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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Profitabilitas sebagai  kinerja manajemen  dalam mengelola aset dan ekuitas 

perusahaan pada umumnya dinyatakan dengan istilah ROTA (return on total 

asset) atau ROE (return on equity). Semakin tinggi profitabilitas yang dicapai 

perusahaan berarti semakin efisien kinerja manajemen dalam pemanfaatan aset, 

ekuitas dan beban operasional (BO). 

Profitabilitas industri perbankan Indonesia ditinjau dari ROTA dan ROE 

pada tahun 2014 seperti terlihat pada Gambar 1 adalah hasil penilaian independen 

yang dilakukan oleh Asia Pacific Equity Research Financials. Hasilnya terlihat 

bahwa posisi pada akhir Maret 2014 ROTA Indonesia (ID) menduduki posisi 

tertinggi di kawasan Asia-Pasifik dengan  nilai ROTA mencapai 2.7% dan nilai 

ROE sebesar 21.2%. Dalam hal ini sampel yang diambil untuk negara-negara 

dikawasan Asia-Pasifik meliputi China (CN),  India (IN), India Government (IN-

G), India Private (IN-P), Korea (KR), Taiwan (TW), Indonesia (ID), Thailand 

(TH), Malaysia (MY), Philipines (PH), Singapaore (SG), Hongkong (HK),  

Australia (AU) dan Japan (JP). 

 

 
Sumber : data perusahaan, Credit Suisse (September 2014) 

 

Gambar 1 Perbandingan ROTA (kiri) dan ROE (kanan) perbankan Asia-Pasifik  

2014 

 

Hasil kajian independen dari Status Report on the Philippine Financial 

System (2013) menunjukkan bahwa  pada posisi akhir Maret 2013  profitabilitas 

perbankan Indonesia (ID) juga menduduki posisi tertinggi di kawasan ASEAN 

dengan nilai ROTA mencapai 2.6% dan nilai ROE sebesar 20.2%. Sementara 

hasil kajian independen dari Standard and Poor‟s Ratings Services (2013) seperti 

terlihat pada Gambar 2 menunjukkan bahwa ROTA perbankan Indonesia 

menduduki posisi tertinggi di kawasan Asia-Pasifik dengan besaran ROTA 

masing-masing  2.6% (2011)  dan 2.7% (2012)  pada periode fiskal 2011 dan 

2012. 
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       Sumber: Standard and Poor‟s Ratings Services 2013 

 
Gambar 2 ROTA perbankan di Asia-Pasifik Periode 2011-2012 

 

Gambar 3 (kanan) menunjukkan ROTA perbankan Indonesia jika 

dibandingkan dengan ROTA perbankan di kawasan Asia Pasifik (Korea, Jepang, 

India, Selandia Baru, Australia, China, dan Hongkong). Terlihat bahwa posisi 

ROTA Indonesia menunjukkan nilai ROTA tertinggi (setelah periode 2001 hingga 

2011). Sedangkan Gambar 3 (kiri) menunjukkan bahwa ROTA perbankan 

Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ROTA perbankan 

seluruh dunia, berdasarkan data laporan Bank Dunia periode 2000-2011.  

 

  
  Sumber data: Bank Dunia 

 

Gambar 3 Dinamika ROTA  perbankan Indonesia dan ROTA Perbankan Dunia  

 (kiri), ROTA  Indonesia dan  ROTA negara Asia Pasifik (kanan) 

 

Gambar 4 bagian kiri menunjukkan ROTA di ASEAN5 (Malaysia, 

Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand). Terlihat secara umum perbankan 

Indonesia menunjukkan ROTA lebih tinggi selama periode 2002-2011). 

Sedangkan bagian kanan menunjukkan perbandingan produktivitas per tenaga 
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kerja per jam berbasis pada Jepang selama periode 1885-2013. Perhitungan indeks 

produktivitas dihitung berdasarkan harga dasar konstan (menggunakan indeks 

PPP 2011). Terlihat produktivitas per tenaga kerja Indonesia masih berada di 

bawah Korea, India, Srilanka dan Thailand. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Kementerian Tenaga Kerja- (2013) yang menyatakan bahwa tingkat produktivitas 

tenaga kerja di Indonesia tahun 2012 sudah cukup membaik dibanding tahun 2011. 

Posisinya sudah berada di atas rata-rata negara ASEAN, namun masih lebih 

rendah dari Thailand dan Malaysia yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih 

rendah dari Indonesia.  

 

 
 Sumber  data: Bank Dunia, 2015 

 
Sumber  data: AP0, 2015 

 

Gambar 4 Dinamika  ROTA  perbankan ASEAN (kiri) dan Gap Produktivitas  

 Tenaga Kerja/relative to Japan /Japan's level in 2013=1.0. (kanan) 

 

Kutipan Kompas 03 Oktober 2014 dari pernyataan Menteri Perindustrian, 

MS Hidayat, dalam rapat dengan DPR RI. Berdasarkan data yang diperoleh dari  

APO/Asian Productivity Organization) disebutkan bahwa produktivitas tenaga 

kerja Indonesia masih rendah,  masih di bawah rata-rata ASEAN. Indonesia 

menghadapi tantangan produktivitas agar mampu bersaing dengan negara lain saat 

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diberlakukan mulai akhir tahun 2015. Perlu 

diketahui, di sini produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan PDB per pekerja 

per tahun. Sementara data produktivitas 2013 yang dirilis APO, menunjukkan 

produktivitas tenaga kerja Indonesia sebesar 9500 dollar AS (asumsi 11000 rupiah 

per dollar AS). Produktivitas tenaga kerja Indonesia ini setara 104.5 juta rupiah  

per pekerja per tahun. Angka produktivitas tenaga kerja Indonesia ini di bawah 

Singapura yang ampu mencapai 92000 dollar AS atau 1012 miliar rupiah, 

Malaysia 33300 dollar AS atau 363.3 juta rupiah, dan Thailand 15400 dollar AS 

atau 169.4 juta rupiah. Produktivitas tenaga kerja Indonesia di bawah rata-rata 

ASEAN yaitu  sebesar 10700 dollar AS atau 117.7 juta rupiah . 

Informasi tentang produktivitas tenaga kerja/ labour productivity (yang 

masih relatif rendah) dan produktivitas aset perbankan/ asset productivity/ ROTA 

bank (yang relatif tinggi) adalah sebuah fenomena yang unik dan menarik. 
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Penelitian di Indonesia oleh Panjaitan., et al.,(2014) menunjukkan  bahwa  

pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dan  produktivitas  tenaga  kerja  signifikan  

dipengaruhi  oleh investasi swasta untuk sektor infrastruktur dan telekomunikasi 

serta banyaknya  masyarakat yang menggunakan telepon. Penelitian Ramayani, 

(2014) menunjukkan bahwa  secara parsial, investasi swasta, inflasi, ekspor dan 

produktivitas tenaga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia.  

Peneltian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap profitabilitas 

perbankan di Indonesia, Syafri (2012) menemukan bahwa secara parsial 

pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada ROTA perbankan. Sedangkan 

dalam penelitian Hamdi dan Lestari (2015) menemukan bahwa pengaruh 

pertumbuhan PDB adalah negatif-signifikan terhadap ROTA perbankan. 

Keterkaitan langsung antara produktivitas dengan profitabilitas perusahaan 

dibuktikan oleh Choi (2013) dengan menggunakan model regresi nonlinier 

menunjukkan bahwa produktivitas per tenaga kerja-makroekonomi  dengan 

profitabilitas industri konstruksi di USA terbukti berpengaruh positif. 

Jika ditinjau dari sistem perekonomian secara agregat, tingginya  

profitabilitas perbankan Indonesia selama 14 tahun terakhir ini tentu ada 

keterkaitan dengan pengaruh perilaku (conduct) manajemen bank. Perilaku 

industri perbankan yang merupakan karakteristik dari individual bank ini dapat 

terpantau dari indikator-indikator ALMA (assets liabilities management). 

Sedangkan variabel utama ALMA sebagai indikator perilaku manajemen 

umumnya meliputi variabel permodalan bank, KAP (kualitas aktiva produktif),  

likuiditas, dan efisiensi.Gambar 5 menunjukkan keterkaitan gerak laju 

profitabilitas dengan variabel utama ALMA pada industri perbankan Indonesia 

selama 2001-2014. Berdasarkan data indikator tersebut dapat diketahui bahwa 

korelasi antara ROTA dengan CAR (permodalan) sebesar -0,41; dengan 

APYD/AP (rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif) 

sebesar -0.599; dengan efisiensi (BOPO) sebesar -0.875; dan dengan LDR (loan 

to deposit ratio) sebesar  0.606; Korelasi ROTA dengan variabel ALMA ini 

memberi informasi bahwa interaktif aktivitas internal manajemen dalam industri 

perbankan di Indonesia berjalan normal. 

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 (Salvatore 2010). Sementara dalam pandangan 

ilmu keuangan profitabilitas merupakan satu faktor penting sebagai kunci sukses 

pertumbuhan perusahaan. Kinerja aspek profitabilitas dengan  kinerja aspek 

keuangan lainnya seperti likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas secara simultan 

ditujukan untuk  memaksimumkan nilai perusahaan (Gitman, 2010).  

 

. 
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Gambar 5 Keterkaitan ROTA dengan  CAR, BOPO, KAP dan LDR 

 

Lebih jauh, untuk mengetahui efisiensi pasar industri perbankan di 

Indonesia diperlukan informasi tentang keterkaitan antara profitabilitas dengan 

perilaku ALMA dan kondisi pasar. Rothaermel (2013) menyatakan bahwa 

semakin sebuah pasar terkonsentrasi maka semakin besar laba yang bakal dapat 

diraup perusahaaan yang beroperasi di dalamnya. Sebaliknya jika pasar semakin 

bersaing maka laba perusahaan semakin mendekati normal dan mengarah pada 

pasar efisien.   

Analogi pemikiran Rothaermel tentang keterkaitan antara struktur pasar 

dengan tingkat profitabilitas perusahaan lebih kearah sudut pandang manajemen 

strategi. Hal  tersebut sesuai dengan hasil kajian Yudaruddin (2012) yang 

menyimpulkan bahwa profitabilitas yang dihasilkan oleh industri perbankan 

merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menentukan kinerja bank. 

Sesuai dengan hipotesis teori SCP (stucture-conduct-performance). Hal ini karena 

struktur industri akan menentukan bagaimana industri berperilaku sehingga dari 

struktur dan perilaku tersebut akan menentukan kinerja individual bank. Tingkat 

konsentrasi akan menjadi ukuran dari struktur dan tingkat persaingan atau kolusi 

antar perusahaan dalam industri yang dapat menjelaskan perilaku industri. Apakah 

meningkatnya konsentrasi pasar akan menyebabkan meningkatnya perilaku kolusi 

daripada untuk berkompetisi. Jika kondisi ini terjadi maka manajemen industri 

menetapkan harga tinggi untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan, berarti 

teori SCP terbukti.  

Ramlall (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank meliputi karakteristik industri dan 
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tingkat konsentrasi pasar perbankan. Karakteristik spesifik bank yang 

mempengaruhi profitabilitas diantaranya adalah ukuran relatif (size) dan tingkat 

efisiensi. Sementara faktor eksternal variabel makroekonomi juga sangat 

berpotensi mempengaruhi profitabilitas bank seperti  pertumbuhan ekonomi, 

inflasi  dan suku bunga. 

BIS (bank for international settlement) menyatakan bahwa sebuah bank 

dapat dikatakan sehat jika bank memenuhi syarat dalam melaksanakan 

pengendalian terhadap CAMEL,  yaitu pengendalian terhadap capital (modal), 

asset quality (kualitas aktiva), management (manajemen), earnings 

(profitabilitas), dan liquidity    (likuiditas). Metode CAMEL versi BIS ini sesuai 

dengan tata cara penentuan kesehatan bank yang ditetapkan BI (Bank Indonesia) 

dan Undang–Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 29. 

Disebutkan bahwa bank dikategorikan sehat jika bank tersebut memenuhi 

ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, 

kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain 

yang berhubungan dengan usaha bank.  

Analisis ALMA versi CAMEL seperti tersebut di atas telah diaplikasikan 

untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. 

Pelaksanannya diatur oleh Peraturan BI (Bank Indonesia) Nomor 6/10/PBI/2004 

perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum; dan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. 

Kinerja industri perbankan juga terkait dengan perubahan lingkungan dan 

IPTEK /ICT. Di dalam teori SCP variabel lingkungan biasanya termasuk dalam 

atribut kondisi dasar (basic condition). Model SCP Neuberger (1997) memasukan 

perkembangan  teknologi informasi dan IPTEK. Alasannya karena IPTEK mampu 

mengurangi asymmetric information dan agency problem. Para peneliti yang 

menggunakan SCP sebagai grand theory biasanya memproksikan basic condition  

dengan variabel sosioekonomi faktor. Mereka memasukan variabel-variabel dasar 

pembentuk AD (Aggregate Demand) dan AS (Agregate Supply) seperti GDP, 

inflasi, suku bunga dan HDI (human development index). 

Penelitian tentang keterkaitan antara variabel dasar makro ekonomi dengan 

industri keuangan seperti yang dilakukan Irlan dan Heriyaldi (2013) 

menyimpulkan bahwa hubungan HDI (human development index). dan IFI (index 

financial inclusive) bersifat kausalitas. Sementara penelitian oleh MIMOSA-

Microfinance Index of Market Outreach and Saturation (2013) menghubungkan 

antara permintaan kredit dengan HDI. Simpulannya menyatakan bahw HDI 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhn volume kredit perbankan, karena 

semakin tinggi HDI (berarti kualitas hidup masyarakat naik) maka akses 

finansialpun meningkat.  

Penelitian World Bank tentang keterkaitan antara ICT dengan GDP 

menunjukkan bahwa bagi negara-negara dengan penghasilan rendah dan 

menengah mengalami peningkatan 1.38% GDP untuk setiap 10% peningkatan 

penetrasi dalam broadband . Deloitte (2011) menyatakan di Indonesia dengan 

10% rata-rata penetrasi layanan 3G (tahun 2008-2011), penambahan sepuluh 

sambungan layanan 3G per 100 sambungan dapat meningkatka GDP per kapita 

1.5%. Penelitian Pasiouras dan Kosmidou (2007) membuktikan  kondisi ekonomi 

makro seperti pertumbuhan ekonomi berhubungan positif signifikan dengan 
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kinerja bank domestik dan asing yang beroperasi di lima belas negara Eropa. 

Sementara Wasiuzzaman dan Tarmizi (2010) juga menemukan hubungan positif 

antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan peningkatan kualitas kredit 

sehingga meningkatkan profitabilitas bank. 

 

 

Urgensi Menjaga Kinerja Industri Perbankan 

 

BI (Bank Indonesia) sebagai otoritas moneter memandang pentingnya 

profitabilitas yang memadai untuk memupuk permodalan guna pertumbuhan 

modal bank. Lembaga keuangan/perbankan yang sehat secara finansial akan 

menyokong stabilitas sistem keuangan (SSK) dalam perekonomian.  

 

 Sumber: Bank Indonesia    
 

Gambar 6 Posisi Bank dan LKBB dalam mendukung Stabilitas Sistem Keuangan  

 (SSK) dan Stabilitas Moneter dalam Perekonomian 

 

Gambar 6 memperlihatkan bahwa hanya bank dan LKBB (lembaga 

keuangan bukan bank) yang mempunyai profitabilitas dan kecukupan modal saja 

yang akan mampu menyokong SSK (Stabilitas Sistem Keungan) melalui fungsi 

intermediasi keuangan dengan mekanisme transmisinya. Perkembangan dana 

stabilitas SSK akan mendorong pertumbuhan PDB dan pengendalian inflasi 

sehingga tercipta stabilitas moneter untuk kepentingan pengendalian ekonomi 

makro. Untuk menjaga dan menunjang prospek kesehatan industri perbankan 

nasional di masa depan maka BI dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina 

dan pengawas perbankan disamping telah memberlakukan prinsip-prinsip ALMA 

bank yang telah terwujud dalam metode CAMEL dan memberlakukan program-

program API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Pemeriksaan CAMEL yang 

bersifat berkala dan terus menerus diharapkan akan mampu mendeteksi secara dini 
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kondisi kesehatan bank per individu sehingga kesehatan industri perbankan lebih terjaga. 

Sementara program-program API bertujuan untuk mengarahkan pembangunan 

sektor perbankan Indonesia dalam mewyjudkan visinya yaitu “Menjadi sistem 

perbankan Indonesia yang sehat, kuat dan efisien dalam rangka menciptakan 

(SSK) stabilitas sistem keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional”. Keseluruhan program API tersebut merupakan kerangka dasar SPI 

(sistem perbankan Indonesia) yang bersifat komprehensif dan memberikan arah, 

bentuk, dan tatanan industri perbankan dalam waktu 5 hingga 10 tahun ke depan.  

Pada tahun 2012, BI juga telah berhasil memformulasikan kebijakan 

perbankan dalam 3 (tiga) koridor yang saling terkait yaitu pemeliharaan SSK, 

memperkuat ketahanan dan daya saing sistem perbankan dan memperkuat fungsi 

intermediasi. Mengenai edukasi perbankan, BI juga telah memberlakukan sebuah  

strategi nasional yaitu dengan cara meningkatkan akses keuangan (financial 

inclusion). Peningkatan akses keuangan masyarakat terhadap institusi keuangan 

merupakan masalah yang kompleks sehingga diperlukan koordinasi lintas sektoral 

yaitu dari otoritas perbankan, jasa keuangan non bank, dan lembaga lain yang 

berkomitmen dalam usaha pengentasan kemiskinan.  

 

 

Kesenjangan Teori dan Riset Terdahulu 

 

Pandangan pro-kontra terhadap hipotesis teori SCP (stucture-conduct-

performance) dalam menjelaskan perilaku OI (organisasi industri) dimulai sejak 

tahun 1930 hingga kini masih tetap berlangsung. Secara kronologis perdebatan 

yang telah berlangsung cukup lama ini dapat terbagi ke dalam 3 (tiga) aliran. 

Aliran pertama yaitu paradigma SCP tradisional. aliran kedua yaitu Chicago-

UCLA (selanjutnya disebut Chicago). Keduanya dapat dikategorikan kedalam 

ekonomi industri „lama‟ atau tradisional. Aliran ketiga yaitu aliran ekonomi 

industri baru (new industrial economics/ NIE) yang terus tumbuh berkembang 

hingga kini. Istilah lain dari aliran ini adalah new empirikal industrial (NEI). Jaya 

(2010) menyatakan bahwa terdapat 3 pemikiran dalam paradigma SCP. Untuk 

menjelaskan keterkaitan antara struktur pasar dengan kinerja, terutama dalam 

menjelaskan tentang konsentrasi dengan pangsa pasar sebagai variabel dari 

struktur pasar terdapat tiga aliran yaitu (1) traditional hypothesis (2) 

differentiation hypothesis dan (3) efficiency structure hypothesis. 

Pemikiran aliran traditional hypothesis menganggap bahwa konsentrasi 

pasar merupakan proksi dari market power (kekuasaan pasar) dimana jika 

konsentrasi pasar yang semakin besar akan menyebabkan biaya untuk melakukan 

kolusi menjadi rendah sehingga para produsen dalam industri tersebut akan 

mendapatkan keuntungan lebih (excess profit). Oleh karena itu, konsentrasi pasar 

akan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Seadangkan aliran  

pemikiran differentiation hypothesis menganggap bahwa market share (pangsa 

pasar) merupakan hasil dari diferensiasi produk sehingga perusahaan yang 

melakukan diferensiasi produk mampu untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan 

kemudian perusahaan biasanya menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi dan 

memperoleh keuntungan lebih. Ada hubungan positif antara profitabilitas 

perusahaan dengan pangsa pasar. Aliran ketiga yaitu ESH (efficiency structure 

hipothesis). Dalam teori ESH, efisiensi dianggap sebagai market power. Jadi 
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konsentrasi yang tinggi pada sebuah perusahaan bukan merupakan hasil kolusi, 

tidak identik dengan kolusi. Perusahaan yang efisien akan memperoleh market 

share yang besar sehingga industri tersebut juga akan cenderung lebih 

terkonsentrasi. Jadi, berdasarkan aliran pemikiran ini, hubungan konsentrasi 

dengan profitabilitas merupakan hubungan yang tidak benar-benar terjadi, karena  

konsentrasi yang terjadi hanya merupakan agregat market share yang dihasilkan 

sebagai akibat perilaku efisiensi. Dalam pasar, perusahaan yang lebih efisien akan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Mazhab SCP memandang hubungan antara atribut S,C, dan P adalah linier, 

sementara mazhab RE (relatif efficiency/ESH) memandang atribut S,C, dan P 

tidak linier, melainkan kausal. Mazhab RE memandang profitabilitas sebagai hasil 

dari efektivitas dan efisiensi perusahaan yang akhirnya mampu menekan unit cost 

sehingga P > MC (price /unit lebih tinggi dari marginal cost /unit) sehingga 

perusahaan mendapat keuntungan yang berlebih. Mazhab RE sering dikatakan 

sebagai mazhab kontra SCP. Mazhab RE membantah asumsi teori SCP. Di sini 

efisiensi perusahan dianggap sebagai key faktor (faktor kunci) yang 

mengakibatkan marjin (kinerja) yang tinggi, sehingga akhirnya akan dapat 

meningkatkan market share-nya, untuk itu struktur pasar tidak selalu 

mempengaruhi kinerja (Gilbert, 1984). Aliran RE mengkhawatirkan aturan yang 

terlalu ketat terhadap struktur pasar (seperti yang disarankan oleh aliran SCP) 

yang justru akan mengakibatkan penurunan efisiensi perusahaan.  

 Perbedaan pandang teori SCP (dari Harvard Business School) dengan 

ESH (dari Chicago Business School) terletak pada penjelasan mengenai perbedaan 

pendapat tentang kuat lemahnya market power perusahaan dalam sebuah industri. 

Teori SCP tradisional menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara market 

structure (S), conduct (C) produsen di dalam pasar, dan performance (P) 

perusahaan. Apabila tingkat market concentration dalam industri tinggi, maka 

tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri rendah. Tingkat konsentrasi 

menjadi indikator bahwa pelaku pasar memiliki kemampuan mempengaruhi harga 

(market power). Di lain pihak teori RE menyatakan bahwa produsen yang mampu 

beroperasi secara lebih efisien akan mampu meningkatkan pangsa pasarnya, 

sehingga akhirnya produsen yang efisien akan memimpin pasar dalam posisi yang 

dominan. Pasar akan cenderung terkonsentrasi akibat dari perilaku efisiensi 

produsen tersebut.  

Struktur pasar yang diukur dengan tingkat konsentrasi pasar dalam bisnis 

perbankan umumnya diukur berdasarkan total aset, total penghimpunan DPK 

(dana pihak ketiga) dan total penyaluran kredit. Para peneliti dan praktisi 

umumnya mengunakan indeks CR4 (concentration ratio of the largest four) dan 

HHI (Herfindahl-Hirschman Index) sebagai alat ukur tingkat konsentrasi pasar.  

 Beberapa riset empirik terkait dengan aliran pemikiran mazhab SCP dan 

RE untuk industri perbankan menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Gilbert 

(1984), Berger dan Hanan (1992), Hannan dan Liang (1993) serta Hannan (1991) 

memberikan dukungan terhadap hipotesis SCP, untuk wilayah USA, tetapi. 

penelitian Calem dan Carlino (1991), justru menolak hipotesis SCP dalam industri 

perbankan Amerika. Sementara temuan Goldberg dan Rai (1996), Bikker dan 

Groenveld (2000) serta Punt dan Van Rooj (2001) menunjukkan hasil mixed 

antara hipotesis SCP maupun RE, di benua Eropa.  
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 Neuberger (1997) menyusun kerangka teori SCP dengan melakukan 

penyesuaian terhadap karakteristik industri perbankan. Hal ini dikarenakan 

perbankan sebagai lembaga intermediasi akan selalu menghadapi agency problem, 

sedangkan sebagai lembaga kepercayaan institusi perbankan juga menghadapi 

masalah imperfect information. Keunikan lain dalam industri perbankan adalah 

industri perbankan merupakan highly regulated industry, sehingga tata kelola 

bank mesti tunduk kepada prudential regulation, disamping public policy lainnya, 

sehingga dalam modelnya Neuberger memasukkan institusional economics factor 

ke dalamnya, khususnya asymetric information dan agency problem. 

 Di Indonesia penelitian terhadap industri perbankan yang mengarah pada 

pembenaran terhadap teori SCP adalah penelitian Santoso (2011). Sementara 

penelitian yang menunjukkan menolak SCP adalah penelitian Subandi & Gozali, 

(2013); Raharjo et al., (2013); Ariyanto (2013); Manurung & Dezmercoledi 

(2013);  dan Sarita (2012). Kemudian yang menunjukkan menerima teori SCP dan 

ESH yaitu Yudarudin et al., (2012); Trinugroho et al., (2012); dan Sastrosuwito 

(2012). Dari penelitian (Lubis, 2012) tentang market power dipasar kredit 

Indonesia  disebutkan bahwa berdasarkan tingkat konsentrasi pasar yang 

ditunjukkan oleh nilai CR4 yang berada di atas 40% menunjukkan pasar 

perbankan Indonesia relatif belum kompetitif, tetapi dalam analisis pendekatan 

model oligopoli Bresnahan-Lau (BL) menunjukkan bahwa pasar kredit relatif 

kompetitif.  

Hasil kajian literatur dari pada penelitian pendahuluan ini membuktian 

bahwa masih ada pro-kontra terhadap SCP. Hal ini menjadi daya tarik peneliti 

untuk masuk dan mengerti lebih jauh dan tentang dinamika profitabilitas industri 

perbankan Indonesia dengan berbasis SCP sebagai grand theory. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Bank Indonesia (2012) menyatakan bahwa industri perbankan di Indonesia 

hingga kini masih menghadapi tantangan berupa (1) kapasitas kredit perbankan 

yang masih rendah (2) struktur perbankan yang belum optimal (3) pemenuhan 

kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai masih kurang 

(4) pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan (5) Kapabilitas perbankan 

yang masih lemah (6) profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak 

sustainable (7) perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan.  

 Di samping itu, fenomena akselerasi profitabilitas perbankan di Indonesia 

selama periode 2001-2014 seperti telah diuraikan di muka juga sangat menarik 

perhatian untuk dicermati secara lebih mendalam. Mengingat profitabilitas 

sebagai kinerja terkait dengan perilaku dan struktur pasar serta kondisi dasar 

dalam sebuah sistem perekonomian. Pengamatan terhadap keterkaitan antara 

struktur, perilaku, dan kinerja dalam sebuah industri perlu dilakukan secara 

seksama  karena hasilnya dapat mendeteksi dan memberikan informasi  apakah 

sebuah industri telah bekerja secara efisien atau masih kolusif.  

Pengamatan terhadap sebuah industri dengan menggunakan model SCP 

sebagai grand theory menjadi semacam peralatan yang lazim digunakan di dalam 

melakukan analisis ekonomi industri. Atribut-atribut yang biasanya dimasukan ke 

dalam kerangka analisis umumnya meliputi kondisi dasar, struktur pasar, perilaku 
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dan kinerja perusahaan. Para ekonom dalam ekonomi industri mengakui dan 

mempercayai atribut-atribut SCP tersebut tetapi perbedaaan pandang diantara 

mereka mulai terjadi  ketika  muncul pertanyaan seperti bagaimana keterkaitan 

antar atribut tersebut, apa menyebabkan apa, atribut mana yang paling dominan 

berperan, atribut apa saja yang bisa (dan tidak bisa) dipengaruhi perusahaan, dan 

pertanyaan lain mengenai keterkaitan antar atribut.  

Kajian teori dan riset empirik dari penelitian sebelumya mengenai 

keterkaitan antara struktur, perilaku, dan kinerja perbankan Indonesia seperti yang 

telah diuraikan sebelumnya menunjukkan ada pro dan kontra terhadap teori SCP. 

Hal ini terlihat dari deskripsi data yang menunjukkan adanya research gap baik 

pada temuan penelitian yang dilakukan di Indonesia (domestik) maupun dari luar 

negeri.  Untuk mencari jawaban yang utuh dan akurat tentang kondisi industri 

perbankan di Indonesia; dan faktor-faktor penentu dari kinerja profitabilitas 

ditinjau dari variabel-variabel SCP maka diperlukan penelitian ilmiah lanjutan. 

Oleh karena itu penelitian ilmiah tentang “Dinamika Profitabilitas Industri 

Perbankan Indonesia” penting untuk dilakukan. 

Dalam penelitian berbasis pendekatan SCP ini variabel kondisi sosio-

ekonomi makro akan dikategorikan ke dalam atribut basic condition. Perilaku 

perbankan  yang dapat tercermin dari strategi manajemen industri perbankan akan 

diperlakukan sebagai atribut conduct; sementara profitabilitas akan diperlakukan 

sebagai atribut kinerja (performance). Dalam hal ini profitabilitas bukan sekedar 

dipandang sebagai salah satu tujuan dari ALMA, tetapi profitabilitas akan 

dipandang dalam arti luas yaitu sebagai  prestasi kinerja manajemen yang terkait 

dengan keseluruhan aktivitas internal bank dalam beradaptasi dengan lingkungan 

eksternal, sehingga nilai perusahaan yang optimal dapat tercapai.  

 Dari hasil survei literatur terhadap penelitian sebelumya baik berupa 

jurnal, tesis, dan disertasi menunjukan bahwa aspek kondisi dasar seperti peranan 

perkembangan TIK (teknologi informasi-komunikasi) dan aspek operasional dual 

banking belum masuk dalam model penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan 

memasukan variabel tersebut dengan cara  membuat modifikasi model dari 

penelitian sebelumnya.  

 

Pertanyaan Penelitian 

 

Kinerja manajemen industri perbankan Indonesia ditinjau dari dinamika 

profitabilitas terkait dengan kondisi dasar makroekonomi, kondisi pasar, perilaku 

manajemen, dan kinerja bank selama empat belas tahun terakhir, sedang menuju 

ke arah mana pasar efisien atau masih kolusif? Kemudian faktor-faktor penentu  

apa sajakah yang mampu menjelaskan perbedaan atau variasi dari dinamika 

profitabilitas dalam industri perbankan Indonesia ? 

Untuk menjawab pertanyaan pokok seperti tersebut di atas, maka terlebih 

dulu perlu dijawab lima pertanyaan penelitian (yang menjadi perantara) sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana dinamika struktur /persaingan pasar perbankan Indonesia selama 

2001-2014 ditinjau dari konsentrasi pasar kredit dan pasar deposito?   

2. Bagaimana dinamika kinerja (performance) manajemen perbankan ditinjau 

dari aspek profitabilitas berbasis model du Pont? 
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3. Bagaimana dinamika perilaku (conduct) perbankan  ditinjau dari variabel-

variabel utama ALMA (asset liabilities management) dan pengaruhnya 

terhadap profitabilitas? 

4. Bagaimana dinamika struktur pasar perbankan Indonesia ditinjau dari tingkat 

konsentrasi pasar dan pengaruhnya terhadap profitabilitas? 

5. Bagaimana formulasi model yang merepresentasikan determinan profitabilitas 

ditinjau dari variabel ALMA bank, kompetisi pasar, dan kondisi dasar industri 

perbankan di Indonesia, melalui analisis analisis jalur pasar kredit dan jalur 

pasar deposito?   

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran mengenai 

determinan profitabilitas perbankan di Indonesia. Profitabilitas sebagai performa 

perusahaan merupakan tujuan dari ALMA dalam perbankan. Perilaku manajemen 

industri perbankan yang direpresentasikan oleh ALMA merupakan wujud dari 

conduct of banking. Dalam dunia perbankan ALMA merupakan pedoman 

manajemen dalam menjalankan strategi untuk mensiasati dinamika struktur pasar 

industri perbankan dan kondisi dasar ekonomi dan lingkungan. Pemikiran seperti 

ini mengikuti perkembangan pola pikir teori SCP. Oleh karena itu teori SCP 

dalam penelitian ini dijadikan sebagai grand theory, sebagai pedoman dasar 

pemikiran dalam melakukan analisis dan sintesis penelitian.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  apakah industri perbankan 

di Indonesia selama 2001-2014 berjalan dengan efisien atau masih kolusif.  

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan model determinan 

profitabilitas perbankan berbasis variabel ALMA, struktur/kompetisi pasar, dan 

kondisi dasar industri perbankan di Indonesia  ditinjau dari jalur pasar kredit dan 

deposito. Untuk mencapai tujuan tersebut terlebuh dulu diperlukan lima tahapan 

pencapaian penelitian untuk megetahui: 

1. Dinamika struktur pasar perbankan Indonesia selama 2001-2014 ditinjau dari 

konsentrasi pasar yang mencerminkan tingkat kompetisi pada pasar kredit dan 

pasar deposito.   

2. Dinamika kinerja (performance) manajemen bank ditinjau dari aspek 

profitabilitas ditinjau dari model du Pont sistem. 

3. Dinamika perilaku (conduct) manajemen bank ditinjau dari variabel-variabel 

utama ALMA (asset liabilities management) terkait dengan profitabilitas bank. 

4. Dinamika struktur pasar perbankan ditinjau dari tingkat konsentrasi pasar 

dalam hubungannya dengan profitabilitas bank. 

5. Determinan profitabilitas bank ditinjau dari variabel ALMA bank, kompetisi 

pasar, dan kondisi dasar industri perbankan di Indonesia, melalui analisis 

analisis jalur pasar kredit dan jalur pasar deposito. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sangat berguna bagi 

kalangan akademik dan praktisi: 

1. Manfaat Akademik  
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a) Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen keuangan dan perbankan, dan 

b) Memperluas wawasan industri tentang struktur, kompetisi, dan perilaku 

manajemen perbankan untuk mewujudkan performa terbaik 

2. Manfaat praktis 

Bagi para bankir dan regulator dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang 

menguntungkan semua pihak. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar lebih fokus dan lebih merepresentasikan  ide dan kerangka pikir 

penelitian, maka ruang lingkup penelitian terbatas pada: 

1. Basic Condition 

Adalah kondisi dasar perekonomian nasional meliputi pertumbuhan ekonomi, 

krisis keuangan global, jumlah uang beredar dan information communication 

technology/ ICT yang diproksikan oleh perkembangan indeks penggunaan 

internet di Indonesia. 

2. Structure 

Adalah struktur/kompetisi pasar dalam pasar kredit, dan pasar deposit 

perbankan  konvensional di Indonesia. 

3. Conduct 

Adalah perilaku perbankan yang direpresentasikan pada kegiatan ALMA 

(assets liabilities management sebagai variabel karakteristik bank. Seluruh 

perilaku bank diarahkan untuk mencapai tujuan jangka pendek (profit optimal) 

dan tujuan jangka panjang (maksimisasi nilai perusahaan). Dalam hal ini 

conduct dikategorikan ke dalam internal dan external bank. Conduct external 

meliputi perilaku manajemen bank dalam usaha menjalankan tugas pada sistem 

perekonomian yang disesuaikaan dengan dinamika perubahan pasar dan 

kondisi dasar ekonomi. Sedangkan conduct internal meliputi perilaku 

manajemen bank dalam menata kelola resources yang tersedia dan siap 

diproses untuk kepentingan pengolahan dan distribusi produk atau jasa bank  

bagi masyarakat khususnya  nasabah bank. 

4. Performance 

Adalah kinerja perbankan. Kinerja direpresentasikan oleh profitabilitas, di 

mana profitabilitas dipandang secara luas sebagai sebagai muara dari seluruh 

rangkaian aktivitas perusahaan. Kinerja profitabilitas merupakan hasil proses 

interaktif antara internal manajemen dengan berbagai perubahan situasi dan 

kondisi lingkungan internal dan eksternal. 

 

 

Kebaruan (Novelty) dan Orisinilitas 

 

Penelitian empirik ini akan dilakukan berdasarkan data tahunan (2001-2014) 

pada Industri Perbankan di Indonesia. Model penelitian yang dibuat merupakan 

pengembangan dari kajian-kajian literature sehingga akhirnya dapat 

terbentuksebuah model teoretis dasar yang menunjukkan keterkaitan antara 
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dinamika profitabilitas, perilaku dan struktur pasar perbankan. Oleh karena itu, 

tujuan utama penelitian ini terfokus untuk menjawab pertanyaan utama penelitian 

“apakah industri perbankan masih berjalan secara traditional (kolusif) atau sudah 

efisien”. Untuk itu, teori SCP (structure conduct performance) digunakan sebagai 

grand theory. Teori ALMA (asset liabilities management)  dan du Pont 

diintegrasikan untuk supporting theory..  

Sesuai dengan topik yang akan diangkat pada penelitian ini maka masalah 

yang dibahas akan dilakukan secara bertahap dimulai dari mempelajari dinamika 

(1) struktur/ persaingan perbankan Indonesia selama 2001-2014 ditinjau dari 

konsentrasi pasar kredit dan pasar deposito. (2) kinerja (performance) perbankan 

ditinjau dari aspek profitabilitas berbasis model du Pont (3) perilaku (conduct) 

perbankan  ditinjau dari variabel-variabel utama ALMA dan pengaruhnya 

terhadap profitabilitas (4) struktur pasar perbankan Indonesia ditinjau dari tingkat 

konsentrasi pasar dan pengaruhnya terhadap profitabilitas; dan (5) mencari  

formulasi model determinan profitabilitas ditinjau dari variabel ALMA, kompetisi 

pasar, dan kondisi dasar industri perbankan di Indonesia, melalui analisis jalur 

pasar kredit dan jalur pasar deposito. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengembangkan model empirik yang 

telah ada. Model yang dibuat lebih cenderung merujuk pada model penelitian 

Athanasoglou et al., (2006) dan dilengkapi dengan adopsi model uji SCP Bhatti-

Husain (2010) di Pakistan dan Gajurel-Pradhan (2010) di Nepal, keduanya 

menguji teori SCP pada bank-bank komersial dengan menggunakan model regresi 

data panel. Adanya research gap yang ditunjukkan dalam pro-kontra SCP dengan 

objek penelitianya sama yaitu industri perbankan di Indonesia juga dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan model yang akan dibangun.  

Dalam penelitian ini profit tidak hanya dipandang sebagai selisih antara 

revenue dengan cost saja tetapi sebagai profitabilitas. Profitabilitas perusahaan 

yang akan meningkatkan nilai perusahaan/industri. Dalam pandangan yang luas, 

kinerja profitabilitas dipandang sebagai muara akhir dari serangkaian sistem 

aktivitas  manajemen internal dengan berbasis ALMA pada berbagai kondisi 

lingkungan eksternal yang selalu berubah. 

Mengenai faktor eksternal perbankan dalam penelitian ini cenderung lebih 

menyoroti impak dari perkembangan ICT (indeks  penggunaan internet 

masyarakat), kondisi krisis keuangan global dan jumlah uang beredar yang 

merepresentasikan BC (basic condition). Pentingnya memasukan variabel tersebut 

sebagai variabel baru dalam penelitian ini karena variabel tersebut merupakan 

dimensi variabel yang relevan dalam menggerakan AD (aggregate demand) dan 

AS (agregete supply) dalam sistem perekonomian. Sementara variabel unit 

syariah yang beroperasi dalam dual banking merupakan bagian dari karakteristik 

bank yang mencerminkan perilaku bank (banking conduct). Jadi, profitabilitas 

perbankan akan dilihat dari sisi internal dan eksternal. Profitabilitas diasumsikan 

sebagai fungsi dari aspek fundamental mikro perusahaan dan aspek fundamental 

ekonomi makro.  

Sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini 

profitabilitas di sini hanya dipandang sebagai tujuan antara untuk mencapai tujuan 

utama yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Dalam analisis statistik inferens 

profitabilitas akan  diperlakukan sebagai variabel dependen yang dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal (perilaku dan kinerja) dan  faktor eksternal 
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(struktur dan kondisi dasar). Secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa kebaruan  

dalam penelitian ini dapat terlihat dari penambahan variabel baru yang 

memasukkan variabel unit usaha syariah (UUS) dalam perbankan konvensional 

sebagai bagian dari variasi conduct of banking dan variabel ekonomi makro 

seperti M2 (Money Supply) dan ICT (information communication technology) dan 

kondisi krisis keuangan global. 

Kebaruan dari aspek metodologi terlihat dalam penggunaan alat analisis 

yaitu menggunakan data panel dinamik yaitu pengolahan data panel dinamik 

Generalized Method of Moments (GMM Arelanno-Bond). Data yang digunakan 

relatif besar yang merepresentasikan kondisi industri perbankan selama periode 

2001-2014, yang bersumber dari Bank Indonesia (BI).  

 Orisinalitas ide penelitian terletak pada kebaruan metodologi dan output 

model yang bakal dihasilkan. Selain itu kebaruan penelitian ini dapat terlihat dari 

kualitas modelnya yang mempunyai keutamaan dalam: 

1. Memperkuat bukti faktor-faktor penentu yang mempengaruhi profitabilitas 

perbankan Indonesia, berbasis teori SCP dalam ruang lingkup BC (basic 

condition), S (market structure), C (conduct-ALMA) dan P (performance);  

2. Memperjelas keterhubungan variabel-variabel atribut SCP perbankan Indonesia 

terutama pada atribut kondisi dasar sosio ekonomi makro yang industri 

spesifik, dan variabel perilaku (sebagai banking characteristics variable) 

terhadap profitabilitas (sebagai variabel kinerja). 

 

 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

Industri perbankan dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai 

lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi berhubungan dengan 

perkembangan sektor riil, serta peraturan/regulasi perbankan. Secara garis besar 

aktivitas manajemen perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat terlihat 

dalam penghimpunan dana masyarakat (funding) dan penyaluran dana 

(placement). Kinerja perbankan juga terkait dengan aktivitas ALMA (assets 

liability manajemen) seperti pembuatan portfolio kredit dan analisis kinerja bank, 

serta analisis terhadap aktiva produktif, analisis rentabilitas & likuiditas. Gambar 

7 menunjukkan bagan kerangka pikir penelitian, dimana bank dipandang sebagai 

perusahaan/bisnis yang unik dan beroperasi berbasis kepercayaan/trust.   

Ditinjau dari sisi makroekonomi, bagan kerangka pikir Gambar 7 ini 

memperlihatkan bahwa kinerja individual bank terkait dengan industri keuangan 

dan industri nonkeuangan serta kondisi dasar sosio ekonomi-makro. Jadi, 

dinamika profitabilitas perbankan terkait dengan kondisis faktor  internal dan 

eksternal bank. Kinerja profitabilitas dipandang sebagai tujuan antara untuk 

mencapai tujuan utama yaitu maximize value of firm dan sebagai alat untuk 

penegembangan industri melalui pemupukan modal perbankan. Dasar pemikiran 

alur pikir ini  dipengaruhi oleh pola pikir teori SCP (structure conduct 

performance) model Harvad dan SCP model Chicago. Kedua teori tersebut saling 

bertentangan, teori SCP model Harvard Business School memandang hubungan 

atribut S-C-P adalah linier, sementara model Chicago Business School 

memandang hubungan S-C-P tidak linier. Pentingnya memasukan teori SCP 

kedalam alur pikir ini adalah untuk memperjelas dan mempermudah analisis 
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perkembangan kinerja industri perbankan dan semua faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sehingga akhirnya dapat diketahui apakah pasar perbankan di 

Indonesia masih terindikasi kolusi atau sudah efisien. 

 

 
Gambar 7 Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Faktor perubahan situasi dan kondisi dasar perekonomian merupakan pada 

dasrnya merupakan manifestasi dari perubahan AD (Agregate Demand) dan AS 

(Agregate Supply). Perubahan kondisi dasar perekonomian makro selama ini lebih 

banyak dipengaruhi oleh percepatan perkembangan aplikasi ICT (information 

communication technology). Selain itu perkembangan AD dan AS juga 

dipengaruhi oleh perkembangan jumlah uang beredar Ms (money supply), Qp 

(tingkat produksi), Inflasi, Exchange Rate, SBI dan regulasi perbankan baik yang 

bersumber dari dalam atau luar negeri yang akhirnya akan berimpak pada bisnis 

perbankan. Selain itu. peraturan dan undang-undang perbankan yang ketat dan 

super hati-hati  juga turut menyebabkan terbatasnya ruang gerak manajemen 

perbankan dalam melakukan inovasi usaha, sehingga bank tidak dapat melakukan 

ekspansi kredit. Selain itu perbankan perlu waktu untuk  penyesuaian terhadap 

peraturan baru. 

Perbankan Indonesia sebagai bagian dari sistem perbankan internasional 

juga terikat dengan aturan-aturan perbankan domestik maupun internasional 

karena Indonesia sebagai salah satu anggota dalam forum G-20 serta forum-forum 
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internasional lainnya seperti Financial Stability Board (FSB), Basel Committee on 

Banking Supervision (BCBS) telah memberikan komitmennya untuk mengadopsi 

rekomendasi yang dihasilkan oleh forum-forum tersebut. Penerapan program API 

selama periode 2004-2012 secara tidak langsung merupakan penerapan prinsip-

prinsip pengawasan bank yang efektif di Indonesia telah mengacu pada 25 Core 

Principles sesuai ketentuan BIS (bank for international settlement).  

Ditinjau dari sisi mikro, untuk memaksimumkan nilai perusahaan 

(maximize value of firm) bank secara individual memerlukan target profitabilitas 

(minimal) untuk menjaga tingkat kesehatan kecukupan modalnya seperti yang 

dipersyaratkan oleh BIS (bank for international settlement).  

Value of firm secara fundamental terkait dengan pertumbuhan profitabilitas 

dan nilai waktu uang (time value of money) serta prospek dari bank yang 

bersangkutan. Disamping itu pula, besar kecilnya  profitabilitas juga dipengaruhi 

karakteristik perilaku manajemen dan kondisi pasar serta kondisi dasar yang 

melandasinya. Perilaku internal manajemen sebuah bank secara kuantitatif dapat 

terdeteksi melalui pengamatan terhadap struktur laba-rugi dan komposisi struktur 

aktiva serta struktur keuangan bank. Sementara perilaku manajemen yang 

langsung berhubungan eksternal bank dapat terlihat dari manajemen spread dan 

likuiditasnya karena pengaruh dari kondisi dasar terhadap pasar perbankan 

direspon oleh perilaku manajemen sehingga akhirnya akan berimbas pada kinerja 

bank. 

Pada prinsipnya sebuah bank bekerja ditentukan oleh kepercayaan/trust 

masyarakat. Tingkat kepercayaan ini dapat terdeteksi mealui pertumbuhan 

simpanan langsung dari masyarakat (deposito). Semakin besar simpanan 

masayarakat dalam sebuah bank maka jumlah pinjaman (pinjaman) dan aset 

perbankan semakin besar. Hal ini akan berimbas pada besaran nilai aktiva 

produktif sebuah bank sehingga perolehan NIM (net interest margin) sebagai 

pendapatan primer; dan FBI (fee based income) sebagai pendapatan sekunder, 

meningkat. Jika diiringi dengan peningkatan efektivitas cost management maka 

profitabilitas menjadi semakin tinggi. Kecukupan dan pertumbuhan profitabilitas 

ini akan bersinergi terhadap aspek permodalan, aktiva, likuiditas dan pricing 

management. Bila ini terjadi secara simultan, industri perbankan akan semakin 

kuat sehingga akan berdampak pertumbuhan produksi nasional dan stabilitas 

sistem keuangan (SSK) yang semakin mantap. 

 

 

 

2  GAMBARAN UMUM PERBANKAN INDONESIA  

 

 Institusi Perbankan  

Dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memobilisasi dana masyarakat, 

sistem perbankan di Indonesia telah diatur berdasarkan pada prinsip kehati-hatian 

(prudential banking). Implementasi prinsip tersebut diterapkan dalam aktivitas 

perbankan secara keseluruhan. Aktivitas utama perbankan secara garis besar 

terlihat dalam proses  penghimpunan (funding) dan maupun dalam penyaluran 

dana (placement) diarahkan untuk menopang keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan nasional guna meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




