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ABSTRAK 

Capital Adequacy Ratio  (CAR)  adalah  rasio  kecukupan modal minimum  bank.  Nilai  dan  dasar 
perhitungan CAR ditentukan oleh otoritas perbankan. Bagi perbankan, pertumbuhan CAR adalah 
rasio  yang  menentukan  keberlanjutan  bisnisnya.  Secara  operasional,  CAR  sangat  dipengaruhi 
oleh vaiabel makro yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter terkait suku bunga acuan (BI‐rate) 
dan  jumlah  uang  beredar  dalam  arti  luas  (M2).  Di  sisi  lain,  respon  strategi  perbankan  secara 
internal  dapat diukur melalui  variable  rasio keuangan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menguji 
pengaruh ekses likuiditas variabel makro BI‐rate dan M2 setelah menyerap variabel instrumental 
yang  mempengaruhinya  serta  secara  bersama‐sama  dengan  rasio  keuangan  lainnya  terhadap 
CAR perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Two‐stage least square (2SLS). 
Data yang digunakan adalah data yang makro bulanan dan  laporan keuangan bulanan dari   99 
Bank di Indonesia selama 13 tahun (Januari 2002 – Desember 2014), dengan jumlah data diolah 
hampir  mencapai  1  juta  data.  Penelitian  ini  melakukan  pengamatan  yang  dibagi  menjadi 
longterm, medium_term‐I, medium_term‐II,  short_term‐I,  short_term‐II,  dan  short_term‐III.  Hasil 
penelitian menyatakan bahwa BI‐rate merupakan pengendali likuiditas di perbankan (M1) yang 
terpengaruh oleh dua faktor dominan, yaitu inflasi dan kurs rupiah atas US Dolar. Sedangkan, M2 
di  Indonesia  merupakan  faktor  pengaruh  ekternal  sebagai  pemicu  likuiditasnya  yang 
terpengaruh secara dominan oleh obligasi pemerintah  dan selisih suku bunga antara BI‐rate dan  
FED‐rate. Dari  seluruh periode pengamatan  terlihat bahwa dinamika eksternal variable makro 
bersifat  netral  terhadap  CAR  perbankan  Indonesia.  Variabel  rasio  keuangan  di  setiap  periode 
amatan  tidak  konsisten.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perbankan  Indonesia  dari  sisi  strategi 
masih bersifat reaktif. 
 

Kata Kunci: BIrate, Inflasi, Kurs, Ekpor-Impor, Uang Beredar, Fedrate, The Fed Quantitative Easing, Pasar 
Keuangan, Capital Adequacy Ratio, Likuiditas Keuangan, Rasio Keuangan Perbankan 

 

Yanuar Rizky Nuh 

 

4 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Ketidakstabilan ekonomi dunia dalam satu dekade terakhir berdampak pada likuiditas di pasar 
uang, baik di pasar domestik maupun global. Masalah ini telah menciptakan dampak negatif terhadap 
mekanisme penciptaan dan transmisi likuiditas di perbankan yang berdampak sistemik kepada sumber 
dana perbankan itu sendiri (Hardy dan Hochreiter, 2014). Tugas utama perbankan ini sangat penting 
dalam menciptakan transformasi tabungan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang yang 
dapat mengubah dana tabungan menjadi kegiatan investasi yang produktif (Diamond dan Rajan, 2001). 
Besarnya kemampuan perbankan dalam menciptakan transmisi keuangan dipengaruhi oleh kapasitas 
dana seperti kapital, aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki. Selain itu, pertumbuhan penciptaan 
transmisi keuangan dipengaruhi oleh expected return, market risk, dan retained earning sebagai upaya 
meningkatkan kapasitas pendanaan dari suatu bank. 

Kondisi likuiditas suatu bank akan sangat memengaruhi kemampuan bank dalam menciptakan 
transmisi keuangan. Disisi lain, ketidakstabilan ekonomi dunia juga berdampak pada variabel makro 
ekonomi yang kemudian juga ikut berdampak pada rasio keuangan perbankan. Transmisi makro ke 
mikro perbankan adalah domain yang diatur dalam struktur industri perbankan dengan otoritas 
moneter sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. 

BI-rate merupakan variabel yang memengaruhi tingkat likuiditas bank di Indonesia. Kebijakan 
moneter dalam menaikkan/menurunkan suku bunga acuan akan memengaruhi tingkat bunga nominal 
di pasar uang, tetapi kebijakan di negara dengan ekonomi terbuka dipengaruhi juga oleh faktor 
eksternal, seperti kebijakan The Fed dalam peningkatan suku bunga dan QE, aktivitas sektor riil 
(export-import), dan exchange rate. (Mankiw, 2009) 

Pasca-1998, kebijakan moneter BI tidak mampu mengendalikan inflatoir dari pengaruh dominan 
kurs menyebabkan respon perbankan terhadap suku bunga acuan sebagai kompensasi inflasi kepada 
pemegang dana (Inflation Targeting Framework) telah bergeser menjadi Currency Targeting 
Framework. Hal ini menyebabkan terbukanya faktor lingkungan ekternal sebagai faktor yang 
mempengaruhi likuiditas perbankan di Indonesia.  

Fungsi BI-rate untuk mengendalikan likuiditas uang beredar dalam sistem perbankan nasional 
(M1) menjadikan BI-rate variabel transimisi makro kedalam manajemen mikro perbankan di 
Indonesia.  Keseimbangan likuiditas perbankan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam 
menjaga kapital melalui strategi peningkatan kinerja keuangan dan adaptif terhadap resiko pasar yang 
dipicu oleh BI-rate.  

 
Gambar 1.1: Transmisi Kebijakan Moneter Bank Sentral Dominan 

 

 
 
Uang beredar yang menjadi jantung likuiditas perbankan Indonesia didominasi oleh kebijakan The 

Fed di pasar keuangan global. Ada dua alasan yang melandasi hipotesis ini: 
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1. Tahun 2002-2005, posisi pasar keuangan Indonesia bergerak ke arah yang sama dengan The Fed. 
Pada saat itu, likuiditas pasar keuangan dipicu oleh ruang BI-rate yang terbuka saat FED-rate 
menurunkan bunga. Kondisi sebaliknya terjadi ketika pembalikan arah BI-rate mengikuti FED-
rate (gambar 1.2). 

2. Pada Agustus 2007–2014, ekspansi moneter terjadi dengan menurunkan suku bunga secara 
bersamaan dengan pengucuran dana Quantitative Easing. Pola likuiditas uang beredar perbankan 
Indonesia yang tercermin dalam Cadangan Devisa Bank Indonesia juga menunjukan korelasi 
keterkaitan (gambar 1.3).  
 

Gambar 1.2: Respon Pasar Keuangan Terhadap Penurunan FED-rate dan BI-rate Tahun (2000-2005) 
 

 
Sumber Data: Bloomberg Database, diolah 

 
Gambar 1.2 dan 1.3 memberikan indikasi kuat bahwa sektor finansial merupakan sektor yang 

paling mudah mengalami fluktuasi global dan bisa mengarah pada krisis jika perbankan Indonesia 
tidak memiliki strategi di sisi mikro dalam menghadapi pengaruh lingkungan  makronya.   
 

Gambar 1.3: Pola QE The Fed dengan Cadangan Devisa Indonesia dan Kurs 
 

 
Sumber Data: Bank Indonesia dan The Federal Reserve, diolah 

 
Kestabilan finansial sebuah bank diukur dari tingkat kecukupan modal bank tersebut. Dalam Basel 

Accord, Bank for International Settlement (BIS) mengajukan aturan  terkait dengan tingkat modal yang 
disyaratkan kepada sebuah bank untuk meminimalkan  risiko. Pada Basel I terdapat aturan yang lebih 
detail terkait dengan syarat tingkat kecukupan modal sebuah bank harus sebesar 8%.  Basel II 
mengusulkan pengetatan aturan CAR. Basel III dilakukan perbaikan terkait dengan peningkatkan 
syarat risk-weighted capital yang dibagi dalam Tier-1, Tier-2 dan non-risk-weighted leverage ratio. 
Tier 1, core capital, terdiri dari paid-in capital, all kinds of reserves, dan retained earnings. Tier 2, 
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supplementary capital, terdiri dari undisclosed reserves, asset revaluation reserves, subordinated debt, 
dan loan-loss provisions.  

Polat, A., & Al-khalaf, H. (2014) dalam penelitiannya menganalisa hubungan antara CAR dengan 
profitability (ROA), non-performing loan (NPL), loan to deposit (LTD), leverage (LEV), bank size 
(Size), deviden payout ratio (DPO), dan loans (LOA). Aktas, r. et all (2015) juga menganalis 
hubungan antara CAR dengan SIZE, ROA, LEV, NIM.  Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan 
dalam menjaga CAR sangat penting bagi kesehatan sebuah bank. 

Adanya pengaruh kebijakan eksternal yang mempengaruhi perbankan di Indonesia menjadi hal 
yang penting untuk diteliti. Dalam hal ini, peneliti menduga BI-rate, M2, dan rasio keuangan 
perbankan memiliki pengaruh terhadap CAR perbankan di Indonesia. 

 
1.2.   Identifikasi Masalah 

Untuk menjaga CAR yang adaptif terhadap dinamika pengaruh kebijakan makro Bank Sentral 
dominan, Perbankan harus melakukan penyesuaian instrumen likuiditasnya secara strategis. Topik 
tersebut penting diangkat dalam penelitian manajemen strategis keuangan sektor perbankan Indonesia 
dengan tiga alasan: 
1. Fenomena uang beredar perekonomian Indonesia didominasi pengaruh Kebijakan The Fed sejak 

tahun 2002-2014;  
2. Dinamika resiko pasar dalam struktur perbankan Indonesia menuntut manajemen untuk mampu 

mengelola CAR yang adaptif terhadap dinamika eksternal dengan memasukan transmisi variabel 
makro yang telah diserap kebijakan BI-rate dan arus uang beredar itu sendiri;  

3. Ruang pengaruh manajemen Bank dalam melakukan manajemen resiko, efisiensi operasional, dan 
optimalisasi alokasi retained earning dalam meningkatkan stabilitas CAR. 

 
1.3. Rumusan Masalah 

Keterkaitan kebijakan yang berdampak kepada sistem manajemen keuangan strategis perbankan di 
Indonesia dalam menjaga rasio kecukupan modal (CAR) menjadi hal yang penting untuk diteliti. 
Penelitian ini akan membahas mengenai beberapa hal sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh inflasi, kurs IDR-USD, Net eksport-import, uang beredar di masyarakat 
(M0), dan uang beredar di perbankan (M1) terhadap BI-rate? 

2) Bagaimana pengaruh M1, tingkat volatilitas di pasar keuangan, operasi moneter Bank 
Indonesia dan The Federal Reserve, serta selisih suku bunga BI-rate dan FED-rate terhadap M1 
yang ditambahkan dengan akun simpanan, akun pasar uang, pasar uang retailer, dan sertifikat 
(M2)? 

3) Bagaimana pengaruh BI-rate yang telah dipengaruhi perekonomian riil terhadap CAR? 
4) Bagaimana pengaruh M2 yang telah dipengaruhi oleh transaksi pasar keuangan dan ekses 

kebijakan moneter terhadap CAR?   
5) Bagaimana kebijakan Quantitative Easing The Fed terhadap variabel makro dan rasio keuangan 

(variabel mikro) perbankan Indonesia? 
6) Bagaimana pengaruh rasio keuangan perbankan terhadap CAR? Tujuan Penelitian 
 

1.4. Tujuan Pemelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: 
1). Mengetahui pengaruh inflasi, kurs IDR-USD, Net eksport-import, uang beredar di masyarakat 

(M0), uang beredar di perbankan (M1) dan terhadap BI-rate 
2). Mengetahui pengaruh uang beredar di perbankan (M1), tingkat volatilitas di pasar keuangan, 

operasi moneter Bank Indonesia dan The Federal Reserve, serta selisih suku bunga BI-rate dan 
FED-rate terhadap M2. 

3). Mengetahui pengaruh BI-rate yang telah dipengaruhi perekonomian riil dan pasar keuangan 
terhadap CAR. 

4). Mengetahui pengaruh M2 yang telah dipengaruhi oleh transaksi pasar keuangan dan ekses 
kebijakan moneter terhadap CAR. 
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5). Mengetahui pengaruh eksternal, sKebijakan Quantitative Easing The Fed terhadap struktur 
penentu variabel makro dan rasio keuangan (variabel mikro) perbankan Indonesia.   

6). Mengetahui pengaruh rasio keuangan perbankan terhadap CAR. 
 
1.5.   Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat berkontribusi dalam di beberapa aspek berikut: 
1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara 

teoritis dan empiris berupa pengembangan model dan analisis empiris terkait dengan dampak 
ekonomi dan kebijakan makro terhadap kondisi mikro.  

2. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait sikap preventif dan 
atraktif dalam mengantisipasi kemungkinan dinamika ekonomi yang berpengaruh terhadap sektor 
keuangan nasional.  

3. Bagi praktisi keuangan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis terutama 
ketika menganalisis dan memutuskan investasi yang akan dilakukan disektor keuangan. Diharapkan 
juga dapat memberikan sumbangsih bagi bank sebagai upaya kooperatif dalam mengatur risiko dan 
likuiditasnya sehingga internal bank dan ekonomi makro tetap terjaga khususnya disektor keuangan. 
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BAB II 
Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Hipotesis 

 
2.1  Kajian Pustaka 
2.1.1 Teori Preferensi Likuiditas 

Keynes  berpendapat bahwa interest rate adalah faktor penentu dalam jangka pendek (Mankiw, 
2009). Hal tersebut kemudian dikenal sebagai preference liquidity theory karena suku bunga 
ditempatkan sebagai faktor yang dapat menyeimbangkan demand dan supply perekonomian terhadap 
aset yang paling likuid yaitu uang. Teori preferensi likuiditas, merupakan fondasi dalam membangun 
kurva IS-LM (Investment Saving – Liquidity Preference Money Supply). 

Keynesian menekankan bahwa faktor suku bunga adalah kunci untuk mengendalikan likuiditas di 
perbankan dalam perannya memberikan kompensasi terhadap inflasi (Bibow, 2002). Inflasi yang lebih 
besar dari suku bunga akan menyebabkan likuiditas di perbankan ditarik. Sebaliknya, suku bunga yang 
mendahului kurva inflasi akan disimpan di perbankan sebagai alat likuiditas untuk berjaga-jaga disaat 
terjadi pelemahan ekonomi.  

 
Gambar 2.1: Pengurangan Suplai Uang dalam Teori Preferensi Likuiditas 

 
Sumber: Mankiw (2009) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Preferensi likuiditas Keynesian menempatkan kebijakan suku bunga bank sentral sebagai variabel 

independen yang elastis dalam menggerakan persepsi likuiditas antara faktor inflasi dan uang beredar 
inti (M0). Dalam perekonomian terbuka antar negara, faktor nilai tukar mata uang (kurs) menjadi 
faktor yang juga mempengaruhi tingkat inflasi dan uang beredar sehingga suku bunga yang bertujuan 
mengendalikan inflasi melalui preferensi likuiditas uang beredar akan dipengaruhi pula oleh kurs dan 
ekspor-impor (Ekholm, 2011). Dengan demikian, Keynesian menempatkan suku bunga bank sentral 
sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat inflasi melalui uang beredar inti yang juga dipengaruhi oleh 
kurs dan ekspor-impor negara tersebut. Keynesian memandang variabel makro BI-rate ditetapkan 
untuk mengatasi pengaruh likuiditas perbankan akibat: (1) Inflasi, (2) Transaksi Ekspor-Impor, (3) 
Uang beredar inti di masyarakat (M0), dan Uang beredar di perbankan (M1), serta (4) Kurs. 
 
2.1.2 Teori Monetaris 

Friedman menentang Keynes dengan dua hipotesis, yaitu  Bank Sentral mengendalikan inflasi 
tidak hanya dengan suku bunga dan pasar bekerja secara efisien untuk mengalokasikan sumber daya 
dan menjaga keseimbangan ekonomi makro itu sendiri (Hetzel, 2007).  Kontribusi akademik Friedman 
dalam teori makro dalam kontroversinya dengan Keynes, dapat disistimatiskan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2: Taksonomi Kontribusi Teori Friedman 

 
Sumber: Palley  (2014) 
 

Menurut keynes, suku bunga bank sentral dapat mempengaruhi dalam mengurangi permintaan 
uang untuk spekulasi berlebihan akibat inflasi jangka pendek. Kemudian, kebijakan fiskal akan 
menggantikan fungsi investasi sector swasta sebagai sumber pertumbuhan jangka menengah yang akan 
menurunkan inflasi jangka panjang. Friedman menyatakan bahwa pada dasarnya ekonomi itu stabil 
dan permintaan akan uang adalah konstan.  

Keynes menganggap bahwa aset pasar keuangan dianggap sama dengan uang. Akan tetapi, 
Friedman menganggap faktor suku bunga bukan satu-satunya alat mengendalikan likuiditas. Friedman 
meyakini velocity uang beredar di pasar keuangan akan menjadi substitusi bunga di perbankan.   

Teori monetaris mengakui kemampuan transaksi perdagangan pasar keuangan menggantikan 
elastisitas suku bunga terhadap likuiditas melalui tingkat keuntungan investasi melalui pergerakan 
output uang beredar di pasar keuangan yang membesar dengan variabel makro yang dapat 
dikendalikan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan perekonomian. Pengendalian tersebut dilakukan 
melalui instrumen variabel uang beredar di pasar keuangan yang lebih luas (M2) yang ditujukan untuk 
mengatasi pengaruh inflasi dan ekses likuditas dalam mencapai keuntungan optimum sumber daya 
melalui: (1) Tingkat Keuntungan (Volatilitas) Transaksi Pasar Keuangan melalui instrumen pasar 
saham, pasar obligasi swasta, pasar obligasi pemerintah, pasar uang, dan instrumen keuangan serta 
derivatif lainnya; (2) Uang Giral di perbankan (M1); (3) Operasi moneter Bank Sentral dalam menjaga 
likuiditas uang beredar di pasar. 

 
2.1.3 Kontroversi Keynes-Friedman dan era Quantitative Easing (QE) 

Teori preferensi likuiditas menempatkan suku bunga bank sentral sebagai variabel yang elastis 
terhadap dinamika ekonomi jangka pendek dengan asumsi perekonomian pada dasarnya tidak stabil 
dan aset keuangan dalam jangka panjang nilainya sama dengan uang (Mankiw, 2009). Di sisi lain, 
teori monetaris menyatakan bahwa tingkat keuntungan investasi yang elastis terhadap dinamika 
ekonomi jangka pendek dengan asumsi bahwa pada dasarnya perekonomian stabil dengan adanya 
alokasi sumber daya ke pasar keuangan dan instrumen pasar keuangan merupakan alat likuiditas yang 
mensubstitusi uang itu sendiri (Paley, 2014). 

Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa variabel kebijakan bank sentral berupa BI-rate. 
Teori monetaris menyatakan bahwa variabel kebijakan bank sentral berupa target kuantitatif M2. 
Friedman meyakini bahwa untuk meredam gejolak jangka pendek Bank Sentral mengguyur pasar 
keuangan dengan menambah jumlah M2 (Hetzel, 1989).  

Era likuiditas semakin bergeser ke pasar keuangan yang mendunia telah menyebabkan Bank 
Sentral mengambil kebijakan perpaduan antara memperbesar M2 di pasar dengan suku bunga yang 
disebut dengan istilah Quantitatif Easing (QE). QE merupakan kebijakan moneter unconventional 
yang meninggalkan kebijakan konvensional suku bunga sebagai kebijakan tunggal mengatasi gejolak 
likuiditas jangka pendek.  

QE dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah uang dalam perekonomian dengan membeli 
langsung aset terutama dari perusahaan keuangan non-bank. Portpolio aset tersebut kemudian 
diseimbangkan dengan membeli aset yang lebih tinggi, menaikkan harga aset, dan merangsang 
pengeluaran dalam perekonomian (Mcleay, 2014).   Istilah QE mengacu pada perubahan dalam 
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komposisi dan/atau ukuran neraca bank sentral yang dirancang untuk meredakan kondisi likuiditas dan 
atau kredit (Blinder, 2010).  

Meskipun QE menyerap pendekatan monetaris dengan menambah uang beredar M2, dalam 
pelaksanaannya tidak sepenuhnya menyerap asumsi Friedman. Fundamental kebijakan QE Bank 
Sentral menganut Keynesian dan pengaplikasian metode Friedman. Hal ini menjadi mungkin 
dikarenakan adanya globalisasi pasar keuangan yang menunjukkan selisih M2 Bank Sentral  negara 
maju diperoleh dari return investasi (spoiler effect) di pasar keuangan negara berkembang (Lavigne, et 
all, 2014). Secara empiris, Bank Sentral di negara berkembang terfokus untuk menjaga tingkat inflasi 
dan mencegah capital outflow dana asing yang menjadi sumber pertumbuhan ekonominya (Derosa, 
2009).   

Mixed theory kebijakan QE dengan kebijakan suku bunga bank sentral negara maju terjadi disaat 
negara berkembang menargetkan inflasi dan capital outflow melalui suku bunga yang mengakibatkan 
M2 di negara berkembang bukanlah dari kebijakan inti bank sentralnya. Hal itu tidak steril dari 
pengaruh kebijakan QE dan suku bunga di negara maju yang dipengaruhi oleh M2 di negara 
berkembang melalui pasar keuangan yang elastis terhadap variabel nilai tukar mata uangnya (kurs). 
 
2.1.4 Kurs dan Selisih Suku Bunga antar Bank Sentral sebagai Variabel Pengaruh Kebijakan 

Makro Global 
Selisih suku bunga yang melebar antara Bank Sentral negara berkembang akan memicu arus dana 

masuk ke pasar keuangan negara berkembang dan juga akan memicu volatilitas kurs mata uangnya 
(Lavigne, et all, 2014) 

Di Indonesia, perkembangan suku bunga di dalam negeri dipengaruhi oleh inflasi dan suku bunga 
luar negeri terutama Amerika Serikat. Penelitian menggunakan model statistik korelasi, dilakukan oleh 
Kyung (2008) untuk menguji pengaruh volatilitas pasar uang US Dolar (USD) terhadap bursa efek di 
negara-negara Asia. Penelitian tersebut juga dilakukan untuk menguji temuan Dumas and Solnik 
(1995), Bartov et al. (1996), De Santis dan Gerard (1998), Aquino (2005, 2006), serta Yau dan Nieh 
(2006).   

Hasil uji korelasi tersebut menunjukan bahwa volatilitas pasar uang USD pada saat sebelum krisis 
tidak memberi impact positif bagi kondisi bursa efek di Asia dan korelasinya dengan bursa di Amerika 
Serikat dalam posisi sama-sama kuat. Pada saat terjadinya krisis di Asia pada 1998, posisi pasar modal 
di Amerika Serikat tidak terpengaruh oleh volatilitas pasar uang USD, sebaliknya di seluruh negara 
Asia dampaknya signifikan dalam memperburuk bursa efeknya. 

Krisis Asia pada 1998 telah memberikan pelajaran berharga bagi negara berkembang. Volatilitas 
nilai tukar tidak hanya memperburuk pasar keuangan, tapi juga berdampak kepada krisis perbankan. 
Kondisi tersebut menyebabkan deindustrialisasi di negara-negara berkembang yang menyulut naiknya 
inflasi dikarenakan posisi barang impor. Pascakrisis 1998, banyak negara berkembang di Asia 
Tenggara sebagai episentrum krisis mengubah kebijakan pengelolaan nilai tukar menjadi fleksibel 
dengan sasaran kebijakan inflasi diarahkan kepada suku bunga acuan dalam menjaga ekspektasi 
inflasi. Berdasarkan review pelaksanaan ITF (ITF: inflation targeting framework) di negara-negara 
ASEAN, keberhasilan kebijakan tersebut tidak seperti yang diklaim oleh Bank-Bank Sentral di negara-
negara ASEAN tersebut (Siok, 2009). 

Bank Sentral negara maju yang melakukan mix-policy melalui instrumen suku bunga dan uang 
beredar akan menjadi faktor dominan (push supply) dalam menekan selisih suku bunga di negara 
berkembang yang melebar sebagai akibat volatilitas pasar keuangan dan pasar uangnya. Variabel push 
supply factor adalah selisih suku bunga antar bank sentral, quantitave easing Bank sentral negara 
maju, dan Operasi devisa negara berkembang dalam menjaga likuditas M2. 
 
2.1.5 Kurs dan Selisih Suku Bunga antar Bank Sentral sebagai Variabel Pengaruh Kebijakan 

Makro Global 
Fungsi utama dari bank dalam industri transaksi adalah menjadi pemelihara sistem rekening 

dengan pencatatan transfer kekayaan di pembukuan. Bank juga menyediakan layanan pertukaran 
deposit dan bentuk lain dari kekayaan untuk mata uang (Eugene, 1980) 
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Dalam penelitiannya, Diamond & Dybvig menyatakan bahwa fungsi utama dari bank dapat 
dideskripsikan sebagai jasa aset yang disediakan untuk “issuer” dari bank aset. Jasa yang disediakan 
meliputi evaluasi, pemberian, dan pemantauan pinjaman.  

Sebagai financial intermediaries, bank melakukan alokasi anggaran dari pihak yang surplus 
kepada pihak yang membutuhkan pendanaan. Peran bank berbeda dengan lembaga intermediaries 
lainnya karena bank hanya memiliki satu sumber dana yaitu demand deposits. Demand deposits 
umumnya digunakan sebagai alat tukar yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi. Economic 
theory of the banking firm akan menjelaskan mengenai proses penentuan suku bunga untuk setiap 
layanan yang bank sediakan. Ketersediaan dana dari time deposit, demand deposits, dan investasi 
pemilik akan diivestasikan ke berbagai jenis portofolio yang akan menjadi sumber pendapatan bank. 
Alokasi aset yang dilakukan berdasarkan ekspektasi return, pasar dan/atau karakteristik risiko, tingkat 
likuiditas, dan lainnya. Hal ini mengacu pada tingkat elastisitas dari suplai uang pada masing-masing 
bank (Klein,1971). 

 
2.1.6 Konseptual Manajemen Likuiditas 

 
Konsep manajemen likuiditas adalah menganalisa dan mengevaluasi implikasi kebijakan dalam 

kondisi dibawah normal dan kondisi yang tidak stabil. Konsep ini mendefinisikan liquidity level untuk 
menentukan kerangka kebijakan likuiditas perusahaan (Duttweiller, 2009).  

Aset memegang peranan penting dalam manajemen likuiditas, sifat dan lama waktu maturitasnya 
sangat berpengaruh signifikan. Upaya menjaga tingkat likuiditas dilakukan dengan melakukan alokasi 
waktu yang realistis berdasarkan nilai maturitasnya. Duttweiller (2009) mengklasifikasi tiga tahap 
pendekatan berdasarkan tingkat likuiditas aset yaitu: (1) Liquid asset (up to 5 days); (2) Less liquid 
assets (1 week to 1 year); (3) Assets not liquid within 1 year  

 
2.1.7 Faktor yang Menentukan Tingkat Kecukupan Modal Bank 

Wong, J. et al (2008) mengacu pada Alfon et al (2004) mengklasifikasi tiga faktor yang 
memengaruhi tingkat CAR bank, yaitu banks’s internal consideration (tingkat risiko bank, dampak 
economic cycles, the agency problem, strategi bisnis bank, dan opportunity cost dari capital), market 
discipline (rating kredit, uninsured funding, dan peer group pressure), dan the regulatory framework 
(capital requirement as minimum dan aturan regulasi serta supervisory behavior). Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa tingkat CAR bank berlisensi di Hong Kong ditentukan oleh sejumlah 
faktor yang telah dikategorikan sebelumnya. Pada dasarnya, bank di Hong Kong memiliki tingkat 
CAR yang baik di atas ketentuan yang disyaratkan. Hal yang dilakukan ini merefleksikan banks’ 
internal considerations, dalam merespon market discipline dan kerangka regulasi. 

Aspachs, Nier, dan Tiesset (2005) melakukan penelitian pada likuiditas bank di United Kingdom 
(UK) menggunakan data kuartalan individual bank dari tahun 1985-2003. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa semakin besar dukungan bank sentral pada saat krisis likuiditas semakin rendah 
cadangan likuiditas yang dipegang bank. Sebagian besar bank di UK juga cenderung melakukan 
counter cyclical likuiditas dengan mencadangkan likuiditas yang rendah pada saat ekonomi tumbuh.  

Hasil penelitian Vodova (2011) menunjukkan bahwa likuiditas bank di Czech yang diukur melalui 
beberapa indikator ditentukan secara positif oleh CAR, suku bunga kredit, non-performing loan (NPL), 
dan suku bunga antar bank (PUAB). Krisis keuangan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki 
dampak negatif terhadap likuiditas bank. Pengangguran, margin suku bunga, profitabilitas, dan suku 
bunga moneter tidak signifikan mempengaruhi likuiditas bank. 

2.1.8 Mengukur Penciptaan Likuiditas Bank dan Dampaknya terhadap Kapital 
Menurut teori modern intermediasi keuangan, peran penting bank dalam perekonomian adalah 

untuk menciptakan likuiditas dengan dana pinjaman likuid dengan giro cair (Berlian, 1984; 
Ramakrishnan dan Thakor, 1984 dalam Berger, A. N. dan Bouwman, C.H.S., 2006). Secara umum, 
bank menciptakan likuiditas di neraca dengan mengubah aset kurang likuid menjadi kewajiban lebih 
likuid . 
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Tabel 2.1: Kontribusi Variabel Penelitian 
 

 

Tabel 2.2: Gap Analysis Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Peneliti 
 

 

 

3.1. Kerangka Pemikiran  

Model penelitian dikonsep dengan mengacu pada kerangka pemikiran (Gambar 2.5) sebagai 
berikut: 

 
 

Gambar 2.5: Kerangka Pemikiran 
 

 

Manajemen Strategi 
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Diagram alur kerangka teori dan studi empiris (gambar 2.6) menyiratkan bahwa perbankan adalah 
industri yang sangat diatur dan resiko likuiditas pasarnya secara makro dimoderasi oleh kebijakan 
moneter dari Bank Sentral.  

 
Gambar 2.6: Alur Kerangka Teori dan Studi Empiris Model Penelitian 

 

 
 
Berdasarkan teori tersebut maka terdapat dua variabel makro yang memoderasi resiko likuiditas 

perekonomian terhadap perbankan yaitu BI-rate dan M2. Bank dipengaruhi beberapa faktor yang 
saling berinteraksi dari sisi mikro strategi pengelolaan likuiditas, yaitu pengelolaan pendapatan dan 
biaya, kondisi pasar keuangan, penempatan dana, dan perhimpunan dana pihak ketiga. Indikator 
pilihan strategi bank dalam mengelola sumber dana ke alokasi dana akan tercermin dari indikator rasio 
keuangan.  

 
Gambar 2.7: Kerangka Penelitian 

 

 
Dari kerangka penelitian (Gambar 2.7), dapat dilihat bahwa penelitian ini memetakan faktor-

faktor yang mempengaruhi variabel makro. Keterbaruan penelitian yang akan diperoleh dalam 
penelitian ini adalah utamanya dalam menguji pengaruh variabel makro dan mikro perbankan secara 
bersamaan. 

2.2 Perumusan Hipotesis 
2.2.1 Pengaruh Suku Bunga Acuan (BI-rate) terhadap Tingkat Kecukupan Modal (CAR) Bank 

Tingkat suku bunga acuan (BI-rate) merupakan variabel yang memengaruhi tingkat likuiditas 
bank di Indonesia. Sesuai dengan teori preferensi likuiditas oleh Keynes, tingkat suku bunga acuan 
akan memengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Maka, kebijakan moneter 
akan memengaruhi tingkat bunga nominal di pasar uang (Mankiw, 2009). BI-rate sebagai moderating 
variabel terhadap CAR, yang sebelummya telah menyerap faktor-faktor determinan yang 

Inflasi, Kurs IDR-USD, Net 
eksport-import, M

0
, dan M

1
 

M1, Volatilitas pasar keuangan, 

operasi moneter BI dan The FED, 

selisih bunga BI dan FED 
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mempengaruhinya, yaitu nilai tukar mata uang (kurs, mencerminkan dampak ekternal), aktivitas 
perdagangan (NETexport-import),  jumlah uang beredar (M0, monetary base; M1, ).  
 
2.2.2 Jumlah Uang Beredar di Perbankan dan Pasar Keuangan (M2) 

Jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan 
secara resmi baik oleh bank sentral berupa uang kartal, maupun uang giral dan uang kuasi (tabungan, 
valas, deposito) di perbankan (M1) ditambah dengan peredaran uang beredar di pasar keuangan. 
(Palley, 2014; Levagne, et all, 2014; Kyung, 2008; Siok, 2009).   Variabel makro M2 akan bertransmisi 
ke likuiditas perbankan melalui dana pihak ketiga nasabah (M1), nilai aset surat berharga, transaksi 
antar bank maupun pendapat kas dari jasa penyimpanan, penyelesaian dan penyimpanan transaksi 
pasar keuangan, sehingga akan berpengaruh kepada CAR.  

 
2.2.3 Pengaruh Rasio Rentabilitas terhadap Tingkat Kecukupan Modal (CAR) Bank 

Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan 
dengan sejumlah modal tertentu (Melissa, 2012). Rasio rentabilitas dalam penelitian ini, diukur dengan 
menggunakan rasio keuangan yang, meliputi ROA, BOPO, dan NIM.  

Penelitian Rubi Ahmad  et all (2009) menyatakan bahwa variabel ROA dan Size Bank memiliki 
hubungan negatif dengan variabel Kapital Bank. Dalam penelitian yang sama, dinyatakan bahwa NIM 
tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai capital bank.   Sedangkan, dalam penelitian 
Rafet Aktas et all (2015) di South Eastern European menemukan bahwa Size memiliki hubungan 
negatif dengan nilai CAR, sedangkan nilai ROA dan NIM memiliki hubungan signifikan positif 
terhadap nilai CAR. 

Penelitian yang dilakukan oleh Leila Bateni et all (2014) pada private bank di Iran menyatakan 
bahwa Size bank memiliki hubungan negatif dengan CAR,  sedangkan ROA memiliki korelasi positif 
dengan CAR. Hasil yang sama juga dihasilkan dari penelitian yang dilakukan pada variabel CAR di 
bank Pakistan (Zahid et all, 2015).  

Büyükşalvarcı (2011) menganalisa delapan faktor yang memengaruhi CAR Bank di Turki periode 
2006-2010, yaitu loan, ROE, leverage, bank size, NIM, deposits, dan likuiditas.  

2.2.4 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Tingkat Kecukupan Modal (CAR) Bank 
Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kewajibannya, dapat membayar kembali semua deposannya, dan memenuhi permintaan kredit yang 
diajukan tanpa penangguhan. Rasio likuiditas, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Melissa, 2012). Melissa (2012) menyebutkan pula, bahwa 
komponen rasio likuiditas  mencakup indikator keuangan seperti cash ratio (CR) dan loan to deposit 
ratio (LDR). Terkait dengan naiknya peran pasar keuangan sebagai alat likuiditas perbankan yang 
dikembangkan oleh teori monetaris (Friedman, dalam Palley 2014), maka likuiditas dapat bertumpu 
kepada penempatan surat berharga (net post surat berharga), hubungan dalam jaringan industri (net 
post antar bank), maupun dengan Bank Sentral (net post BI).  
 

2.2.5 Pengaruh Leverage (LEV) terhadap Tingkat Kecukupan Modal (CAR) Bank 
Büyükşalvarcı and Abdioğlu  (2011) menemukan  bahwa leverage berdampak negatif terhadap 

CAR. Rafet Aktas et all (2015) juga menemukan hasil penelitian bank di South Eastern European 
(SEE) yang menyatakan bahwa leverage memiliki hubungan signifikan negatif terhadap nilai CAR.  
Hal ini berbeda dengan Ho dan Hsu (2010) yang menganalisa hubungan antara leverage, performance,  
dan CAR di Taiwan selama periode penelitian 2001-2006. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan, leverage, dan biaya finansial berpengaruh positif terhadap performa perusahaan. Polat, A., 
& Al-khalaf, H. (2014) dalam penelitiannya terhadap sejumlah bank di Saudi Arabia menunjukkan, 
bahwa leverage berpengaruh positif terhadap CAR bank, hasil tersebut sama seperti hasil penelitian 
Rubi Ahmad (2009).  
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2.2.6 Pengaruh Rasio LOA (Total Pinjaman dibagi Total Aset) terhadap Tingkat Kecukupan 
Modal (CAR) Bank 

Rasio LOA juga memiliki dampak terhadap tingkat kecukupan modal suatu perusahaan. Polat, 
A., & Al-khalaf, H. (2014) menemukan bahwa LOA berpengaruh negatif terhadap CAR bank sehingga 
hal ini pun berpengaruh pada kemampuan bank dalam menjaga tingkat kecukupan modalnya. Al-
Sabbagh (2013) pada studinya terhadap bank Jordania menunjukkan bahwa rasio pinjaman terhadap 
aset berpengaruh positif terhadap CAR bank. Selain itu, ROA, RAR, devident pay out ratio juga 
berpengaruh positif terhadap CAR bank. Maka, hipotesis yang dapat dibangun dalam dari pemaparan 
di atas, meliputi. 
 

2.2.7 Pengaruh Retained Earning terhadap Tingkat Kecukupan Modal (CAR) Bank 
Profit yang tidak dibayarkan (retained earning), juga mempengaruhi tingkat kecukupan modal 

(CAR) bank. Sejalan dengan Al-Sabbagh (2013) menunjukkan, bahwa dividen pay-out ratio 
berpengaruh positif terhadap tingkat kecukupan modal (CAR) bank. Sedangkan, retained earning 
dibangun dari laba yang tidak bagikan (retained earning =(1-DPO)).  

 
Tabel 2.3 Hipotesis Penelitian 

No Hipotesis 
1 BIrate berpengaruh terhadap CAR bank 

 

a. Inflasi berpengaruh terhadap Kebijakan BI-rate 
b. IDR-US berpengaruh terhadap BI-rate 
c. Net Ekspor berpengaruh terhadap BI- rate 
d. M0) berpengaruh terhadap BI- rate 
e. M1 berpengaruh terhadap BI-rate 

2 M2 berpengaruh terhadap CAR bank 

 

a. M1 berpengaruh terhadap M2 
b. IDR-US berpengaruh terhadap M2 
c. Volatilitas IHSG berpengaruh terhadap M2 
d. Volatilitas Obligasi Pemerintah berpengaruh 

terhadap M2 
e. Volatilitas Obligasi Swasta berpengaruh terhadap 

M2 
f. Volatilitas Indeks Obligasi Pemerintah berpengaruh 

terhadap M2 
g. Volatilitas Indeks Obligasi Swasta berpengaruh 

terhadap M2 
h. Selisih BIrate-FEDrate berpengaruh terhadap M2 
i. Cadangan Devisa Bersih BI berpengaruh terhadap 

M2 
j. Operasi Pasar Terbuka BI berpengaruh terhadap M2 
k. The Fed suply berpengaruh terhadap M2 
l. The Fed absorb berpengaruh terhadap M2 

3 ROA berpengaruh terhadap CAR bank 
4 BOPO berpengaruh terhadap CAR bank 
5 NIM berpengaruh terhadap CAR bank 
6 Bank Size berpengaruh terhadap CAR bank 
7 NPL berpengaruh terhadap CAR bank 
8 CR berpengaruh terhadap CAR bank 
9 LDR berpengaruh terhadap CAR bank 
10 Net Post Surat Berharga berpengaruh terhadap CAR 
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No Hipotesis 
bank 

11 Net Post Antar Bank berpengaruh terhadap CAR bank 
12 Net Post BI berpengaruh terhadap CAR bank 
13 LEV berpengaruh terhadap CAR bank 
14 LOA berpengaruh terhadap CAR bank 
15 Retained earning berpengaruh terhadap CAR bank 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Two Stage Least Square (2SLS). Analisis regresi  
Two Stage Least Square digunakan untuk melihat korelasi variabel independen terhadap variabel 
dependen. Analisis 2SLS dilakukan berdasarkan periode short_term, medium_term, dan long-term 
untuk melihat variabel bank yang paling mempengaruhi kestabilan nilai CAR pada bank. Periode 
short_term merupakan periode yang didasarkan adanya fluktuasi kenaikan volatilitas kurs selama 
periode penelitian (Grafik 3.1).  

Detail pembagian periode penelitian: 
Long_term : Bulan ke bulan dari Januari 2002 – Desember 2014 tanpa memasukan variabel data 

obligasi pemerintah dan swasta; 
Medium_term-I : Bulan Januari 2002  - Desember 2009 tanpa memasukan variabel data obligasi 

pemerintah dan swasta; 
Medium_term-II :Bulan Januari 2010  - Desember 2014 memasukan variabel data obligasi 

pemerintah dan swasta dari IBPA 
Short_term-I : bulan Januari 2005 – Desember 2005 
Short_term-II : bulan Januari 2008 – Desember 2008  
Short term III : bulan Januari 2013 – Desember 2013 

Grafik 3.1: Grafik Penentuan Short_term dan Long_term dalam Analisis Penelitian 

 

Penelitian ini adalah panel data yaitu gabungan dari cross-sectional dan time series, dimana cross-
sectional melibatkan satu waktu tertentu dengan banyaknya sampel dan time series melibatkan urutan 
waktu (Machdar, 2014). Penelitian ini menggunakan saturation sampling (sampel jenuh) yaitu 
menggunakan seluruh total populasi sebagai sampel penelitian, yang berarti seluruh bank di Indonesia 
yang memenuhi kriteria penelitian dijadikan sampel penelitian. 

3.2. Operasional Variabel 

Operasionalisasi model yang dibangun secara kompleks tampak pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2: Operasional Model Penelitian 

 
3.3.1.   Variabel Dependen 

1. Capital adequacy ratio (CAR) adalah variabel yang mempengaruhi profitabilitas 
didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank, dalam satuan persentasi 

 

3.3.2. Variabel Independen 
 

1). Suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 
atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada 
public dalam satuan persen. Variabel suku bunga Bank Indonesia merupakan variabel 
endogeneity pada penelitian ini yang dipengaruhi oleh inflasi, kurs US-IDR, NET export-
import, dan uang beredar.  

2). Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dengan indikator 
Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam satuan persentasi 

3). Kurs adalah nilai tukar Rupiah terhadap satu dollar US dalam satuan Rupiah 
4). Net Export adalah nilai ekspor dikurangi dengan impor dalam satuan Rupiah 
5). Uang `Beredar adalah Jumlah total aset moneter yang tersedia dalam suatu perekonomian 

pada waktu tertentu 
6). Uang beredar di pasar uang (M2) adalah M1, uang yang berada di deposito bank dan uang 

dan jumlah uang beredar di pasar keuangan. Variabel ini dipengaruhi oleh return saham, 
return pasar uang, return obligasi dan uang beredar (M1) 

7). Return saham adalah hasil keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari pasar saham 
(IHSG) 

8). Return pasar uang adalah hasil keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi di 
pasar uang. 
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9). Return obligasi adalah hasil keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari obligasi 
10). Uang Beredar adalah Jumlah total aset moneter yang tersedia dalam suatu perekonomian 

pada waktu tertentu 
11). Return on assets (ROA) digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan 

didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya dalam 
satuan persen 

12). Non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci 
untuk menilai kinerja fungsi bank dalam satuan persen 

13). Loan to deposit ratio (LDR) adalah salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank, 
yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan dalam satuan persen 

14). Leverage  Ratio (LEV)adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva 
yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal dalam satuan persen 

15). Return earning (1-dividend payout ratio)atau laba ditahan adalah laba dari operasi 
dibagikan dan menjadi tambahan penyertaan pemegang saham dalam satuan Rupiah 

16). Loan (LOA) adalah nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan, dalam satuan Rupiah 
17). Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) diukur secara kuantitatif 

dengan mengunakan rasio efisiensi dengan mengunakan rasio opersional dibandingkan 
dengan pendapatan 

18). Cash ratio (CR) adalah rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang 
lancar dalam satuan persentasi 

19). Net interest margin (NIM) mengukur kesenjangan antara bunga yang dibayarkan kepada 
penabung/pemberi pinjaman dan bunga bank menerima dari peminjam/debitur dalam 
satuan persentasi 

20). Bank Size, Pembagian klasifikasi bank dalam pengujian dilakukan berdasarkan pembagian 
bank berdasarkan BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha) yang mengacu pada peraturan 
pembagian Bank Indonesia pada tahun 2003 dengan kriteria pembagian: 

1). BUKU 1, modal inti < Rp.1 triliun 
2). BUKU 2, Rp.1 triliun < modal inti < Rp.5 triliun 
3). BUKU 3, modal inti > Rp.5 triliun 

Pembagian peraturan Bank tersebut diubah menjadi empat kategori pada tahun 2012 sesuai 
dengan peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PBI/2012 

 
3.3. Sumber, Cara Penentuan, dan Teknik Pengumpulan Data 

Data diambil dari data sekunder statistik makro bulanan perekonomian Indonesia dan data 
sekunder laporan keuangan bank yang dipublikasikan bulanan oleh Bank Indonesia. Data 
dikumpulkan dengan cara mengunduh data sekunder dari website dan mencari data di 
perpustakaan Bank Indonesia. 

Kriteria inklusi dari sampel penelitian adalah bank yang memiliki data bulanan dari Januari 
2002 sampai dengan Desember 2014. Bank yang dijadikan sampel adalah semua bank umum 
yang ada di Indonesia. Sampel observasi bank yang digunakan adalah 99 bank dari total populasi 
122 bank. Pemilihan model hasil analisis common effect model, fixed effect, dan random effect 
dipilih berdasarkan uji Chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman test. (Stock, 2003).  

 
3.4. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Model penelitian yang dibangun dengan persamaan simultan dengan beberapa variabel dependen 
dan independen. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari 
model  Polat, A., & Al-khalaf, H. Dalam penelitian ini, variabel makro BI-rate dan M2 merupakan 
variabel dependen pada persamaan 1 dan 2, dan menjadi variabel independen untuk menganalisis 
hubungannya dengan CAR: 
Persamaan 1: 

BIrate =  α0 +β1Inflasi+  β2KursIDR-USD(i) + β3NETExport-Import  + β4M0 + β5 M1 + uit
1 

 

Yanuar Rizky Nuh 

 

20 

 

Persamaan 2: 

    M2  = α1 + β6 M1 + β7Volatilitas_ KURSIDR-USD(i) +   β8Volatilitas_IHSG  +  β9 BIrate -
FEDrate + β10Volatilitas_ ObligasiSwasta _IBPA(ii) + 
β11Volatilitas_ObligasiPemerintah + β12Volatilitas_ObligasiPemerintah_ IBPA + + 
β13 Volatilitas_ObligasiSwasta + β14FEDsupply + β15FEDabsorb + β16BIsupply + 
β17BIabsorb uit

2 

 
Persamaan 3: 

CAR = α2 + β18
^BIrate + β19

^M2(i),(ii) + β20Rasio_Keuangan + β21Size_Bankit + uit
3 

        
Keterangan: 
i = 1,2,3,4,5,……… n (jenis bank) 
t = 1,2,3,4,5,……… T (tahun analisis) 

(i) = dummy variabel short_term, nilai 1 untuk volatilitas tinggi dan 0 untuk volatilitas 
normal 

(ii) (ii)   = dummy variabel medium-term, nilai 1 untuk periode IBPA berjalan (Tahun 2010-
2014) dan 0 untuk periode sebelum IBPA berjalan (Tahun 2002-2009) 

(iii) α0 dan α2 = konstanta 
(iv) CAR = capital adequacy ratio 
(v) BI_rate= Suku bunga Bank Indonesia yang pengaruhi oleh beberapa variabel makro 

(likuiditas bank, Kurs, dan Net Export) 
(vi) Rasio Keuangan = variabel kontrol, meliputi return on assets (ROA), non performing 

loan (NPL), loan to deposit ratio (LDR), leverage (LEV), return earning (1-dividend 
payout ratio), loan (LOA),  rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional 
(BOPO), cash ratio (CR), dan net interest margin (NIM). 

(vii) Size_bank = klasifikasi bank berdasarkan nilai aset yang dimiliki sesuai dengan ketentuan 
OJK. 

(viii) KURSIDR-USD =  perubahan nilai tukar dolar terhadap rupiah 
(ix) NETexport-import = perubahan nilai net ekspor Indonesia  
(x) M0 =  perubahan nilai monetary base (M0) 
(xi) M1 = perubahan nilai total M0 diluar sistem bank ditambah dengan jumlah deposit 

permintaan  
(xii) M2 = perubahan nilai M1 + akun simpanan, akun pasr uang, pasar uang retailer dan 

sertifikat   
(xiii) uit

1 = error term persamaan pertama 
(xiv) uit

2 = error term persamaan kedua 

Volatilitas_KURSIDR-USD = indikator tingkat keuntungan transaksi pasar uang, yang diukur dari 
fluktuasi kurs harian (T0) antar hari (T1) antar hari penyelesaian pasar surat berharga (T3) dan 
mingguan (T5), yang disetahunkan setiap  bulannya. 

Volatilitas_IHSG = indikator tingkat keuntungan transaksi pasar saham (Indeks) di Bursa Efek 
Indonesia, yang diukur dari fluktuasi indeks harga saham gabungan (IHSG) harian (T0) antar hari 
(T1) antar hari penyelesaian pasar surat berharga (T3) dan mingguan (T5), yang disetahunkan setiap  
bulannya  

Volatilitas_ObligasiSwasta = indikator keuntungan transaksi pasar obligasi swasta, yang diukur dari 
fluktuasi harga bulanan nilai transaksi obligasi swasta yang dicatat di Indonesia Bond Pricing 
Agency (IBPA)  

Volatilitas_ObligasiSwasta_IBPA = indikator keuntungan transaksi pasar obligasi swasta, yang diukur 
dari fluktuasi tnilai benchmarking indeks antar hari (T1) obligasi swasta yang dikeluarkan IBPA, 
yang disetahunkan setiap  bulannya 
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Volatilitas_ObligasiPemerintah = indikator keuntungan transaksi pasar obligasi pemerintah, yang 
diukur dari fluktuasi harga bulanan nilai transaksi obligasi pemerintah yang dicatat di Indonesia 
Bond Pricing Agency (IBPA) 

Volatilitas_ObligasiPemerintah_IBPA = indikator keuntungan transaksi pasar obligasi pemerintah, 
yang diukur dari fluktuasi nilai benchmarking indeks antar hari (T1) obligasi pemerintah yang 
dikeluarkan IBPA, yang disetahunkan setiap  bulannya 

Supply_BI = Nilai Supply uang beredar dalam devisa bulanan Bank Indonesia 

Absorb_BI = Nilai penyerapan (Absorbing) dalam biaya operasi pasar dalam devisa bulanan Bank 
Indonesia 

Supply_Fed = Nilai Supply uang beredar dalam devisa bulanan The Federal Reserve 
Absorb_BI = Nilai penyerapan (Absorbing) dalam biaya operasi pasar dalam devisa bulanan The 

Federal Reserve 
 Periode long-term dianalisis dengan menggunakan dummy variabel medium-term dan Short-
term. Dummy variabel merupakan variabel yang digunakan dalam analisis regresi untuk 
merepresentasikan sub-group dalam populasi study (Trochim, W.K, 2006). Dummy variabel medium-
term digunakan untuk melihat pengaruh IBPA di Indonesia yang baru berjalan pada tahun 2010, 
sedangkan dummy variabel short_term digunakan untuk melihat fluktuasi ekonomi yang terjadi 
sepanjang masa penelitian. Periode medium_term dianalisis menggunakan dummy short_term 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN,  

DAN IMPLIKASI PENELITIAN 
 
Model yang disusun dalam penelitian ini merupakan persamaan simultan metode Two Stage 

Least Square (2SLS) dengan menggunakan program software Stata 12.0 dan data yang diolah 
merupakan data pooled time series dari 99 bank pada periode bulanan dari Januari 2002 – Desember 
2014 untuk mengamati pengaruh variabel makro dan rasio keuangan terhadap kapital (CAR) 
perbankan Indonesia 

Penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Pada penggunaan metode kuadrat terkecil 
diperlukan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh komponen galat ( ) dalam model yang 
dihasilkan menyebar normal, homogeny dan tidak ada kolinearitas. Jika asumsi terpenuhi maka 
penduga parameter yang diperoleh bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).Dari hasil 
pendugaan model yang diduga secara simultan dengan metode Two Stage Least Square (2SLS) 
diperoleh R2 yang cukup memuaskan berkisar antara 53%-99% pada persamaan persamaan di atas dan 
pengujian menggunakan robust standard error. Berikut perbandingan hasil R2 penelitian ini 
dibandingkan dengan penelitian lain. 

 
Penelitian Nilai R2 

Bateni, Leila et all 0.71 
Zahid, S.M, et all 0.71 
Polat & al-Khalaf 0.84 
Penelitian ini 

- Persamaan I (BI-rate) 
- Persamaan II (M2) 
- Persamaan III (CAR) 

 
0.97 
0.99 
0.86 

 

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.1.1. Analisis Deskriptif 

4.1.1.1. Gambaran Variabel Makro dan Mikro 

Berdasarkan hasil analisis Deskriptif dari data penelitian, didapatkan gambaran nilai data sebagai 
berikut: 

Tabel 4.1: Analisa Deskriptif Data Hasil Penelitian 

 

Variabel 
Jumla 
Obs 

Mean 
Standar 
Deviasi 

Min 
Ma
x 

Skewnes
s 

Kurtos
is 

Rasio Keuangan 
CAR 
BOPO 
CASHRATIO 
LDR 
LEVERAGE 
LOAN 
ROA 
NIM 
NPL 
NETantar_bank 
NETsurat_berhar
ga 
NETbankindonesi

 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 

 
0.23 
0.79 
4.11 
0.75 

19.89 
0.56 
0.01 
0.08 
0.04 

7381360 
-1757936 
2864076 

 
0.15 
0.21 
0.74 
0.53 

466.55 
0.19 
0.02 
0.10 
0.07 
1.91 

8384149 
8210026 

 
0.01 
0.16 

0 
0 
-

9863.
36 

0 
-0.96 
-0.00 

0 
-1.45 
-1.21 

 
1.10 
4.11 
0.74 
9.62 
502

68.5
7 

3.29 
0.36 
3.36 

1 
2.54 
526

 
-0.40 
-0.51 
0.01 

-2.28 
2.22 

-3.72 
-1.01 
-0.52 
-0.55 
5.01 

-8.57 
6.05 

 

 
8.08 
7.46 
3.62 

20.27 
15.96 
25.29 
4.89 
3.37 
9.63 

35.79 
87.06 
47.44 
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Variabel 
Jumla 
Obs 

Mean 
Standar 
Deviasi 

Min 
Ma
x 

Skewnes
s 

Kurtos
is 

a -
6122

22 

342
5 

1.23 
Makro 
BIrate 
INFLASI 
KURS IDR-USD 
KURST0 
KURST1 
KURST3 
KURST5 
IHSGT0 
IHSGT1 
IHSGT3 
IHSGT5 
M0 
M1 
M2 

 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 
15444 

 
8.50 
0.07 

9592.57 
7.86 
8.92 

11.25 
0.81 

11.43 
20.43 
29.44 
39.36 

379908.2
0 

471056.5
0 

1953380.
00 

 
2.62 
0.04 

1001.07 
9.93 

11.41 
12.13 
0.81 
6.78 

10.37 
15.77 
22.52 

223648.70 
241341.10 
981978.30 

 
5.75 

-0.00 
8279.

00 
1.06 
0.87 
1.07 
0.10 
3.80 

78.65 
15.77 
157.8

9 
1029

37.00 
1661

73.00 
8282

78.00 

 
16.9

3 
0.18

38 
124
40 

77.0
066

7 
105.
816

4 
106.
433

7 
6.91
625

6 
36.9
731

5 
78.6
526

8 
119.
395

9 
157.
890

4 
918

433.
7 

955
535 
417
332

7 

 
1.42 
1.11 
1.38 
4.53 
6.25 
5.04 
4.23 
1.82 
2.11 
2.11 
1.98 
0.63 
0.50 
0.63 

 
4.46 
4.72 
3.98 

26.62 
49.12 
35.80 
27.96 
6.52 
9.52 
9.98 
9.00 
2.22 
1.96 
2.14 

  + Transaksi 
Sekunder:  
- Obligasi 
Pemerintah 
- Obligasi Swasta 

 
8316 
8316 

 
1.67 
1.61 

 
1.01 
5.93 

 
1.42 
1.42 

 
1.87 
1.67 

 
-0.24 
-3.94 

 
2.40 

24.37 

++ Indeks 
Obligasi 
Indobexccp 
Indobexcey 
Indobexcgp 
Indobexcgy 
Indobexcp 
Indobexctr 
Indobexey 
Indobexgcp 
Indobexgcp 
Indobexggp 
Indobexggy 

 
4752 
4752 
4752 
4752 
4752 
4752 
4752 
4752 
4752 
4752 
4752 
4752 

 
0.02 
0.08 
0.02 
0.08 
0.04 
0.02 
0.10 
0.05 
0.10 
0.06 
0.10 
0.05 

 
0.02 
0.05 
0.02 
0.05 
0.03 
0.02 
0.07 
0.04 
0.07 
0.04 
0.07 
0.03 

 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 

 
0.09 
0.27 
0.09 
0.27 
0.15 
0.09 
0.32 
0.16 
0.34 
0.16 
0.32 
0.15 

 
1.89 
1.54 
1.86 
1.61 
1.51 
1.89 
1.45 
1.50 
1.44 
1.37 
1.47 
1.39 

 
7.21 
5.47 
7.02 
5.60 
4.44 
7.24 
4.78 
4.34 
4.64 
4.21 
4.45 
4.33 
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Variabel 
Jumla 
Obs 

Mean 
Standar 
Deviasi 

Min 
Ma
x 

Skewnes
s 

Kurtos
is 

Indobexgp 
Indobexgtr 
Indobexgy 
Indobextr 

4752 
4752 
4752 

0.05 
0.10 
0.04 

0.04 
0.07 
0.03 

0.01 
0.02 
0.01 

0.16 
0.31 
0.15 

1.50 
1.46 
1.51 

4.34 
4.47 
4.44 

Legend: (+) Data Transaksi Sekunder Obligasi (Pemerintah dan Swasta) dimulai Januari 2008 – 
Desember 2014, dan (++) indeks acuan obligasi (Indobex) dimulai Januari 2010 – Desember 2014. 
Hal ini disesuaikan dengan struktur data pasar acuan obligasi di Indonesia baru tersedia setelah 
dibentuknya IBPA (Indonesia Bond Pricing Agency). 

4.1.1.2. Profil Uang Beredar di Indonesia 

Grafik 4.1 memperlihatkan grafil uang beredar (M0, M1, dan M2) di Indonesia selama periode 
2002-2014. Dari grafik 4.1 terlihat bahwa M0, M1, maupun M2 selama periode penelitian menunjukan 
tren yang terus meningkat. Akan tetapi, jika dilihat   dari rasio kenaikan, nilai M2 mengalami 
peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan M0 dan M1. Laju tren pertumbuhan M2 cenderung 
sejajar dari tahun 2002 – 2005, namun setelah itu sejak tahun 2006 tren M2 memiliki pola elastisitas 
pertumbuhan yang lebih tinggi dan dominan. Dimana, puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2010 
sampai dengan 2014. 

Grafik 4.1: Nilai Uang Beredar di Indonesia Periode 2012 – 2014 
 

 
  

4.1.1.3. Pasar Keuangan di Indonesia 

Berdasarkan analisis deskriptif dari variabel volatilitas KURS IDR-USD dan  IHSG di Indonesia 
pada Periode 2012-2014, serta fluktuasi transaksi sekunder obligasi pada Periode 2008–2014 
didapatkan grafik sebagai berikut: 

 

Grafik 4.2: Volatilitas KURS IDR-USD di Indonesia pada Periode 2012 – 2014 
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Grafik 4.3: Volatilitas IHSG di Indonesia pada Periode 2012 – 2014 

 

4.1.2. Hasil Analisis Regresi dan Pembahasan 

4.1.2.1. Pengaruh Inflasi, Kurs IDR-USD, Net Eksport-Import, Uang Beredar di Masyarakat 
(M0), dan Uang Beredar di Perbankan (M1)  terhadap BI-rate 

BI-rate adalah harga uang yang dibayarkan peminjam diberbagai keadaan (Gormaen ,2005). 
Sedangkan menurut Suhandi (2006), BI-rate  adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam yang 
diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman dan investasinya”.  Menurut Puspopranoto 
(2004), tingkat bunga adalah biaya peminjam atau harta yang dibayar untuk meminjam sejumlah dana. 

 
 

Tabel 4.2: Hasil Regresi Persamaan-
(BI-rate) 

 

Variabel Long Term 
Medium 
Term I 

Medium 
Term II 

Short 
Term I 

Short 
Term II 

Short Term III 

INFLASI 
(Nilai P) 

-2.93*** 
(0,000) 

-0.04 
(0.952) 

7.15*** 
(0,000) 

25.97*** 
(0,000) 

12.82*** 
(0,000)

3.04*** 
(0,000)

KURSIDR-USD 

(Nilai P) 
-0.0009*** 

(0,000) 
-0.001*** 

(0,000) 
-0.0005*** 

(0,000) 
-0.002*** 

(0,000) 
-0.0003*** 

(0,000)
-.0008*** 

(0,000)
NETExport-Import 

(Nilai P) 
-1.05*** 

(0,000) 
1.68*** 
(0,000) 

9.32*** 
(0,000) 

2.11*** 
(0,000) 

-1.75* 
(0.038)

-1.24*** 
(0,000)

M0 

(Nilai P) 
0.00002*** 

(0,000) 
0.00001*** 

(0,000) 
5.63*** 
(0,000) 

-0.00003*** 
(0,000) 

1.71** 
(0.005)

1.82*** 
(0,000)

M1 

(Nilai P) 
0.00003*** 

(0,000) 
-0.00003*** 

(0,000) 
-7.61*** 

0.000 
0.00002*** 

0.000 
7.08*** 
(0,000)

-3.03*** 
(0,000)

Legend: Sig:  * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 ; BIrate= α0+β1Inflasi+  β2KursIDR-USD(i) + β3NETExport-Import  + β4M0 + β5 M1 + uit
1  

 
Tabel 4.3: Kesimpulan Hasil Regresi Persamaan-1 (BI-rate) 

 

Variabel Long Term 
Medium 
Term I 

Medium 
Term II 

Short 
Term 

I 

Short 
Term II 

Short Term 
III 

INFLASI Sig - Sig - Sig + Sig + Sig + Sig + 

KURSIDR-USD Sig - Sig - Sig - Sig - Sig - Sig - 

NETExport-

Import 
Sig - Sig + Sig + Sig + Sig - Sig - 
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Variabel Long Term 
Medium 
Term I 

Medium 
Term II 

Short 
Term 

I 

Short 
Term II 

Short Term 
III 

M0 Sig + Sig + Sig + Sig - Sig + Sig + 

M1 Sig + Sig - Sig - Sig + Sig + Sig - 

 
BI-rate adalah biaya yang harus dibayarkan peminjam dan imbalan yang diterima pemberi 

pinjaman. Adapun fungsi dan peran BI-rate adalah mempengaruhi investasi surat berharga luar negeri 
yang berimpak pada permintaan dan penawaran mata uang asing dari investor yang bertransaksi secara 
global. Para investor tersebut biasanya akan mencari negara dengan tingkat suku bunga yang 
menguntungkan. Jika tingkat suku bunga domestik (Indonesia) naik dan tingkat suku bunga luar negeri 
relatif tidak berubah, investor Indonesia akan mengurangi permintaan terhadap US Dollar. Suku bunga 
di Indonesia menawarkan pengembalian yang menarik dan investor asing akan menawarkan US dollar 
untuk ditukarkan dengan mata uang domestik (Indonesia). Penjelasan ini menggambarkan bahwa 
kenaikan suku bunga akan mendorong penguatan nilai tukar mata uang suatu negara. 

Secara detil, pengaruh inflasi, kurs IDR-USD, NET Eksportir- Import, uang beredar di 
masyarakat (M0), dan uang beredar di perbankan (M1) terhadap BI rata, dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

a. Pengaruh Inflasi terhadap BI-rate 
Inflasi berpengaruh negatif terhadap BI-rate pada periode long-term. Akan tetapi, memiliki 

pengaruh positif terhadap BI-rate di periode medium_term-II dan di seluruh periode short_term-. 
Sebelumnya pada periode medium_term-I, inflasi tidak memiliki hubungan korelasi yang signifikan 
dengan BI-rate.   

Artinya, di jangka menengah, peran BI-rate sebagai pengendali inflasi menunjukan inkonsistensi. 
  BI-rate tidak mengompensasi inflasi pada periode medium_term-1, berakibat kepada terjadinya ekses 
likuiditas yang keluar dari perbankan.  Hal itu terlihat dari posisi uang giral di perbankan (M1) yang 
menjadi faktor determinan negatif tertinggi terhadap BI-rate, tetapi tidak diikuti dengan berkurangnya 
uang beredar di masyarakat (M0). Peran BI-rate yang mengabaikan inflasi pada periode medium_term-
1, memberikan ruang kepada tumbuhnya sektor riil perekonomian yang ditandai dengan net-ekspor 
sebagai faktor determinan positif tertinggi terhadap BI-rate. 

Sedangkan, pada periode midterm-II peran BI-rate sama halnya dengan medium_term-II yang 
berorientasi untuk menumbuhkan perekonomian riil. Pertumbuhan perkonomian riil tersebut, ditandai 
dengan  NETekspor yang merupakan determinan positif tertinggi dalam nilai BI-rate. 

Berbeda dengan medium_term-I, periode medium_term-II kenaikan inflasi diserap dengan 
kenaikan BI-rate yang ditandai dengan posisi inflasi sebagai determinan positif ke net ekspor. Posisi 
memberikan ruang bagi ekspor juga diikuti inflasi, hal itu berbeda dengan medium_term-I dimana BI-
rate juga mepertimbangkan inflasi, sehingga likuiditas perbankan (M1) pun dapat bertumbuh. 

Dalam jangka pendek, peningkatan volatilitas pasar keuangan secara konsisten ditunjukan dengan 
terjadinya peningkatan inflasi. Dari hasil seluruh periode amatan, short-term-I, short-term-II, dan 
short-term-III menunjukan adanya pola yang sama, yaitu inflasi menjadi determinan positif tertinggi 
terhadap BI-rate. Dengan kata lain, BI-rate naik untuk merespon naiknya inflasi pada saat periode 
krisis. 

Hanya saja pada periode short_term-I, respon BI-rate untuk mengkompensasi inflatoir dalam 
menjaga pertumbuhan positif uang beredar di perbankan (M1) secara paralel dengan pertumbuhan 
positif ekspor, berdampak kepada sulitnya perekonomian di sisi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini 
ditunjukan oleh posisi uang beredar di masyarakat (M0) merupakan determinan negatif tertinggi 
terhadap BI rate pada periode short_term-I. 

Pengalaman respon saat krisis di short_term-I diperbaiki oleh Bank Indonesia di short_term-II. 
Uang beredar di masyarakat (M0) tetap tumbuh sebagai determinan positif BI-rate bersama inflasi dan 
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likuiditas perbankan (M1). Hanya saja kombinasi ini mengorbankan kondisi ekspor yang ditandai 
dengan posisinya sebagai determinan negatif BI-rate. 

Kondisi respon BI-rate yang sama dengan periode short_term-2 kembali direspon BI saat periode 
short_term-III. Hanya saja berbeda dengan sebelumnya, posisi likuiditas perbankan menjadi 
determinan negatif BI-rate. Hal ini, dikarenakan kenaikan BI-rate dalam merespon naiknya inflasi, 
dan ini tidak menolong terjadinya arus pertumbuhan negatif likuditas di perbankan. 

 

b. Pengaruh Kurs IDR-USD terhadap BI-rate 
Nilai tukar rupiah pada tahun 2013 berada dalam tren melemah. Berdasarkan laporan BI, tekanan 

terhadap nilai tukar rupiah saat itu tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global yang melambat dan 
harga komoditas internasional yang menurun kemudian mendorong melebarnya defisit transaksi 
berjalan Indonesia. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin kuat. sejak akhir Mei 2013 saat 
terjadinya aliran keluar modal asing tersebut dipicu oleh ketidakpastian global akibat rencana 
pengurangan stimulus moneter di AS (tapering off). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar 
tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global, namun dapat juga dipengaruh oleh faktor dari dalam 
negeri diantarannya tingkat inflasi, BI rate dan nilai impor.  

Menaikkan atau menurunkan BI-rate, merupakan salah satu kebijakan moneter yang dilakukan 
oleh BI untuk mengatur jumlah  uang beredar dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Perubahan BI-
rate, akan mempengaruhi investasi pada surat berharga luar negeri. Investor yang berinteraksi secara 
global akan mencari negara dengan tingkat suku bunga yang menguntungkan (Situmeang, 2010). Jika 
BI-rate meningkat ketika tingkat suku bunga luar negeri relatif tidak berubah, investor Indonesia akan 
mengurangi permintaan terhadap US dollar karena Indonesia menawarkan tingkat pengembalian yang 
lebih menarik dan investor dari luar negeri akan menawarkan US dollar untuk diinvestasikan dalam 
rupiah.  

Penelitian ini ingin membuktikan rangkaian pengamatan yang dilakukan terkait pengaruh kurs 
IDR–US dolar (USD) terhadap BI-rate. Hasilnya, kurs IDR-USD berpengaruh signifikan negatif 
terhadap BI-rate di seluruh periode pengamatan.  Hal ini menunjukan, bahwa dalam jangka panjang 
dinamika perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Kondisi tersebut terjadi 
saat kurs IDR-USD melemah kemudian akibatnya BI-rate akan naik. Konsekuensi tersebut kerap 
terjadi, maka untuk menjaga likuiditas perbankan, BI mengguyur uang ke pasar. Temuan ini, diperkuat 
oleh pengaruh determinan negatif tertinggi dari kurs IDR-USD pada saat periode krisis pasar finansial 
global (short_term-II). 

 
c. Pengaruh Net Eksport-Import terhadap BI-rate 

Perdagangan berskala internasional ditunjukkan dengan kegiatan eksport dan import jelas memiliki 
hubungan timbal balik dengan BI-rate. Terutama menyangkut apresiasi nilai tukar rupiah atas kegiatan 
eksport-import yang berlangsung. 

Kenaikan BI-rate akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku 
bunga luar negeri. Melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk 
menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka 
akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada 
gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan harga 
barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang 
kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor. Turunnya NETekspor ini akan 
berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian.  
Adapun hasil penelitian dalam periode amatan menunjukkan bahwa NETeksport-import berpengaruh 
signifikan negatif  terhadap BI-rate di periode long-term, short_term-II, dan short_term-III. Akan 
tetapi, memiliki pengaruh signifikan positif di periode medium_term I, medium_term II, dan 
short_term-III. 
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d. Pengaruh Uang Beredar di Masyarakat (M0) terhadap BI-rate 
 

Uang beredar di masyarakat (M0), keberadaannya juga sangat berpengaruh terhadap BI-rate. BI-
rate adalah acuan tingkat suku bunga yang berlaku di perbankan menjadi pertimbangan masyarakat 
untuk menyimpan uangnya di bank atau tidak. Begitu pula sebaliknya, menjadi pertimbangan 
perbankan untuk meraup uang dari masyarakat melalui berbagai produk perbankan, seperti tabungan, 
atau bertahan agar tak kekurangan uang giralnya agar tidak collapse saat krisis. Untuk memainkan 
peran tersebut, perbankan memainkan suku bunga atau menurunkan suku bunga berdasarkan patokan 
BI-rate. 

BI-rate dinaikkan dengan harapan semakin banyak orang yang menyimpan uangnya di Bank untuk 
mendapatkan keuntungan. Artinya, M0 terpusat ke simpanan di bank yang akan menyebabkan M0 akan 
semakin sedikit sehingga inflasi turun.  

Dari hasil penelitian dalam beberapa periode amatan dihasilkan variabel M0 berpengaruh 
signifikan positif di semua periode, kecuali periode short_term-I. Hal ini disebabkan oleh ekses 
likuiditas yang dijaga BI-rate, yaitu pertumbuhan uang beredar di masyarakat (M0, determinan +2), di 
perbankan (M1) yang juga tampak dalam jangka panjang. 

Hanya saja pada periode short_term-I, respon BI-rate untuk mengkompensasi inflatoir dalam 
menjaga pertumbuhan positif uang beredar di perbankan (M1) secara pararel dengan pertumbuhan 
positif ekspor berdampak kepada sulitnya perekonomian di sisi masyarakat sebagai konsumen. Hal ini 
ditunjukan oleh posisi uang beredar di masyarakat (M0) merupakan determinan negatif tertinggi 
terhadap BI rate pada periode short_term-I. 

Krisis di short_term-I diperbaiki oleh Bank Indonesia di short_term-II. Uang beredar di 
masyarakat (M0) tetap tumbuh sebagai determinan positif BI-rate bersama inflasi dan likuiditas 
perbankan (M1). Hanya saja kombinasi ini mengorbankan kondisi ekspor yang ditandai dengan 
posisinya sebagai determinan negatif BI-rate. 

M0 tidak berpengaruh signifikan positif pada periode short_term-1 dikarenakan respon BI-rate 
untuk mengkompensasi inflatoir dalam menjaga pertumbuhan positif uang beredar di perbankan (M1) 
secara paralel dengan pertumbuhan positif ekspor berdampak kepada sulitnya perekonomian di sisi 
masyarakat sebagai konsumen. Hal ini ditunjukan oleh posisi uang beredar di masyarakat (M0) 
merupakan determinan negatif tertinggi terhadap BI-rate pada periode short_term-I. 

Pengalaman respon saat krisis di short_term-I diperbaiki oleh Bank Indonesia di short_term-II. 
Uang beredar di masyarakat (M0) tetap tumbuh sebagai determinan positif BI-rate bersama inflasi dan 
likuiditas perbankan (M1). Hanya saja kombinasi ini mengorbankan kondisi ekspor yang ditandai 
dengan posisinya sebagai determinan negatif BI-rate. 

e. Pengaruh Uang Beredar di Perbankan (M1) terhadap BI-rate. 
Posisi uang giral di perbankan (M1) menunjukkan determinan positif tertinggi yang berarti bahwa 

BI-rate menunjukkan fungsinya yang berhasil menjaga likuiditas di perbankan agar terus bertumbuh. 
Ekses likuiditas yang dijaga BI-rate yaitu pertumbuhan uang beredar di masyarakat (M0), di 

perbankan (M1) yang juga tampak dalam jangka panjang. Adapun inflasi, merupakan determinan 
negatif tertinggi terhadap BI-rate. Dengan  kata lain, BI-rate lebih berorientasi kepada menyerap 
dinamika likuiditas dana pihak ketiga (deposan) di perbankan meskipun berbiaya tinggi.  

Dengan kata lain, M1 berpengaruh signifikan positif di periode long_term, short_term-I, dan 
short_term-II. Akan tetapi, berpengaruh signifikan negatif di periode medium_term dan short_term-III.  

 

4.1.2.2. Pengaruh uang beredar di perbankan (M1), tingkat volatilitas di pasar keuangan, 
operasi moneter Bank Indonesia dan The Federal Reserve, serta selisih suku bunga BI-
rate dan FED-rate terhadap M2 
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Tabel 4.3 menunjukkan hasil regresi persamaan 2 dalam penelitian ini, yaitu pengaruh uang 
beredar di perbankan (M1), tingkat volatilitas di pasar keuangan, operasi moneter Bank Indonesia dan 
The Federal Reserve, serta selisih suku bunga BI-rate dan FED-rate terhadap M2 . 

Tabel 4.4: Hasil Regresi Persamaan-2 (Uang Beredar Luas, M2) 

Variabel 
Long 
Term 

Medium
Term I 

Medium 
Term II 

Short  
Term I 

Short  
Term II 

Short  
Term III 

M1 
(Nilai P) 

3.20*** 
(0,000) 

2.37*** 
(0,000) 

2.72*** 
(0,000) 

1.95*** 
(0,000) 

2.37*** 
(0,000) 

0.54*** 
(0,000) 

Kurs_T0 

(Nilai P) 
449*** 
(0,000) 

296*** 
(0,000) 

-691*** 
(0,000) 

-498*** 
(0,000) 

-1662*** 
(0,000) 

-996.72*** 
(0,000) 

Kurs_T1 

(Nilai P) 
1325*** 

(0,000) 
65 

(0.777) 
13775*** 

(0,000) 
Kolinear Kolinear Kolinear 

Kurs_T3 

(Nilai P) 
-2885*** 

(0,000) 
-353 

(0.080) 
-42934*** 

(0,000) 
Kolinear Kolinear Kolinear 

Kurs_T5 

(Nilai P) 
24206*** 

(0,000) 
5586*** 

(0,000) 
436527*** 

(0,000) 
Kolinear Kolinear Kolinear 

IHSG_T0 

(Nilai P) 
-274** 
(0.000) 

642*** 
(0,000) 

11268*** 
(0,000) 

-1775*** 
(0,000) 

2811*** 
(0,000) 

-6817*** 
(0,000) 

IHSG _T1 

(Nilai P) 
-451** 
(0.007) 

212* 
(0.045) 

-22742*** 
(0,000) 

Kolinear Kolinear Kolinear 

IHSG _T3 

(Nilai P) 
1599*** 

(0,000) 
448*** 
(0,000) 

13311*** 
(0.001) 

Kolinear Kolinear Kolinear 

IHSG _T5 

(Nilai P) 
-1475*** 

(0,000) 
-720*** 
(0,000) 

-4342*** 
(0,000) 

Kolinear Kolinear Kolinear 

BIrate-FEDrate 

(Nilai P) 
9055*** 

(0,000) 
15575*** 

(0.000) 
-139529*** 

(0.000) 
9331*** 

(0.000) 
113871*** 

(0.000) 
-71792*** 

(0.000) 
Cadev BI(supply) 

(Nilai P) 
-1.48*** 

(0.000) 
1.38*** 
(0.000) 

0.39*** 
(0.000) 

2.81*** 
(0.000) 

-12.91*** 
(0.000) 

0.89*** 
(0.000) 

OPT BI(absorb) 
(Nilai P) 

-.079*** 
(0.000) 

0.25*** 
(0.000) 

-0.1*** 
(0.000) 

-0.25*** 
(0.000) 

1.76*** 
(0.000) 

1.71*** 
(0.000) 

FEDsupply 

(Nilai P) 
0.14*** 
(0.000) 

0.06*** 
(0.000) 

-5.9*** 
(0.000) 

10.04*** 
(0.000) 

-0.33*** 
(0.000) 

0.68*** 
(0.000) 

FEDAbsorb 

(Nilai P) 
0.31*** 
(0.000) 

1.05*** 
(0.000) 

0.02 
(0.241) 

-7.82*** 
(0.000) 

0.97*** 
(0.000) 

-0.71*** 
(0.000) 

Transaksi Obli-
gasi Swasta 
(Nilai P) 

N/A N/A 
-0.000072*** 

 
(0.000) 

N/A N/A 
0.000099 

(0.000) 

Transaksi Obli-
gasi Pemerintah 
(Nilai P) 

N/A  N/A 
0.000034*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A 
-0.000069 

(0.000) 

INDOBEX 
Harga Bersih 

Obligasi Swasta 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
-3.75*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 

 INDOBEX 
Harga Kotor 

Obligasi Swasta 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
-1,80*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 

INDOBEX 
Yield Efektif 

Obligasi Swasta 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
-220000 

 
 

(0.355) 

N/A  N/A  Kolinear 

INDOBEX 
Yield Kotor  

Obligasi Swasta 

N/A  N/A 
1.12*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 
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Tabel 4.5: Kesimpulan Hasil Regresi Persamaan-2 (Uang Beredar Luas, M2) 

Variabel 
Long 
Term 

Medium
Term I 

Medium 
Term II 

Short  
Term I 

Short  
Term II 

Short  
Term III 

(Nilai P) 
INDOBEX 

Total Return 
Obligasi Swasta 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
3.59*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 

INDOBEX 
Harga Bersih 

Obligasi Pemerintah 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
-1,81*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 

INDOBEX 
Harga Kotor 

Obligasi Pemerintah 
 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
-5.76*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 

INDOBEX 
Yield Efektif 

Obligasi Pemerintah 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
1.81*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 

INDOBEX 
Yield Kotor 

Obligasi Pemerintah 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
4.14*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 

INDOBEX 
Total Return 

Obligasi Pemerintah 

(Nilai P) 

N/A  N/A 
1.81*** 

 
(0.000) 

N/A  N/A  Kolinear 

Legend: Sig:  * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
N/A: Data transaksi dan harga acuan Obligasi Pemerintah dan swasta baru tersedia sejak Januari 2010 
M2 = α1 + β6 M1 +β7Volatilitas_ KURSIDR-USD(i)+ β8Volatilitas_IHSG +β9BIrate-FEDrate + β10Volatilitas_ ObligasiSwasta 
_IBPA + β11Volatilitas_ObligasiPemerintah + β12Volatilitas_ObligasiPemerintah_ IBPA + + 
β13Volatilitas_ObligasiSwasta+ β14FEDsupply + β15FEDabsorb +β16BIsupply + β17BIabsorbuit

2 

 
 

 

Variabel 
Long 
Term 

Medium
Term I 

Medium 
Term II 

Short  
Term I 

Short  
Term II 

Short  
Term III 

M1 Sig + Sig + Sig + Sig + Sig + Sig + 
Kurs_T0 Sig + Sig + Sig - Sig - Sig - Sig - 
Kurs_T1 Sig + - Sig + Kolinear Kolinear Kolinear 
Kurs_T3 Sig - - Sig - Kolinear Kolinear Kolinear 
Kurs_T5 Sig + Sig + Sig + Kolinear Kolinear Kolinear 
IHSG_T0 Sig - Sig + Sig + Sig - Sig + Sig - 
IHSG _T1 Sig - Sig + Sig - Kolinear Kolinear Kolinear 
IHSG _T3 Sig + Sig + Sig + Kolinear Kolinear Kolinear 
IHSG _T5 Sig - Sig - Sig - Kolinear Kolinear Kolinear 

BIrate-FEDrate Sig + Sig + Sig - Sig + Sig + Sig - 
Cadev 
BI(supply) 

Sig - Sig + Sig + Sig + Sig - Sig + 

OPT BI(absorb) Sig - Sig + Sig - Sig - Sig + Sig + 
FEDsupply Sig + Sig + Sig - Sig + Sig - Sig + 
FEDAbsorb Sig + Sig + - Sig - Sig + Sig - 
Transaksi 
Obli-gasi 

N/A N/A Sig - N/A N/A Sig + 
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a.  Pengaruh Uang Beredar di Perbankan (M1) terhadap (M2) 
M1 berpengaruh signifikan positif terhadap M2 di seluruh periode pengamatan. M1 menjadi satu-

satunya variabel determinan M2 yang konsisten positif. Hal ini menunjukan peran perbankan masih 
menjadi sentral di sistem dan pasar keuangan Indonesia. 
 

Swasta 
Transaksi 
Obli-gasi 
Pemerintah 

N/A N/A Sig + N/A N/A Sig - 

INDOBEX 
Harga Bersih 

Obligasi 
Swasta 

N/A N/A Sig - N/A N/A Kolinear 

 INDOBEX 
Harga Kotor 

Obligasi 
Swasta 

N/A N/A Sig - N/A N/A Kolinear 

INDOBEX 
Yield Efektif 

Obligasi 
Swasta 

N/A N/A - N/A N/A Kolinear 

INDOBEX 
Yield Kotor  

Obligasi 
Swasta 

N/A N/A Sig + N/A N/A Kolinear 

INDOBEX 
Total Return 

Obligasi 
Swasta 

N/A N/A Sig + N/A N/A Kolinear 

INDOBEX 
Harga Bersih 

Obligasi 
Pemerintah 

N/A N/A Sig - N/A N/A Kolinear 

INDOBEX 
Harga Kotor 

Obligasi 
Pemerintah 

N/A N/A Sig - N/A N/A Kolinear 

INDOBEX 
Yield Efektif 

Obligasi 
Pemerintah 

N/A N/A Sig + N/A N/A Kolinear 

INDOBEX 
Yield Kotor 

Obligasi 
Pemerintah 

N/A N/A Sig + N/A N/A Kolinear 

INDOBEX 
Total Return 

Obligasi 
Pemerintah 

N/A N/A Sig + N/A N/A Kolinear 
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b. Pengaruh  Tingkat Volatilitas di Pasar Keuangan terhadap M2 
Kurs_T0 berpengaruh signifikan positif terhadap M2 pada periode long_term dan medium_term-I. 

Akan tetapi, berpengaruh signifikan negatif terhadap M2 pada periode medium_term-II dan 
short_term-. Kurs_T1 berpengaruh signifikan positif terhadap M2 pada periode long_termdan 
medium_term-II, tidak berpengaruh signifikan pada periode medium_term-I. Kurs_T5 berpengaruh 
signifikan positif terhadap M2 pada periode long_termdan medium_term. Kurs_T5 berpengaruh 
signifikan positif terhadap M2 pada periode long_termdan medium-term. 

IHSG_T0 berpengaruh signifikan negatif terhadap M2 pada periode long_term, dan short_term-I. 
Akan tetapi, memiliki berpengaruh signifikan positif pada periode medium_term, dan short_term-II. 
IHSG_T1 berpengaruh signifikan negatif terhadap M2 pada periode long_term dan medium_term-II. 
Akan tetapi berpengaruh signifikan positif terhadap M2 pada medium_term-I. IHSG_T3 berpengaruh 
signifikan positif terhadap M2 pada periode long_term dan medium_term. IHSG_T5berpengaruh 
signifikan negatif terhadap M2 pada periode long_term dan medium_term. 

  Dalam jangka pendek, saat volatilitas pasar keuangan meningkat secara konsisten tampak motif 
likuiditas untuk spekulasi meningkat di seluruh periode amatan jangka pendek (short_term-I, 
short_term-II dan short_term-III). 
 Dimana, variabel pasar uang (kurs) dan saham (IHSG) kolinear ke T0. Ini berarti, pola daytrading 
meningkat dilakukan pelaku pasar untuk mengambil keuntungan (wealth) yang melebihi inflasi. 

 
c. Pengaruh BI-rate – Fed-rate terhadap M2 

BI-rate – Fed-rate berpengaruh signifikan positif terhadap M2 pada periode long_term, 
medium_term I, short_term-I, dan short_term-II. Akan tetapi berpengaruh signifikan negatif pada 
periode medium_term-II dan short_term--III. 

Dalam jangka panjang, pengaruh eksternal merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap 
pertumbuhan uang beredar di Indonesia. Hal ini tampak dari faktor detertiminan positif tertinggi  yang 
diikuti juga oleh tingginya nilai koefesien dari selisih BI-rate dengan Fed-rate.Seperti banyak terjadi di 
negara berkembang, posisi uang beredar (M2) di Indonesia juga sama diakibatkan tingginya selisih BI-
rate di atas Fed-rate. 

d. Pengaruh Cadev BI terhadap M2 
Cadev BI berpengaruh signifikan negatif terhadap M2 pada periode long_term dan short_term-II. 

Akan tetapi, memiliki pengaruh positif terhadap M2 pada periode medium_term, short_term-I dan 
short_term-III. 

 

e. Pengaruh OPT_BI terhadap M2 
OPT BI berpengaruh signifikan negatif terhadap M2 pada periode long_term , medium_term-II, 

dan short_term--I. Akan tetapi,variabel tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap M2 pada 
periode medium_term-I, short_term-II, dan short_term-III. 
 Sisi ekternal (The Fed) yang lebih dominan dibanding internal (BI) juga terlihat dari posisi 
determinan negatif uang beredar (M2) dari sisi instrumen BI, yaitu Cadangan Devisa dan Operasi Pasar 
Terbuka (OPT) BI. Sementara, dari sisi instrumen The Fed, baik itu suply uang beredar ke pasar global 
(FedSupply) maupun operasi penyerapannya (FedAbsorb) secara jangka panjang merupakan determinan 
positif bagi pertumbuhan M2 di indonesia. Postur dominannya ekternal dalam pusaran M2 tersebut 
berdampak kepada meningkatnya volatilitas di pasar uang (kurs) maupun saham (IHSG) sebagai daya 
tarik (determinan positif) peningkatan M2. Di sisi lain, saat ambil untung menjadi determinan negatif 
bagi pertumbuhan uang beredar sebagaimana tampak di volatilitas Kurs dan IHSG antar hari 
penyelesaian (T3). 
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f. Pengaruh Fedsupply terhadap M2 
 FEDsupply berpengaruh signifikan positif terhadap M2 pada periode long_term, medium_term- I, 
short_term-I, dan short_term-III. Akan tetapi, variabel tersebut berpengaruh signifikan negatif 
terhadap M2 pada periode medium_term- II dan short_term- II. 

 
g. Pengaruh Transaksi Obligasi terhadap M2 
 Transaksi Obligasi Swasta berhubungan signifikan positif pada periode medium_term- II dan 
berhubungan negativepada periode short_term--III. Sedangkan, transaksi obligasi pemerintah 
berhubungan signifikan negatif pada periode medium_term- II dan berhubungan positif pada periode 
short_term-III. 

 
h. Pengaruh Variabel Indeks Harga Obligasi (Indobex)  terhadap M2 
 Variabel Indobex obligasi swasta harga bersih, harga kotor berhubungan signifikan negatif 
dengan dengan M2 ketika Indobex obligasi swasta yield kotor dan total return berhubungan signifikan 
positif dengan M2. Indobex obligasi pemerintah harga bersih, dan harga kotor berhubungan signifikan 
negatif dengan M2, ketika indobex obligasi pemerintah yield efektif, yield kotor, dan total return 
berhubungan signifikan positif dengan M2. 

 
4.1.2.3. Pengaruh uang beredar di perbankan (M1), tingkat volatilitas di pasar keuangan, 

operasi moneter Bank Indonesia dan The Federal Reserve, serta selisih suku bunga BI-
rate dan FED-rate terhadap M2 

 Tabel 4.3 menunjukkan hasil regresi persamaan 2 dalam penelitian ini, yaitu pengaruh uang 
beredar di perbankan (M1), tingkat volatilitas di pasar keuangan, operasi moneter Bank Indonesia dan 
The Federal Reserve, serta selisih suku bunga BI-rate dan FED-rate terhadap M2 . 

 
4.1.2.4. Pengaruh Variabel Makro BI-rate yang telah dipengaruhi perekonomian riil 

terhadap CAR 
 Peneliti membangun hipotesis dampak suku bunga acuan terhadap tingkat kecukupan modal 
bank dalam bentuk persamaan:  
 

BI_rate = Inflasi + Kurs + NETexport-import  + M0 + M1 . 
 

 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa BI-rate dipengaruhi oleh kurs, NETexport-import,  M0, dan 
M1. Kemudian, dibangun hipotesis sebagai berikut:  

  
H1= Ekses Likuiditas Suku Bunga Acuan (BIrate) berpengaruh terhadap tingkat kecukupan 

modal (CAR) bank. 
 

Variabel makro BI-rate dan M2 yang diterapkan sekaligus seperti yang dilakukan oleh negara 
maju merupakan keterbaruan penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh variabel 
makro tersebut terhadap CAR. 

 Berdasarkan data yang disusun perperiode amatan diketahui bahwa variabel BI-rate yang telah 
dipengaruhi perekonomian riil dan pasar keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel CAR pada semua periode. 

 
Tabel 4.6: Hasil Regresi Persamaan III (CAR) 

Variabel 
Long 
Term 

MID 
Term I 

MID 
Term II 

Short  
Term I 

Short  
Term II 

Short  
Term III 

BIrate 

(Nilai P) 
0.00014 
(0.947) 

0.0007 
(0.791) 

-0.006 
(0.421) 

-0.007 
(0.511) 

-0.004
(0.914)

-0.01 
(0.653) 
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Variabel 
Long 
Term 

MID 
Term I 

MID 
Term II 

Short  
Term I 

Short  
Term II 

Short  
Term III 

M2 
(Nilai P) 

3.39 
(0.466) 

4.47 
(0.700) 

7.55 
(0.371) 

5.29 
(0.892) 

7.68 
(0.648) 

8.32 
(0.541) 

ROA 
(Nilai P) 

-.006 
(0.080) 

-0.0085 
(0.060) 

-0.006 
(0.399) 

-0.002 
(0.935) 

-0.007 
(0.618) 

0.004 
(0.767) 

BOPO 
(Nilai P) 

-0.05* 
(0.003) 

-0.02 
(0.279) 

-0.06 
(0.077) 

-0.21 
(0.170) 

-0.05 
(0.431) 

0.02 
(0.814) 

NIM 
(Nilai P) 

0.0045 
(0.262) 

0.003 
(0.633) 

0.007 
(0.409) 

0.01 
(0.789) 

-0.006 
(0.789) 

-0.02 
(0.269) 

Size Bank 
(Nilai P) 

-0.006 
(0.131) 

0.001 
(0.829) 

-0.007 
(0.212) 

-0.07 
(0.455) 

0.01 
(0.556) 

-0.015 
(0.232) 

NPL 
(Nilai P) 

-0.001 
(0.707) 

-0.001 
(0.795) 

-0.002 
(0.691) 

0.023 
(0.668) 

-0.01 
(0.402) 

0.007 
(0.448) 

CASHRATIO 
(Nilai P) 

0.002 
(0.404) 

-0.0005 
(0.861) 

0.01* 
(0.034) 

0.04 
(0.074) 

0.002 
(0.872) 

0.01 
(0.341) 

LDR 
(Nilai P) 

0.012 
(0.322) 

0.02 
(0.242) 

0.005 
(0.783) 

0.18 
(0.478) 

-0.03 
(0.457) 

-0.01 
(0.768) 

NETsuratberharga 

(Nilai P) 
8.41 

(0.071) 
1.30* 

(0.017) 
-1.56 

(0.861) 
1.01 

(0.614) 
5.38** 
(0.002) 

-1.01 
(0.680) 

NETantarBank 

(Nilai P) 
4.77 

(0.090) 
7.96* 

(0.020) 
-1.41 

(0.776) 
1.13 

(0.238) 
2.36* 

(0.023) 
1.02 

(0.37) 
NETBI 

(Nilai P) 
-3.50 

(0.583) 
-4.84 

(0.538) 
-1.82 

(0.868) 
-2.44 

(0.306) 
-1.67 

(0.494) 
-2.64 

(0.354) 
LEVERAGE 
(Nilai P) 

0.009* 
(0.038) 

0.005 
(0.297) 

0.003 
(0.729) 

0.08 
(0.235) 

-0.017 
(0.229) 

0.01 
(0.588) 

LOAN 
(Nilai P) 

-0.011 
(0.342) 

-0.02 
(0.248) 

-0.0004 
(0.985) 

0.03 
(0.912) 

-0.02 
(0.576) 

0.03 
(0.557) 

Retained 
Earning (--) 
(Nilai P) 

0.006 
(0.657) 

(--) (--) (--) (--) (--) 

Legend: Sig:  * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
(--): Retained Earning adalah variabel data tahunan (yoy: 2002 – 2014), hanya dihitung dalam long_term  
CAR= α2 + β18BIrate + β19M2(i) + β20Rasio_Keuangan + β21Size_Bankit + uit

3 
 

Tabel 4.7: Kesimpulan Hasil Regresi Persamaan III (CAR) 

Variabel 
Long 
Term 

MID 
Term I 

MID 
Term II 

Short  
Term I 

Short  
Term II 

Short  
Term III 

BIrate - - - - - - 
M2 - - - - - - 
ROA - - - - - - 
BOPO Sig - - - - - - 
NIM - - - - - - 
Size Bank - - - - - - 
NPL - - - - - - 
CASHRATIO - - Sig + - - - 
LDR - - - - - - 
NETsuratberharga - Sig + - - Sig + - 
NETantarBank - Sig + - - Sig + - 
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Variabel 
Long 
Term 

MID 
Term I 

MID 
Term II 

Short  
Term I 

Short  
Term II 

Short  
Term III 

NETBI - - - - - - 
LEVERAGE Sig + - - - - - 

LOAN - - - - - - 
Retained 
Earning  

- (--) (--) (--) (--) (--) 

 
4.1.2.5. Pengaruh Variabel Makro M2 yang telah Dipengaruhi oleh Perekonomian Riil terhadap 

CAR  
Variabel makro M2 akan bertransmisi ke likuiditas perbankan melalui dana pihak ketiga nasabah 

(M1), nilai aset surat berharga, transaksi antar bank maupun pendapat kas dari jasa penyimpanan, 
penyelesaian dan penyimpanan transaksi pasar keuangan, sehingga akan berpengaruh kepada CAR. 

Berdasarkan data yang disusun per periode amatan, variabel M2 yang telah dipengaruhi oleh 
transaksi pasar keuangan dan ekses kebijakan moneter tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel CAR pada semua periode. 

Yang menarik, dalam uji variabel instrumental di M2, situasi tekanan volatilitas sangat kuat terjadi 
pada saat jangka pendek (short-term). Hasil uji regresi CAR menunjukkan perbankan cenderung tidak 
berstrategi. Tidak ada satupun strategi yang diambil untuk mempertahankan CAR. Aktivasi strategi 
hanya tampak di short-term II pascakrisis global 2008, itupun menunjukan posisi reaktif. 

 
4.1.2.6. Pengaruh  Eksternal, Kebijakan Quantitative Easing The Fed terhadap Struktur 

Determinasi Variabel Makro dan Rasio Keuangan (Variabel Mikro) Perbankan 
Indonesia  

 
Teori preferensi likuiditas (Keynes, dalam Mankiw 2009) menempatkan suku bunga bank sentral 

sebagai variabel yang elastis terhadap inflasi. Hal itu, dengan asumsi bahwa perekonomian itu pada 
dasarnya tidak stabil dan aset keuangan dalam jangka panjang nilainya sama dengan uang.  

Di sisi lain, teori monetaris (Friedman dalam Paley 2014) menyatakan bahwa tingkat keuntungan 
investasi yang elastis terhadap inflasi. Teori ini mengasumsikan bahwa pada dasarnya perekonomian 
stabil dengan adanya alokasi sumber daya ke pasar keuangan dan instrumen pasar keuangan 
merupakan alat likuiditas yang mensubstitusi uang itu sendiri. 

Artinya, ada dua teori variabel makro yang dalam arus utama uang beredar di perbankan yaitu 
Teori Preferensi Likuiditas  dan kedua Teori Monetaris. Untuk yang pertama, variabel kebijakan bank 
sentral berupa BI rate. Sedangkan untuk yang  kedua, variabel kebijakan bank sentral berupa target 
kuantitatif M2. Dalam hal ini, Friedman meyakini bahwa untuk meredam gejolak jangka pendek Bank 
Sentral mengguyur pasar keuangan dengan menambah jumlah M2 (Hetzel, 1989).  

Era likuiditas yang semakin bergeser ke pasar keuangan, serta semakin global telah menyebabkan 
Bank Sentral mengambil mixed policy atau kebijakan perpaduan antara memperbesar M2 di pasar 
dengan Quantitative Easing  (QE). QE, merupakan kebijakan moneter unconventional yang 
meninggalkan kebijakan konvensional suku bunga sebagai kebijakan tunggal mengatasi gejolak 
likuiditas jangka pendek. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Jepang untuk mengatasi tekanan 
deflasi pada tahun 1990-an.  

QE dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah uang dalam perekonomian dengan membeli langsung 
aset, terutama dari perusahaan keuangan non-bank. Kemudian, portpolio aset tersebut diseimbangkan 
dengan membeli aset yang lebih tinggi, menaikkan harga aset dan merangsang pengeluaran dalam 
perekonomian (Mcleay, 2014).   Secara kasar, istilah QE mengacu pada perubahan dalam komposisi 
dan atau ukuran neraca bank sentral yang dirancang untuk meredakan kondisi likuiditas dan/atau kredit 
(Blinder, 2010).  

Meskipun QE menyerap pendekatan monetaris dengan menambah uang beredar M2, dalam 
pelaksanaannya tidak sepenuhnya menyerap asumsi Friedman. QE di Jepang dan yang dominan 
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dilakukan oleh The Fed setelah krisis 2008 adalah mixed-theory antara Friedman dan Keynes. Dimana, 
M2 yang ditambah dalam operasi moneter Bank Sentral dilakukan untuk membeli surat utang 
pemerintah dari pelaku pasar. Belanja pemerintah yang agresif adalah ciri khas Keynesian, namun 
caranya dengan instrumenisasi pasar keuangan melalui kebijakan QE Bank Sentral ala Friedman.  

Fundamental kebijakan QE Bank Sentral menganut Keynesian dan transmisi teknikal ala Friedman. 
Hal ini menjadi memungkinkan karena globalisasi pasar keuangan yang menunjukkan selisih M2 Bank 
Sentral  negara maju yang diperoleh dari return investasi (spoiler effect) di pasar keuangan negara 
berkembang (Lavigne, et all, 2014). 

Kebijakan QE yang di-mix dengan kebijakan suku bunga bank sentral negara maju terjadi disaat 
negara berkembang mentarget inflasi dan capital outflow melalui suku bunga yang mengakibatkan M2 
di negara berkembang (seperti Indonesia) bukanlah dari kebijakan inti bank sentralnya. Hal itu tidak 
steril dari pengaruh kebijakan QE dan suku bunga di negara maju yang nilai M2 nya berpengaruh di 
negara berkembang melalui pasar keuangannya yang elastis terhadap variabel kurs. 

Sinyal korelasi positif transaksi dan nilai indeks obligasi, khususnya obligasi pemerintah terhadap 
likuditas M2 yang merubah korelasi positif tertinggi selisih suku bunga BIrate – Fedrate, menjadi 
korelasi negatif tertinggi adalah peluang bagi otoritas moneter (BI) untuk mulai menghidupkan 
kebijakan uang beredar. Jika selama ini kebijakan uang beredar merupakan strategi QE yang menyerap 
obligasi pemerintah, maka kedepan harusnya merupakan insiatif BI dalam menghidupkan QE dari sisi 
kebijakannya sendiri. 

Peluang untuk itu tampak setidaknya dari dua alasan, yaitu telah tampak sinyal pemeliharaan 
cadangan devisa melalui stabilitas harga obligasi oleh BI dan peran perbankan yang banyak menyerap 
surat berharga dalam aktivanya. Hanya saja, hal ini masih menjadi biaya moneter (OPT-BI) sebagai 
akibat volatilitas Kurs Rupiah dengan US Dolar yang diakibatkan oleh penyerapan Obligasi itu sendiri 
oleh asing. Sehingga, BI sebaiknya semakin fokus menyerap Obligasi beredar dalam devisa serta 
memulai strategi QE bersama pemerintah Indonesia. Dimana, surat utang negara yang akan terbit 
fokus untuk inisiatif fiskal dalam menambah supply Rupiah ke sektor riil, yang dapat diserap 
Perbankan dan operasi moneter BI. 

 
4.1.2.7. Pengaruh Rasio Keuangan Perbankan terhadap CAR.  

Di sisi strategi keuangan yang ditempuh perusahaan dalam mengelola perbankan, tidak ada rasio 
yang menunjukan konsistensi pengaruh di setiap periode amatan. Secara jangka panjang BOPO 
memiliki pengaruh sebagai determinan negatif terhadap CAR dan Leverage signifikan positif terhadap 
nilai CAR. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Hsu (2010) yang 
menganalisa hubungan antara leverage dengan CAR di Taiwan selama periode penelitian  2001-2006. 
Hasilnya menunjukkan, bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan biaya finansial berpengaruh positif 
terhadap performa perusahaan. Polat, A., & Al-khalaf, H. (2014) dalam penelitiannya terhadap 
sejumlah bank di Saudi Arabia menunjukkan, bahwa leverage berpengaruh positif terhadap CAR bank, 
hasil tersebut sama seperti hasil penelitian Rubi Ahmad (2009).  

Hasil yang didapatkan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Büyükşalvarcı and 
Abdioğlu (2011) yang menemukan  bahwa leverage berdampak negatif terhadap CAR. Rafet Aktas et 
all (2015) juga menemukan hasil penelitian bank di South Eastern European (SEE) yang menyatakan 
bahwa leverage memiliki hubungan signifikan negatif terhadap nilai CAR. 

Dalam jangka menengah hanya midterm-I yang menunjukan pengaruh NetSuratBerharga dan 
NetAntarBank sebagai determinan positif terhadap CAR. Di jangka pendek, hanya periode short_term-II 
yang menunjukan adanya pengaruh NetSuratBerharga dan NetAntarBank sebagai determinan positif terhadap 
CAR. Sedangkan Retained Earning sebagai variabel tahunan tidak memiliki korelasi dengan 
pertumbuhan CAR. 

Berdasarkan hasil uji regresi hipotesis penelitian ini, dapat dipetakan strategi yang ditempuh 
perbankan Indonesia, yaitu peran BI-rate sebagai strategi yang diambil oleh BI dalam menyerap resiko 
dinamika perekonomian nasional terhadap kondisi likuiditas perbankan berada dalam posisi netral 
terhadap CAR. Dimana, ekses likuiditas BI-rate dari variabel yang mempengaruhinya di setiap bank 
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secara agregat perbankan cukup efektif untuk memitigasi resiko negatif bagi CAR. Di sisi lain, 
kebijakan BI-rate yang berlebihan mendorong pertumbuhan CAR dari faktor eksternal juga tidak 
terjadi. 

Dari sisi ekses likuiditas M2, variabel-variabel yang mempengaruhinya juga bersifat netral bagi 
pertumbuhan CAR Perbankan. Berbeda dengan BI-rate yang domain pengendaliannya dari sisi 
domestic. M2 berdasarkan uji regresi variabel yang mempengaruhi sangat didominasi oleh The Fed. Ini 
berarti resiko global dalam volatilitas di pasar keuangan tetap akan menjadi resiko bagi CAR 
perbankan. Hal ini terlihat dari aktifnya strategi memanfaatkan likuiditas di pasar keuangan oleh 
perbankan di instrumen surat berharga dan pasar uang antar bank sebagai determinan positif di periode 
midterm-I dan short_term-II.  

Kondisi resiko pasar yang meningkat sejalan dengan strategi perbankan yang menumbuhkan CAR 
nya melalui determinan positif pasar keuangan tersebut. Dimana, volatilitas akan mengancam 
likuiditas perbankan itu sendiri. Perbankan menggunakan strategi reaktif dengan mengaktifkan 
cashratio di periode midterm-II yang teridentifikasi sebelumnya sebagai periode semakin naiknya 
peran pasar keuangan di M2. 

Secara jangka panjang, Perbankan Indonesia masih disibukkan oleh persoalan operasional 
korporasi, bukan sebagai bankers. Hal ini terlihat dari determinan positif jangka panjang CAR adalah 
di sisi meningkatkan utilisasi ROA dan BOPO. Retained earning sebagai inisiatif manajemen kepada 
pemegang saham untuk menahan laba sebagai dana penyangga CAR belum menjadi pilihan. 
Permasalahan perbankan Indonesia masih berkutat di membenahi inefisiensi operasional. 

Yang menarik, dalam uji variabel instrumental M2 situasi tekanan volatilitas sangat kuat terjadi 
pada saat jangka pendek. Hasil uji regresi CAR menunjukkan Perbankan cenderung tidak berstrategi, 
tidak ada satupun strategi yang diambil untuk mempertahankan CAR. Aktivasi strategi hanya tampak 
di short_term-II pascakrisis global 2008, itupun menunjukan posisi reaktif.  

Perbankan dalam posisi memegang surat berharga yang berarti menikmati juga arus volatilitas di 
pasar yang juga bisa berarti berisiko. Resiko ini tampak dengan aktivasi pinjaman antar bank di sisi 
lainnya. Hal ini menunjukan bahwa perbankan Indonesia cenderung reaktif dan diuntungkan oleh 
peran BI-rate, serta masih kondusifnya uang beredar global di pasar keuangan meskipun berfluktuasi. 
Ini berarti, soal likuditas perbankan berputar di pasar keuangan tanpa menyentuh sektor riil yang 
tampak dari tidak adanya penentu LDR terhadap CAR di setiap periode amatan penelitian ini.  Hasil 
amatannya, menunjukkan sebagai berikut: 

 
(1) Pengaruh ROA terhadap CAR 
Variabel ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Rubi Ahmad  et all (2009) yang menyatakan bahwa variabel ROA memiliki 
hubungan negatif dengan variabel Kapital Bank. Rafet Aktas et all (2015) di South Eastern European 
menemukan bahwa ROA memiliki hubungan signifikan positif terhadap nilai CAR. Hal ini dapat 
diakibatkan oleh perbedaan variabel dan metodologi antara penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya.  

Rubi Ahmad  et all (2009) dan Rafet Aktas et all (2015) menggunakan metode OLS dan tidak 
memasukan variabel makro, sedangan penelitian ini menggunakan metode 2SLS dan memasukan 
variabel makro secara simultan. Sehingga, dari sisi keterbaruan variabel dan metodologi, ROA tidak 
berpengaruh kepada CAR diakibatkan oleh kondisi pendapatan dan nilai aset perbankan yang terkena 
dampak gejolak pasar keuangan resikonya telah diserap oleh strategi BI dalam memitigasi resiko 
makro dan pasar keuangan Indonesia. 

 
(2) Pengaruh BOPO terhadap CAR 
Variabel BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap CAR pada periode long_term dan tidak 

berpengaruh signifikan pada periode lain. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian yang menduga 
strategi efisiensi (CRP: cost reduction program) adalah strategi internal Perbankan dalam menjaga 
nilai CAR yang dipersyaratkan otoritas, sebagaimna ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu 
di negara lain. Hanya saja, strategi CRP dalam BOPO masih bersifat aksi jangka panjang Perbankan 
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Indonesia, belum menjadi pilihan strtaegi berkelanjutan di jangka pendek-menengah pengelolaan 
Perbankan Indonesia.  

(3) Pengaruh NIM terhadap CAR 
NIM tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai CAR. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rubi 

Ahmad  et all (2009), yang menyatakan bahwa variabel NIM tidak memiliki pengaruh terhadap CAR. 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafet Aktas et all (2015) di South Eastern European, 
yang menyatakan bahwa NIM memiliki hubungan signifikan positif terhadap CAR.  

Penelitian yang membuktikan hubungan korelasi positif NIM terhadap CAR (Rafet Aktas et all, 
2015) juga memiliki kelemahan, yaitu unbalance data. Disamping itu, juga terdapat keterbaruan 
penelitian ini terkait penerapan metode 2SLS dan tambahan variabel makro kedalam persamaan CAR. 
Dimana, penelitian terdahulu hanya memasukan variabel rasio keuangan dengan metode OLS. Atas 
dasar hal tersebut, hasil uji hipotesis ini dapat lebih diterima dari sisi balance data serta keterbaruan 
metodologi penelitiannya. 

Dari sisi fenomena praktis Perbankan Indonesia, temuan ini juga menyanggah opini yang 
berkembang bahwa NIM Perbankan Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara lain sebagai 
akibat dipilihnya strategi Bank untuk memperbesar keuntungannya. Fakta empiris bahwa tingginya 
NIM di Perbankan Indonesia tidak ada kaitannya dengan pembentukan kapital (CAR) Bank.  

Penelitian di perbankan Inggris yang membuktikan bahwa NIM berkorelasi negatif dengan rasio 
likuiditas, sebagai akibat terlalu dominannya Bank Sentral sebagai pengendali mitigasi resiko dan 
perekonomian (Aspachs, Nier, dan Tiesset, 2005), juga tampak dalam penelitian ini, yaitu terlalu 
dominannya strategi Bank sentral yang membuat Perbankan tidak memiliki strategi yang bersifat 
inisiatif internal untuk mengelola likuiditasnya (counter cyclical).  Meskipun terdapat perbedaan, 
dalam penempatan variabel dependen CAR terhadap variabel makro dan rasio keuangan pada model 
penelitian ini, sedangkan penelitian Aspach, Nier dan Tieset (2005) menggunakan Rasio Likuiditas 
sebagai variabel independen terhadap variabel makro dan rasio keuangan. Perbedaan lainnya, juga dari 
sisi metodologi, penelitian ini dengan metode 2SLS sedangkan Aspach, Nier dan Tieset (2005) 
menggunakan OLS.  

NIM Perbankan Indonesia tinggi tidak berkorelasi positif dengan CAR diakibatkan kondisi makro 
sepenuhnya diserap Bank Indonesia. BIrate yang tinggi untuk menjaga likuiditas dana nasabah (M1) 
sebagaimana ditemukan di persamaan BIrate pada bagian terdahulu. Peran Bank Sentral itulah yang 
menyebabkan Perbankan Indonesia dalam zona nyaman dalam strategi pendapatan terhadap 
Kapitalnya (CAR). 

(4) Pengaruh Size Bank terhadap CAR 
Size Bank tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai CAR. Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Polat, A., & Al-khalaf, H. (2014) di Perbankan Saudi Arabia yang 
menyatakan bahwa Size Bank memiliki hubungan positif dengan CAR, serta Leila Bateni et all (2014) 
pada private bank di Iran, Rafet Aktas et all (2015) di South Eastern European, dan Rubi Ahmad  et all 
(2009) yang  menyatakan bahwa Size bank memiliki hubungan negatif dengan CAR. Perbedaan hasil 
penelitian ini dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu (1) dimasukannya variabel makro dan pasar 
keuangan; serta (2) penerapan metode 2SLS. Sehingga, size Bank tidak memiliki pengaruh terhadap 
CAR Perbankan Indonesia diakibatkan oleh diperhitungkannya peran Bank Sentral serta Pasar 
Keuangan dalam alokasi asset perbankan.  

(5) Pengaruh NPL terhadap CAR 
NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai CAR. Hal ini sejalan dengan temuan Polat, A., & 

Al-khalaf, H. (2014) dalam penelitian pengaruh NPL dengan CAR di Perbankan Saudi Arabia. NPL 
seharusnya (diduga) berkorelasi negatif ke Perbankan, jika Perbankan mengalokasikan asetnya secara 
dominan ke pasar kredit sektor riil (LDR).  

Dalam persamaan terdahulu, instrumental variabel di BIrate menunjukan bahwa akibat pengaruh 
eksternal (Kurs) ke Inflasi telah mengakibatkan ketergantungan likuiditas nasabah (M1) terhadap 
sukubunga yang tinggi sehinga berakibat korelasi negatif terhadap indikator sektor riil (ekspor-impor). 
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Hal yang sama juga ditemukan dalam instrumental variabel persamaan M2, dimana selisih suku bunga 
(BIrate-Fedrate) serta pasar obligasi menjadi pemicu pertumbuhan uang beredar di Indonesia, yang 
diikuti oleh volatilitas di pasar keuangan. Sehingga, NPL tidak berpengaruh terhadap CAR diakibatkan 
oleh menurunny alokasi perbankan ke pasar kredit sebagai akibat alokasi ekses likuiditas Perbankan ke 
pasar Keuangan 

 
(6) Pengaruh CASH_RATIO terhadap CAR 
CASH_RATIO berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CAR pada periode medium_term-II, 

namun tidak ditemukan pada periode lainnya. Penelitian yang dilakukan Aspachs, Nier, dan Tiesset 
(2005) dalam mengukur pengaruh makro (GDP dan Interest rate) dan rasio keuangan terhadap rasio 
likuiditas perbankan di UK menyatakan bahwa Bank cenderung akan menyimpan likuiditasnya dalam 
bentuk lancar (cash) sebagai akibat strategi konservatif dalam manajemen resiko yang dimitigasi oleh 
Bank Sentral. Penelitian ini menemukan pengaruh CASH_Ratio ditemukan di periode medium_term-II 
yang mengkonfirmasi bahwa semakin dinamis kondisi perekonomian global yang dipicu oleh alokasi 
Bank ke pasar keuangan, maka Bank semakin konservatif dalam menjaga resiko ketidakpastian dengan 
menyimpan likuiditas likuid setara uang tunai.  

(7) Pengaruh LDR terhadap CAR 
LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai CAR. Hal ini berbeda dengan penelitian Polat, A., 

& Al-khalaf, H. (2014) yang menemukan pengaruh negatif LDR terhadap CAR di Perbankan Saudi 
Arabia. Hal ini menunjukan bahwa perbankan Indonesia lebih konservatif dibandingkan perbankan 
Saudi Arabia. Dimana, resiko dinamika makro yang mengakibatkan perbankan mengurangi resiko 
NPL dengan mengurangi kredit (LDR) ditemukan di Perbankan Indonesia, sedangkan di Perbankan 
Saudi Arabia penyaluran kredit (LDR) masih dilakukan meskipun beresiko menganggu CAR nya. 
Hanya saja penelitian Polat, A., & Al-khalaf, H. (2014) tidak memasukan variabel makro dalam 
persamaannya, sehingga tidak bisa diuji apakah hal itu memang inisiatif Bank di Saudi Arabia ataukah 
diakibatkan pengaruh makro dan pasar keuangan relatif berdampak minimal terhadap strategi Bank 
Sentral di Saudi Arabia. 

(8) Pengaruh NETsuratberharga terhadap CAR 
NETsuratberharga berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CAR pada periode medium_term-I 

dan short_term--II. Hal ini sejalan dengan penelitian Aspachs, Nier, dan Tiesset (2005) di Perbankan 
UK bahwa Bank pada saat krisis memiliki kecenderungan menjaga nilai asetnya dengan alokasi 
likuiditas ke pasar keuangan yang juga stabilitasnya dijaga oleh Bank Sentralnya. Temuan penelitian 
ini mempertegas, bahwa Perbankan dalam strategi bersifat reaktif, dimana saat terjadi gejolak Bank 
cenderung mengalokasikan asetnya ke pasar keuangan yang dijaga oleh BI. Sehingga, biaya modal 
yang tinggi di sektor riil lebih diakibatkan oleh mitigasi likuiditas perbankan tergantung oleh kondisi 
eksternal yang mepengaruhi pasar keuangan Indonesia. 

(9) Pengaruh NETantar_bank terhadap CAR 
NETantar_bank berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CAR pada periode medium_term-I 

dan short_term-II. Sama halnya dengan temuan pengaruh positif NETsuratberharga yang juga terjadi 
di medium_term-I dan short_term-II, maka temuan bahwa NETantar_bank bepengaruh positif 
terhadap CAR pada saat terjadi gejolak pasar keuangan membuktikan bahwa Perbankan Indonesia 
menjalankan strategi reaktif, dan jika terjadi masalah likuiditas akan sangat tergantung kepada pasar 
uang antar Bank.   

Dengan demikian, gap likuiditas terjadi di Perbankan Indonesia, dimana Bank yang menyimpan 
likuiditas akan menemukan pasarnya disaat terjadi gejolak pasar keuangan yang menganggu likuiditas 
di Bank lainnya. Inilah yang terjadi dalam kasus Bank Global (2005) dan Bank Century (2008) sebagai 
Bank gagal, yaitu ketidakmampuannya dalam menyerap kepercayaan industri untuk mendapatkan 
pinjaman dari bank lainnya. Menariknya, meski tahun 2013 volatilitas pasar keuangan lebih tinggi dari 
tahun 2005 dan 2008 tapi tidak menyebabkan Bank gagal. Hal ini tampak dari temuan penelitian ini, 
dimana pada short-term-II (2013) posisi likuiditas Perbankan diletempatkan di NETsurat_berharga dan 
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NETantar_bank dengan stabilisasi harga obligasi dilakukan oleh BI seperti ditemukan dalam 
persamaan M2 pada periode medium_term-II dan short_term-II. Hal itu juga didukung dengan telah 
hidupnya pasar sekunder obligasi sejak tahun 2009, sehingga pasar uang antar bank mendapatkan 
acuan aset likuid harga surat berharga. 

 
(10) Pengaruh NETbi terhadap CAR 
NETbi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai CAR. Penelitian ini menemukan fakta 

terjadinya counter cyclical di Perbankan Indonesia sebagai akibat dominannya peran BI dalam 
memitigasi makro dan resiko pasar keuangan, namun tidak menemukan peran berlebih dari BI dalam 
menjaga CAR perbankan di seluruh periode amatan melalui bantuan likuiditas jangka pendek (NETbi) 
terhadap CAR. 

(11) Pengaruh Leverage terhadap CAR 
Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap nilai CAR. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Ho dan Hsu (2010) yang menganalisa hubungan antara leverage, performance  dan CAR di 
Taiwan selama periode penelitian 2001-2006, Hasilnya menunjukkan, bahwa ukuran perusahaan, 
leverage, dan biaya finansial berpengaruh positif terhadap performa perusahaan. Polat, A., & Al-
khalaf, H. (2014) dalam penelitiannya terhadap sejumlah bank di Saudi Arabia menunjukkan, bahwa 
leverage berpengaruh positif terhadap CAR bank, hasil tersebut sama seperti hasil penelitian Rubi 
Ahmad (2009). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Rafet Aktas et all (2015) yang di South 
Eastern European (SEE) yang menyatakan bahwa leverage memiliki hubungan signifikan negatif 
terhadap nilai CAR.   

Artinya, Perbankan Indonesia sama halnya dengan emerging market lainnya memiliki 
ketergantungan akumulasi modal dan asetnya dari pengaruh eksternal melalui pasar surat hutang. 
Posisi ini tentu meyebabkan kerentanan CAR perbankan terhadap gejolak pasar keuangan. 

 
(12) Pengaruh Laba Ditahan (RE: Retained Earning) terhadap CAR 
RE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai CAR. Penelitian ini memasukan variabel yang 

belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu Retained Earning untuk membuktikan ide yang dikemukakan 
oleh Cohen dan Scatigna  (2014) bahwa untuk mengatasi gejolak makro dan pasar keuangan Bank 
harus mengalokasikan Retained Earning sebagai pertahanan CAR nya di masa depan. Hasil penelitian 
yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa insiatif strategi tersebut belum menjadi pilihan 
perbankan Indonesia. Hal ini semakin mempertegas Perbankan Indonesia bersifar reaktif dalam 
strategi CAR nya. 

4.2 Keterbatasan dan Kelebihan Penelitian 
Penelitian ini mengalami keterbatasan terkait data transaksi pasar obligasi pemerintah dan swasta 

yang baru tersedia secara berkelanjutan sejak berjalannya operasional IBPA pada Agustus 2009. 
Sehingga, data keuntungan pasar obligasi baru dapat dimasukan ke dalam persamaan M2 dimulai pada 
Januari 2010. Karena keterbatasan itulah, hasil penelitian dibagi tiga: 
Long term : Bulan ke bulan dari Januari 2002 – Desember 2014 tanpa memasukan variabel data 

obligasi pemerintah dan swasta; 
Medium_term I : Bulan Januari 2002  - Desember 2009 tanpa memasukan variabel data obligasi 

pemerintah dan swasta; 
Medium_term II : Bulan Januari 2010  - Desember 2014 memasukan variabel data obligasi 

pemerintah dan swasta dari IBPA 
Short_term-I : Bulan Januari 2005 – Desember 2005 
Short_term-II : Bulan Januari 2008 – Desember 2008  
Short_term-III : Bulan Januari 2013 – Desember 2013 

 
Penelitian ini menggunakan analisis Pooled Data sehingga kelebihan dari penelitian ini adalah 

dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom (derajat 
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kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar yang dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang 
efisien.    Serta memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis 
dibandingkan data cross sectional. 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah BI_rate dan M2 yang mempengaruhi 
variabel rasio keuangan secara tidak langsung. Berdasarkan teori, variabel BI_rate dan M2 juga dapat 
mempengaruhi variabel rasio keuangan secara langsung dengan menganalisis menggunakan mixed 
variabel.  
 

4.3 Implikasi Penelitian 
4.3.1 Implikasi Teori 

Menurut Friedman,  fungsi uang tidak hanya untuk inflasi tapi juga kesejahteraan dari alokasi aset 
di pasar keuangan. Friedman menganggap ekonomi secara jangka panjang stabil, sedangkan Keynes 
berasumsi sebaliknya. Menurut Friedman, fluktuasi hanya bersifat jangka pendek dan tidak 
memerlukan bunga yang justru dalam jangka panjang akan mengorbankan sektor riil sendiri, 
melainkan dengan menghidupkan kebijakan uang beredar (Quantitative Easing). 

Penelitian ini membuktikan perdebatan Keynesian dan Friedman memang terjadi di arus uang 
beredar (M2) dan kontraksi suku bunga acuan BI (BI-rate). Disatu sisi, pasar keuangan dan postur 
strategi CAR Perbankan Indonesia menunjukan sinyal semakin monetaris. Tapi, di sisi lain 
kekhawtiran Keynes juga terbukti bahwa uang lebih mengarah ke motif spekulasi.  

Di Indonesia, terdapat indikasi mixed-theory antara teori preferensi likuiditas (Keynes) dan 
monetaris (Friedman), yang ekses likuiditas diantaranya diakibatkan oleh faktor eksternal dari 
kebijakan Bank Sentral Dominan negara lainnya terhadap emerging market. 

Kondisi ini berdampak kepada tumpuan peran yang terlalu besar kepada strategi Bank Sentral (BI) 
dalam mengendalikan likuiditas perbankan, dan perbankan cenderung tidak berstrategi (counter 
cyclical) sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Aspachs, Nier, dan Tiesset (2005) pada 
likuiditas bank di UK tahun 1985-2003. Dimana, perbankan cenderung melakukan counter cyclical 
likuiditas dengan mencadangkan likuiditas yang rendah pada saat ekonomi tumbuh. 

4.3.2 Implikasi Praktis Manajemen 
4.3.2.1 Implikasi Praktis Manajemen Otoritas  

Sinyal korelasi positif transaksi dan nilai indeks obligasi khususnya obligasi pemerintah terhadap 
likuditas M2 yang merubah korelasi positif tertinggi selisih suku bunga BIrate-Fedrate menjadi 
korelasi negatif tertinggi adalah peluang bagi otoritas moneter (BI) untuk mulai menghidupkan 
kebijakan uang beredar. Jika selama ini kebijakan uang beredar merupakan strategi Quantitative 
Easing The Fed yang menyerap obligasi pemerintah, maka kedepan harusnya merupakan inisiatif BI 
dalam menghidupkan QE dari sisi kebijakannya sendiri. 

Peluang untuk itu tampak setidaknya dari dua alasan  (1) telah tampak sinyal pemeliharaan 
cadangan devisa melalui stabilitas harga obligasi oleh BI, dan (2) peran perbankan yang banyak 
menyerap surat berharga dalam aktivanya. Hanya saja hal ini masih menjadi biaya moneter (OPT-BI) 
sebagai akibat volatilitas Kurs Rupiah dengan US Dolar yang diakibatkan oleh penyerapan Obligasi itu 
sendiri oleh asing. Untuk menanggulangi hal tersebut, BI sebaiknya semakin fokus menyerap Obligasi 
beredar dalam devisa serta memulai strategi QE bersama pemerintah Indonesia. Dimana, surat utang 
negara yang akan terbit fokus untuk inisiatif fiskal dalam menambah supply Rupiah ke sektor riil, yang 
dapat diserap Perbankan dan operasi moneter BI. 

 
4.3.2.2 Implikasi Praktis Manajemen Perbankan   

Manajemen Perbankan Indonesia perlu sesegera mungkin menyelesaikan perangkap operasional 
berupa rendahnya utilasi aset dalam meningkatkan pendapatan (ROA) serta inefisiensi biaya 
operasional (BOPO). Dari sisi BOPO, sinyal positif sudah tampak. BOPO berkorelasi negatif terhadap 
CAR yang menunjukan strategi cost reduction program telah tampak di Perbankan Indonesia. Namun, 
dari sisi ROA strategi reaktif terhadap situasi pasar dalam memperoleh pendapatan dari utilisasi aset 
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yang dimiliki tampak di Perbankan Indonesia. ROA dalam posisi korelasi negatif dengan CAR yang 
menunjukkan indikasi banyaknya nilai aset dari arus pendapatan yang dinilai beresiko sehingga 
dikoreksi dalam perhitungan ATMR (aset tertimbang menurut resiko) yang diatur otoritas dalam 
perhitungan CAR. 

Manajemen perbankan Indonesia memerlukan strategi industri yang solid. Hal ini tampak dari 
korelasi pasar uang antar Bank (NETantarbank) terhadap CAR pada saat terjadi gejolak likuiditas. Untuk 
itu, manajemen Bank memerlukan strategi jaringan yang solid dengan mitra sekaligus pesaingnya di 
Industri Perbankan. Meski, tampaknya egoisme Bank yang kelebihan likuiditas juga tampak dari 
strategi likuiditas yang diserap di CASHRATIO dan surat berharga (NETSuratBerharga) pada saat 
terjadinya gejolak pasar dan kelebihan likuiditas. 

 
4.3.2.3 Implikasi Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini masih menggunakan variabel makro yang berpengaruh secara secara tidak langsung 
ke variabel rasio keuangan, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan yang meneliti tentang 
pengaruh variabel makro secara langsung terhadap rasio keuangan (mixed-variables) dengan 
menggunakan metodologi penelitian yang berbeda. Model yang dibangun belum menjawab secara 
utuh mixed theory yang banyak dianut oleh negara maju, yaitu peran instrumen keuangan ke sektor riil. 
Sehingga, implikasi penelitian secara teoritis, di sisi variabel makro perlu dikembangkan. 

Perlukan untuk menempatkan Operasi Pasar Terbuka (OPT-BI) menjadi variabel independen, dan 
M2 masuk sebagai variabel dependen. Hal ini, guna melihat peran BI dari sisi kebijakan yang mereka 
ambil sebagai mediating variabel dinamika pasar. Karena, uang beredar (M2) adalah akumulatif dari 
kebijakan global dan BI. Perubahan pola ini, akan lebih aplikatif bagi manajemen industri perbankan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , strategi perbankan Indonesia dalam menjaga 

pertumbuhan kecukupan modal minimum (CAR) diantara pengaruh variabel makro dan pilihan 
strategi keuangannya (rasio keuangan) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. BI-rate yang diambil oleh Bank Indonesia, nilainya dipengaruhi oleh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah 
atas US Dolar, Posisi Ekspor di Neraca Perdagangan, Uang Beredar di Masyarakat (M0) dan  uang 
giral perbankan (M1). Dimana, pengaruh ekternal merupakan dampak negatif terbesar terhadap 
BIrate yang diikuti oleh inflatoir perekonomian yang masih dikompensasi BI-rate dalam 
mengendalikan likuiditas M1 dan M0. Sehingga, dampaknya inefisiensi perekonomian nasional 
yang diserap BIrate yang tinggi mengakibatkan perekonomian riil (ekspor) tidak tumbuh secara 
ajeg dan berkelanjutan. 

2. Profil jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor 
eksternal sebagaimana tampak dari determinan positif tertinggi yang menumbuhkan M2 di 
Indonesia adalah selisih suku bunga BI-rate atas Fed-rate. Variabel tersebut menjadi determinan 
negatif tertinggi setelah diperhitungkannya data transaksi dan indeks obligasi sejak Januari 2010. 
Hal ini menunjukan bahwa inelastisitas BI-rate terhadap Inflasi akan meyebabkan alokasi aset ke 
pasar keuangan sebagaimana diyakini teori monetaris (Friedman dalam Palley, 2014). Dominasi 
oleh strategi asing melalui kebijakan Bank Sentral Dominan (The Fed) berdampak pada volatilitas 
yang menjadi keuntungan bagi asing sekaligus biaya moneter bagi Indonesia. 

3. BI-rate berdampak netral terhadap CAR Perbankan Indonesia. Artinya, peran BI dalam kebijakan 
BI-rate cukup efektif untuk menjaga likuiditas CAR. Hal ini juga tidak berlebihan, dimana BI-rate 
justru menjadi determinan positif  CAR. Posisi netral telah cukup memitigasi resiko perekonomian 
yang dapat menganggu likuiditas perbankan (CAR). 

4. Postur uang beredar (M2) di Indonesia bersifat netral dalam transmisinya kepada CAR Perbankan. 

5. Likuiditas M2 di Indonesia bertumbuh lebih banyak dikarenakan faktor kebijakan The Fed 
dibandingkan BI. Sehingga, M2 tetap menjadi variabel yang sewaktu-waktu dapat menganggu 
CAR akibat melemahnya nilai tukar Rupiah atas US Dolar. 

6. Strategi Perbankan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan kecukupan modal (CAR) lebih bersifat 
manajemen korporasi dibandingkan perannya sebagai Bankers. Hal ini terlihat secara jangka 
panjang, Perbankan Indonesia disibukan oleh (a) akumulasi modal dan asetnya bertumpu ke pasar 
surat hutang, yang ditandai oleh determinan  positif Leverage terhadap CAR, serta (b) mengelola 
masih tingginya inefisiensi biaya operasional yang tampak dari determinan negatif BOPO terhadap 
CAR.  

Rasio-rasio yang bersifat intermediasi seperti LDR tidak berpengaruh terhadap CAR. 
Kalaupun berfungsi sebagai Bank, hanya tampak dari sisi fungsi treasury, yaitu dengan terlihatnya 
NETsuratberharga sebagai determinan positif di midterm-1 dan short_term-2. 

Kelebihan likuiditas di satu Bank, juga mengakibatkan kekurangan di Bank lain. Ini 
menunjukkan segmentasi dana di perbankan terbatas, dan lebih memilih ke pasar uang antar Bank 
sebagaimana tampak dari determinan positif NETBank terhadap CAR di  midterm-1 dan short_term-
2. 
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Sikap reaktif, bukan aktif (berstrategi) juga tampak dari berjaga-jaganya perbankan di 
mid_term-II yang semakin fluktuatif dengan menyimpan dana kas, bukan penyaluran. Hal ini 
tampak di midterm-II (Januari 2010 – Desember 2014) posisi determinan positif CAR adalah 
CASHRatio. 

Dalam posisi tekanan, seperti tampak di periode short_term, khususnya short_term-III 
Perbankan Indonesia lebih bersifat pasif dan dipayungi oleh BIrate dan kebijakan The Fed yang 
masih belum menarik dananya. Situasi sangat pasar keuangan ini juga dinikmati Perbankan. 

Meskipun upaya meningkatkan pendapatan dengan melakukan efisiensi biaya operasional 
(BOPO) tampak menjadi pilihan strategi perbankan Indonesia dalam menumbuhkan CAR. Namun, 
hal ini tidak diikuti dengan peningkatan laba ditahan (Retained Earning), sebagai strategi 
mendahului kurva dalam menjaga ketahan CAR.  
 

5.2 Saran 
 Berdasarkan penemuan dari penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bank Indonesia sebaiknya mulai menghidupkan kebijakan uang beredar menjadi inisiatif baru 

untuk mengimbangi fine tuning BI-rate dalam stabilisasi perekonomian. Peluang untuk itu tampak, 
setidaknya dari dua alasan (1) telah tampak sinyal pemeliharaan cadangan devisa melalui stabilitas 
harga obligasi oleh BI, dan (2) peran perbankan yang banyak menyerap surat berharga dalam 
aktivanya.  

2. Otoritas Jasa Keuangan bersama BI sebaiknya memberikan kebijakan insentif dan disentif Giro 
Wajib Minimum (GWM) yang dibaurkan dengan alokasi kredit (LDR) dan surat berharga. Bank 
yang meyerap obligasi yang dapat memberikan dampak kepada perekonomian riil dapat diberi 
insentif GWM-LDR. Sedangkan, yang beresiko tetap dikoreksi secara konsisten dengan 
perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) yang mengkoreksi nilai CAR Bank.  

3. Manajemen Bank harus segera menyelesaikan persoalan internalnya, khususnya dalam pilihan 
pendanaan yang bersifat reaktif terhadap pasar. Hal ini untuk mengurangi koreksi resiko ATMR 
dalam CAR sebagai akibat korelasi positif Leverage terhadap CAR. 

4. Manajemen Bank harus berani mengambil strategi mitigasi resiko makro menjadi peluang tidak 
hanya sekedar beruntung dikarenakan peran Bank Sentral telah mengatasinya.  

5. Penelitian lanjutan perlu dikembangkan untuk meneliti pengaruh variabel makro secara langsung 
terhadap rasio keuangan (mixed-variables) dengan menggunakan metodologi penelitian yang 
berbeda, untuk menjawab secara utuh implementasi mixed theory yang banyak dianut oleh negara 
maju di negara berkembang 

6. Penelitian lanjutan perlu dikembangkan dengan memasukan variabel produk domestik bruto 
(PDB), untuk menjawab peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia menjalankan mix-
policy dalam mendorong likuiditas perbankan (CAR) lebih ke arah motif berjaga-jaga. 

7. Penelitian lanjutan dari sisi aplikasi manajemen diperlukan dengan menempatkan Operasi Pasar 
Terbuka (OPT-BI) menjadi variabel independen, dan M2 masuk sebagai variabel dependen. 
Kontribusi perubahan pola ini, akan lebih aplikatif bagi manajemen industri perbankan. 
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