    

a. Predictors: (Constant), INF, LDR, SIZE, GOV, BOPO, FOREIGN  

b. Dependent Variable: G_RATIO     
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 20.418 6.943  2.941 .003   

GOV -13.858 1.555 -.496 -8.911 .000 .606 1.651 

FOREIGN -13.696 1.686 -.493 -8.122 .000 .510 1.962 

SIZE 1.707 .361 .225 4.726 .000 .830 1.204 

BOPO -18.147 3.430 -.242 -5.291 .000 .899 1.112 

LDR 1.231 .977 .059 1.260 .208 .851 1.174 

INF -17.769 27.134 -.028 -.655 .513 .995 1.005 

a. Dependent Variable: G_RATIO      
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