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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Eksistensi perbankan dalam dunia perekonomian menjadi bagian
krusial yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sosial-ekonomi
masyarakat. Peran sentralnya adalah sebagai lembaga intermediasi, yakni
sebagai perantara sirkulasi keuangan dimana fungsi utama perbankan
memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Secara definitif, bank dapat
diartikan sebagai usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun
1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Fungsi
Bank Syariah pada umumnya sama dengan fungsi Bank Konvensioanl, yaitu
sebagai financial intermediaries, akan tetapi berbeda dalam proses penyaluran
dana. Di dalam penyaluran dana, Bank Syariah menerapkan beberapa akad,
yang pertama akad kemitraan (partnership) yaitu berupa mode mudarabah
(kemitraan pasif) dan musharakah (kemitraan aktif), akad jual beli yaitu
berupa murabahah, akad sewa menyewa yaitu berupa ijarah, dan akad
pinjaman bebas bunga, yaitu berupa qurūd hasanah (Siddiqi, 1992).
Berdasarkan fungsi bank di atas, kondisi ekonomi menjadi bagian yang
integral dengan kualitas kinerja dan kesehatan bank. Oleh karena itu bank
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harus bisa menjaga tingkat kesehatannya agar bisa menjalankan perannya
sebagai lembaga intermediary dengan efektif. Apabila dikatagorikan sebagai
bank sehat berarti bank memiliki kinerja yang baik dimana akan memperoleh
dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sehingga bank mampu
menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan secara efektif
(Sutedi, 2014).
Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (2014) bahwa pada
prinsipnya tingkat kesehatan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari
manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan
meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sebagai bentuk perhatian Bank
Indonesia terhadap kesehatan bank, maka Bank Indonesia mengeluarkan
kebijakan

penilaian

terhadap

kesehatan

bank

berdasarkan

PBI

No.13/1/PBI/2011tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dan PBI
No.9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum
berdasarkan

prinsip syariah. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup

penilaian terhadap profil (risk profile), good corporate governance (GCG),
permodalan (capital), rentabilitas (earning).
Berdasarkan kebijakan di atas, pada umumnya peneliti, seperti Suteja
dan Sidiq (2010), Jureviciene dan Doftartaite (2013), Margaretha dan Zai
(2013), Noholo dan Husain (2014), dalam membahas kinerja dan kesehatan
bank memilih variabel penelitian berupa capital adequacy ratio (CAR), net
performing loan (NPL), return on total assets (ROA), beban operasional
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terhadap pendapatan (BOPO), loan to deposito ratio (LDR) sebagai variabel
yang mempengaruhi kinerja dan kesehatan bank.
Namun demikian, berdasarkan sejumlah penelitian seperti Cavalcanti
(2004), Singh (2009), Sanches (2013), Chari (2013), Krainer (2014) bahwa
variabel penelitian terbaru pada kinerja dan kesehatan bank adalah fractional
reserve banking1 yang diduga berdampak terhadap risiko likuiditas. Bank
yang tidak likuid merupakan indikator bahwa bank itu tidak sehat.
Selain itu, berdasarkan penelitian Fontenla dan Gonzalez (2007),
bahwa indikator fractional reserve banking menjadi salah satu penyebab
terjadinya Self-fulfilling crises yang ditandai dengan jumlah liabilitas bank
relatif lebih tinggi dari cadangan (reserve) yang ada diperbankan (ratio of
bank liquid reserves). Sebelumnya, kajian serupa juga pernah dilakukan oleh
Nuri (2002) yang mengkaji secara khusus pengaruh fractional reserve banking
terhadap inflasi. Hasilnya positif menunjukkan bahwa fractional reserve
banking memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya inflasi.
Hal ini disebabkan bank mempunyai peran untuk menciptakan uang pengganti
dari government currency. Kecepatan (velocity) uang pengganti tersebut
muncul ditentukan oleh regulasi dan ketentuan reserve dari bank sentral
(Cavalcanti, 2004). Pandangan ini sejalan dengan Chari (2013) yang
menyatakan bahwa fractional reserve banking bukan sebatas menyisakan
cadangan (reserve) di brankas bank, akan tetapi fractional reserve banking

1
Secara literal, fractional reserve banking adalah praktek dimana bank mempertahankan
hanya sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan yang tersedia (mata uang atau deposito
di bank sentral) sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari nasabah. Untuk
lebih mendalam, penjelasan terkait dapat dibaca di landasan teoritis pada bab II.
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juga menciptakan potensi bank menciptakan uang berlipat ganda, karena rasio
stok cadangan uang di perbankan menjadi formula money multiplier
(pengganda uang). Artinya semakin kecil reserve, maka semakin besar potensi
penciptaan uang (money creation) yang dilakukan oleh bank. Dengan
demikian, dampak fractional reserve banking tidak hanya berimplikasi
terhadap internal perbankan saja, akan tetapi berdampak juga terhadap
macroeconomic stability.
Fakta dan data di atas telah mempengaruhi beberapa pemikiran teoritis
ekonom muslim tentang konsep bank, khususnya Bank Syariah, seperti Khan
(1986), Siddqi (1992), Chapra (2002), Diwany (2003), Jarhi (2004), Hasan,
Meera (2005), Choudury (2010), Karim (2010) dan lain-lain. Pada umumnya,
pemikiran beberapa tokoh tersebut merekomendasikan agar fractional reserve
banking tidak diterapkan di Bank Syariah. Namun berdasarkan studi empiris
yang dilakukan Meera dan Moussa (2009), praktek fractional reserve banking
telah dan masih dijalankan di Bank Syariah, terutama oleh Bank Islam di
Negara Malaysia. Di Indonesia, secara praktek, fractional reserve banking
mungkin dapat dilihat dari tingkat rasio giro wajib minimum (GWM)
berdasarkan aturan Bank Indonesia. Ini artinya penerapan fractional reserve
banking di Bank Syariah merupakan persoalan yang kontradiktif antara teori
dan praktek.
Berdasarkan perbedaan antara rekomendasi teoritis dari ekonom
muslim berupa fractional reserve free-banking dengan fakta praktis berupa
praktek fractional reserve banking di atas, beberapa peneliti telah melakukan
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penelitian seperti Nuri (2002), Cavalcanti (2004), Fontenla dan Gonzalez
(2007), Singh (2009), Meera dan Larbani (2009), Sanches (2013), Chari dan
Phelan (2013), Sani dan Aziuddin (2013), Krainer (2014), Musse, dkk (2015).
Akan tetapi, pada umumnya penelitian-penelitian tersebut masih bersifat
teoritis dan masih berdasarkan pendekatan normatif, seperti pengembangan
modeling system fractional reserve free-banking, dan pengkajian dalam
perspektif Islam, terutama yang berkaitan dengan Bank Syariah.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk
membuktikan secara empiris pengaruh fractional reserve banking terhadap
kinerja dan kesehatan bank (konvensioanl dan syariah) di Indoensia.2 Selain
variabel fractional reserve banking, penelitian ini juga menjadikan financial
variable sebagai variabel indepeden. Penelitian ini juga bertujuan untuk
membuktikan pengaruh financial variable seperti credit growth terhadap
kinerja dan kesehatan bank. Berdasarkan banyak penelitian, seperti Cavalcanti
(2004), Fontenla dan Gonzalez (2007), Hagen dan Ho (2008), ditemukan
bawah domestic credit growth berpengaruh terhadap bank crises dan stabilitas
ekonomi. Temuan ini mengkonfirmasi economics theory yang menyatakan
bahwa

pertumbuhan

kredit

yang

berlebihan

(lending

booms)

bisa

mempengaruhi instabilitas sistem perbankan, karena berimplikasi terhadap
peningkatan risiko pada sistem keuangan dan berpotensi terkena gejolak
keuangan (financial turmoil) ketika situasi perekonomian sedang mengalami

2
Berdasarkan kajian penulis, secara teoritis indikator fractional reserve banking tidak
hanya berupa rasio GWM, tetapi juga berupa presentase dana simpanan nasabah yang digunakan
bank untuk pembiayaan, serta fiduciary money yang diciptakan oleh bank sebagai alat
pembayaran yang sah di dunia perbankan.
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guncangan (adverse shock). Selain itu, secara teoritis, semakin tinggi
pertumbuhan kredit, maka semakin besar peredaran uang (money supply).
Peredaran uang yang berlebihan juga berdampak terhadap stabilitas makro
ekonomi (Gul, 2011). Peningkatan kredit khususnya kredit konsumsi dapat
memicu pertumbuhan permintaan agregat diatas output potensial yang
mengakibatkan perekonomian semakin rentan. Sehingga berdampak kepada
peningkatan inflasi dan apresiasi nilai tukar riil. Pada saat yang bersamaan,
selama periode ekspansi institusi perbankan cenderung memiliki ekspektasi
yang terlalu optimis pada kemampuan membayar nasabah dan akibatnya
kurang hati-hati dalam memberikan kredit kepada golongan berisiko tinggi.
Sebagai akibatnya terjadi penumpukan pinjaman yang berpotensi menjadi bad
loans pada periode ekonomi kontraksi (Utari dkk, 2012).
Stabilitas makro ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir
menghadapi tantangan yang cukup signifikan terutama bersumber dari situasi
global, seperti tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia dan gejolak krisis
keuangan global pada tahun 2008-2009, dampak krisis utang di Eropa dan
permasalahan fiskal di AS tahun 2011, dan pada tahun 2013 berkurangnya
pasokan likuiditas ke negara-negara berkembang seiring pengurangan
stimulus moneter negara maju, yang diikuti perlambatan pertumbuhan
emerging market seperti China dan India yang memicu penurunan harga
komoditas disamping menekan permintaan ekspor dari Indonesia. Tantangan
tersebut menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran Indonesia serta
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tekanan depresiatif terhadap nilai tukar rupiah yang diikuti pula oleh kenaikan
tekanan inflasi (OJK, 2015).
Dari kondisi stabilitas makro ekonomi tersebut, Bank Indonesia
merespon dengan meningkatkan persyaratan giro wajib minumum (GWM)
sekunder dari 2,5 persen tahun sebelumnya menjadi 4 persen pada tahun 2013
hingga akhir tahun 2015. Hal inilah yang menyebabkan perlambatan
pertumbuhan kredit. Sehingga untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan
kredit tersebut, berdasarkan aturan PBI No.17/11/PBI/2015, Bank Indonesia
(BI) telah menerbitkan aturan terkait penyesuaian kebijakan Giro Wajib
Minimum (GWM) antara lain mengubah loan to deposit ratio (LDR) menjadi
loan to funding ratio (LFR) dengan memasukkan komponen surat-surat
berharga yang diterbitkan bank selain komponen dana pihak ketiga (DPK)
dalam perhitungan pendanaan.
Di Indonesia, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (2014), tantangan yang dihadapi perbankan di Indonesia
diperkirakan tidak terkait langsung dengan tekanan eksternal yang bersumber
dari depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas dan penurunan
permintaan ekspor mengingat eksposur yang masih terbatas. Kajian ini
memperkuat dugaan bahwa faktor internal perbankan menjadi faktor yang bisa
menjelaskan laju pertumbuhan perbankan, khususnya Bank Syariah. Namun,
aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit
Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat
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mengalami tren negatif dari pada peningkatan sejak tahun 2007, sebagaimana
yang terlihat pada kurva di bawah ini:
Pertumbuhan Bank Syariah
2007-2014
60.00%

Axis Title

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Series1 36.70% 35.60% 33.30% 47.60% 48.60% 34.00% 24.20% 12.40%

Sumber: OJK
Pada saat yang sama, pertumbuhan Bank Konvensional periode tahun
2007-2014 relatif stabil, sebagaimana dalam kurva di bawah ini:

Sumber: OJK
Disinilah urgensinya kajian pengaruh financial variable dan fractional
reserve banking terhadap kinerja dan kesehatan Bank Umum (konvensional
dan syariah). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
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“Pengaruh Fractional Reserve Banking dan Financial Variable terhadap
Kinerja dan Kesehatan Bank Umum (konvensional dan syariah) di
Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Seberapa besar tingkat kedalaman praktek sistem fractional reserve
banking di Bank Umum (konvensional dan syariah) di Indonesia?
2. Apakah fractional reserve banking berpengaruh terhadap kinerja dan
kesehatan Bank Umum (konvensional dan syariah) di Indonesia?
3. Apakah financial variable berpengaruh terhadap kinerja dan kesehatan
Bank (konvensional dan syariah) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan
untuk:
1. Mengidentifikasi seberapa besar praktek sistem

fractional reserve

banking Bank Umum di Indonesia dan mengkomparasinya antara
Bank Konvensional dan Bank Syariah.
2. Menganalisis pengaruh fractional reserve banking terhadap kinerja
dan kesehatan Bank Umum (konvensional dan syariah) di Indonesia
dan implikasinya terhadap Bank Syariah.
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3. Menganalisis pengaruh

financial variable terhadap kinerja dan

kesehatan Bank Umum (konvensional dan syariah) di Indonesia serta
dampaknya terhadap Bank Umum sebagai lembaga intermediary.

1.4 Kontribusi Hasil Penelitian
1.4.1

Manfaat Teoritis (Keilmuan)
Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para

akademisi yang berkutat di bidang ekonomi dan perbankan, khususnya dalam
memahami lebih jauh tentang teori stabilitas perbankan dan maslahah dalam
perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui
gambaran pengaruh financial variable kesehatan dan kinerja Bank Umum
(konvensional dan syariah). Secara detail, kontribusi penelitian ini antara lain:
a. Secara teoritis, penelitian ini akan melengkapi hasil kajian penelitian
terdahulu mengenai fractional reserve banking. seperti penelitian yang
dilakukan oleh Nuri (2002), Cavalcanti (2004), Fontenla dan Gonzalez
(2007), Singh (2009), Kameel dan Larbani (2009)

Krainer (2013),

Sanches (2013), Chari dan Phelan (2013), Sani dan Aziuddin (2013).
Pada umumnya penelitian-penelitian tersebut masih menggunakan satu
indikator fractional reserve banking, seperti reserve atau yang dikenal
dengan giro wajib minimum (GWM). Sedangkan fokus penelitian ini
tidak hanya terfokus pada indikator reserve, tetapi juga menggunakan
indikator tambahan seperti fiduciary money yang dikembangkan oleh
Schumpeter (1911), Mises (1912) dan indicator short-term liability yang
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dikembangkan oleh De Soto (1998) dan Hulsmann (2008). Selain itu,
kajian fractional reserve banking tersebut belum diuji pengaruhnya
secara langsung terhadap kinerja dan kesehatan bank, khususnya Bank
Syariah. Dengan kata lain, secara empiris, fractional reserve banking
belum dikatagorikan sebagai bank-specific determinant. Di Indonesia,
sejauh yang peneliti teliti, sampai saat ini belum ada satu penelitian yang
membahas tentang pengaruh fractional reserve banking terhadap kinerja
dan kesehatan Bank Umum, khususnya Bank Syariah.
b. Penelitian ini juga, secara teoritis akan melengkapi prototipe full
reserve-bank theory, seperti teori yang dikembangkan oleh Positive
Money Community, Chicago’ plan, Austrian Economist, New Economics
Foundation (NEF) dan gerakan Limited Purpose Banking (LPB). Secara
umum, teori tersebut terletak pada potensi fractional reserve banking
dalam penciptaan uang (creating money out of nothing) atau fiduciary
money dan dampaknya terhadap inflasi. Sedangkan fokus penelitian ini
tidak hanya terfokus pada indikator fiduciary money, tetapi juga
menggunakan indikator lain seperti reserve, dan indikator short-term
liability, sekaligus menguji pengaruhnya terhadap kinerja dan kesehatan
Bank Syariah. Dengan kata lain, indikator fractional reserve banking
dalam penelitian ini dikatagorikan sebagai bank-specific determinant.
c. Secara khusus, penelitian ini mengembangkan satu indikator fractional
reserve banking di Bank Syariah yang dikembangkan dari indikator
short-term liability. Indikator ini didasarkan pada teori Fisher (1935),
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tentang konsep 100% money, Chicago’ plan (1933) tentang Narrow
banking dan 100% reserve, Positive Money Community (2012) tentang
100% reserve, Hulsmann (2008) tentang commodity-money dimana uang
simpanan digunakan untuk pembiayaan, De Soto (1998) tentang
pemisahan kontrak deposito dan kontrak pinjaman, dan Kameel dan
Moussa (2009) tentang double kepemilikan, terutama dalam bentuk akad
wadi’ah. Variabel ini didasarkan pada penggunaan simpanan wadi’ah
periode tertentu untuk pembiayaan.
1.4.2 Manfaat Praktis (Bagi Masyarakat)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru
terhadap masyarakat luas, terkait dengan sistem perbankan nasional yang
memegang peranan penting dalam kesejahteraan umum dalam skala nasional.
Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki frame pemikiran baru dalam
menyingkapi problematika perbankan (konvensional dan syariah). Secara
praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:
a. Sebagai bahan masukan bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)

dalam menyusun standar penilaian kinerja dan

kesehatan Bank Umum (konvensional dan syariah), bahwa fractional
reserve banking mungkin berpotensi menjadi variabel yang memiliki
pengaruh negatif terhadap kinerja dan kesehatan Bank Umum.
b. Sebagai acuan bagi Bank Indonesia untuk mempertimbangkan regulasi
giro wajib minimum (GWM) perbankan Nasional (konvensional dan
syariah) di Indonesia.
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c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
dalam menyusun fatwa tentang penerapan indikator fractional reserve
banking di perbankan syraiah.
d. Sebagai kritikan konstruktif terhadap sistem perbankan syariah di
Indonesia. Karena fractional reserve banking akan mereduksi fungsi dan
idealisme eksistensi perbankan syariah yang berorientasi kepada sektor
riil dan peningkatan kesejahteraan sosial.
e. Sebagai alternatif pemikiran bagi kaum intelektual dan akademisi dalam
membangun teori keuangan syariah yang berorientasi kepada sektor riil
dan pemerataan (equality).
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Dalam rangka memetakan penelitian ini, kajian penelitian terdahulu
menjadi suatu keniscayaan dengan tujuan agar dapat membedakan objek
kajian, arah dan kontribusi penelitian. Di dalam mengkaji penelitian terdahulu
tersebut, peneliti mengklasifikasi penelitian terdahulu ke dalam beberapa
katagori. Katagori penelitian pertama adalah penelitian yang menjadikan
fractional reserve banking sebagai objek kajian langsung dari sebuah
penelitian. Dari katagori pertama ini diharapkan dapat ditemukan dan
memperbandingkan indikator fractional reserve banking yang digunakan
dalam penelitian.
Adapun katagori penelitian kedua adalah penelitian yang membahas
faktor-faktor financial variable yang diuji pengaruhnya terhadap kinerja dan
kesehatan perbankan. Dari klasifikasi yang kedua ini diharapkan dapat
mengetahui dan membedakan faktor financial variable apa saja yang selama
ini sering dijadikan variabel untuk diuji pengaruhnya terhadap kinerja dan
kesehatan perbankan. Katagori penelitian ketiga adalah penelitian penunjang
yang berkaitan secara tidak langsung dengan tema penelitian, namun memiliki
hubungan dengan variabel baik independen maupun dependen dari variabel
penelitian saat ini. Dengan pengklasifikasian ini, diharapkan peneliti dapat
meletakkan penelitian ini dengan lebih mudah dan terarah, sehingga akan
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terlihat kontribusi kebaruannya. Di bawah ini akan dijelaskan perkembangan
dan keterkaitan variabel penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.
Dalam beberapa dekade terkahir, variabel fractional reserve banking
sering dijadikan objek penelitian, terutama penelitian yang terkait dengan
sistem perbankan. Hal ini disebabkan variabel fractional reserve banking
diduga menjadi faktor negatif terhadap stabilitas makro ekonomi secara umum,
dan kesehatan bank secara khusus. Cavalcanti (2004) misalnya, meneliti
pengaruh sistem fractional reserve banking terhadap risiko kegagalan bank
(risk of bank failure) dan dampaknya terhadap stabilitas moneter. Penelitian ini
dilakukan berdasarkan pada dugaan negatif terhadap fungsi bank sebagai
intermediary financial yang memungkinkan bank untuk menjadikan bank
liability sebagai sumber pembiayaan perbankan baik dalam sektor produktif
maupun konsumtif. Di dalam penelitian ini, Cavalcanti menyimpulkan bahwa
penambahan cadangan (infusion of reserves) dapat mengurangi instabilitas
moneter. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas moneter tergantung pada
regulasi bank sentral tentang giro wajib minimum (GWM) dan kondisi
likuiditas perbankan secara umum. Semakin rendah reserves pada bank, maka
semakin besar risk of bank failure akan terjadi, karena bank menghadapi risiko
likuiditas, terutama bank yang terlalu besar dalam penyaluran kredit (excessive
redemptions) tanpa mematuhi reserve-management policy. Selain itu, bank
juga mempunyai peran untuk menciptakan uang pengganti (outside money) dari
government currency. Kecepatan (velocity) uang pengganti tersebut muncul
ditentukan oleh regulasi dan ketentuan reserve dari bank sentral. Di dalam
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penelitian ini ditemukan bahwa penyaluran pembiayaan yang terlalu besar
dibanding liabilitas bank akan mempengaruhi terjadinya bank failure.
Tiga tahun kemudian, penelitian Cavalcanti tentang bank failure
dilengkapi oleh penelitian Fontenla dan Gonzalez (2007). Penelitian ini
mencakup 51 negara berkembang, termasuk negara-negara di Amerika Latin
dan Asia yang terkena dampak krisis akhir tahun 90-an. Di dalam penelitian ini
Fontenla dan Gonzalez mengklasifikasi krisis perbankan ke dalam dua
katagori, yaitu fundamental banking crises dan self-fulfilling crises. Katagori
fundamental banking crises terjadi berdasarkan dugaan pada saat GDP
melambat, tetapi tingkat suku bunga dan inflasi tinggi. Dan sebaliknya,
katagori self-fulfilling crises terjadi pada saat GDP tumbuh pesat, tetapi tingkat
suku bunga dan inflasi rendah. Di dalam penelitian ini, Fontenla dan Gonzalez
menyimpulkan bahwa self-fulfilling crises disebabkan oleh liabilitas bank
relatif lebih tinggi dari cadangan (reserve), pertumbuhan kredit domestik
(domestic credit growth) terlalu cepat dan regulasi kebijakan finansial sangat
longgar. Hal ini selaras dengan penelitian Cavalcanti (2004) yang menyatakan
bahwa semakin rendah reserves pada bank dan semakin tinggi domestic credit
growth, maka semakin besar risk of bank failure akan terjadi. Kedua,
fundamental banking crises terjadi disebabkan oleh faktor depresiasi nilai tukar
domestik di atas ambang batas fundamental.
Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas, secara singkat menunjukkan
bahwa rendahnya reserve dan domestic credit growth menjadi faktor risiko
bank failure. Namun demikian, pada umumnya sampai sekarang bank masih
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tetap bertahan menjalankan fungsi intermediary dan menerapkan fractional
reserve banking. Pertanyaannya adalah, argumentasi apa sesungguhnya yang
menjadi landasan perbankan masih menjalankan fungsi bank tersebut. Hal
inilah yang mendorong Singh (2009), mencoba meneliti kelemahan (weakness)
bank yang menerapkan full reserve-bank. Di dalam penelitiannya ditemukan
bahwa 100% reserve menjadi penyebab bank tidak efesien di dalam
penyediaan kredit. Sebab semakin tinggi rasio reserve perbankan, maka
semakin rendah total penyediaan kredit. Hal ini juga diperkuat dengan
penelitian Krainer (2014) yang menyimpulkan bahwa sistem fractional reserve
banking dapat meningkatkan investasi produktif dan berpengaruh terhadap
perkembangan bisnis. Namun perbedaan penelitiannya dengan penelitian Singh
adalah tercantumnya kelemahan sistem fractional reserve banking, antara lain
bank akan memiliki risiko likuiditas yang lebih besar, karena sistem ini
menyalurkan total dana tabungan pada sektor investasi yang mempunyai risiko
tinggi. Kesimpulan ini mendukung penelitian Cavalcanti (2004) yang
menyimpulkan hal yang sama.
Pada tahun 2013, penelitian

Sanches (2013) memperkuat temuan

Cavalcanti (2004), Fontenla dan Gonzalez (2007) yang menyatakan bahwa
sistem fractional reserve banking mempunyai risiko likuiditas yang sangat
besar. Namun dalam penelitian ini, Sanches tidak banyak menyinggung
persoalan fractional reserve banking, tetapi lebih mengarahkan arah
penelitiannya pada penawaran solusi alternatif terhadap risiko likuiditas yang
disebabkan dari system fractional reserve banking. Solusi alternatif yang
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dimaksud adalah joint-liability arrangement, yaitu beberapa bank bekerjasama
di dalam solvabilitas bank. Sehingga dengan kerjasama ini memungkinkan para
anggota untuk terlibat dalam sebagian kecil cadangan perbankan sehinggga
liabilitas masing-masing bank anggota benar-benar terjamin dan aman.
Berbeda dengan Sanches, menurut Chari (2013) antisipasi terhadap
dampak dari fractional reserve banking tidak cukup hanya dengan kesepakatan
joint-liability arrangement dari masing-masing bank, karena fractional reserve
banking bukan sebatas menyisakan cadangan (reserve) di brankas bank, akan
tetapi fractional reserve banking juga menciptakan potensi bank menciptakan
uang berlipat ganda, karena rasio stok cadangan uang di perbankan menjadi
formula money multiplier (pengganda uang). Artinya semakin kecil reserve,
maka semakin besar potensi penciptaan uang (money creation) yang dilakukan
oleh bank.

Dalam penelitiannya, Chari menemukan bahwa jika reserve

requirements semakin rendah maka semakin cepat private money velocity akan
menggeser mata uang riil (currency) sebagai alat tukar (medium of exchange).
Private money sebagai sumber daya yang riil dapat merangsang pertumbuhan
permintaan uang sehingga berimplikasi terhadap inflasi. Dalam penelitian ini,
penyebab implikasi tersebut dikenal dengan sebutan “pecuniary externality”
(ekternalitas uang). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya reserve
perbankan akan menyebabkan keseimbangan tidak efisien, namun tidak
demikian jika berdasarkan aturan persyaratan 100% reserve. Penelitian Chari
ini secara khusus memperkuat penelitian Nuri (2002) sebelas tahun silam. Di
dalam penelitiannya, Nuri (2002) menyimpulkan bahwa fractional reserve
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banking memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap feomena ekonomi.
Salah satu bentuk fenomena ekonomi yang dimaksud adalah inflasi. Dalam
penelitian ini peneliti menyebutkan bahwa fractional reserve system
merupakan produk sistem banking modern yang mengakibatkan uang semakin
banyak di peredaran. Namun penelitian terbaru yang dilakukan oleh Musse dkk
(2015) menyimpulkan bahwa fractional reserve banking tidak berpengaruh
terhadap price stability. Penelitian ini dilakukan di kawasan Gulf Cooperation
Council (GCC), yaitu Qatar, Kuwait, Oman, Saudi Arabia dan United Arab
Emirates. Perbedaan temuan ini dengan penelitian sebelumnya disebabkan
bahwa proses fractional reserve banking telah sepenuhnya dikelola oleh
pemerintah di negara-negara tersebut dengan mempertimbangkan totalitas
indikator makroekonomi. Terutama, tingkat inflasi yang dimonitor untuk tetap
dalam tingkat yang dapat diterima oleh pihak berwenang di negara-negara
tersebut.
Kesimpulan penelitian Chari (2013) tentang implikasi indikator
fractional reserve terhadap stabilitas makro di atas, sebenarnya, pada tahun
2012 secara detail telah diteliti oleh Feldkircher (2012) dengan memfokuskan
arah penelitiannya pada faktor-faktor yang diduga menyebabkan instabilitas
ekonomi global tahun 2008-2009. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan
kondisi makroekonomi dan macro financial sebelum terjadinya krisis dalam
rangka mengetahui stabilitas dan pengaruhnya terhadap krisis keuangan global.
Di dalam penelitian ini secara empiris ditemukan beberapa temuan krusial
terkait guncangan ekonomi global pada tahun 2008 umunya dan relevansinya
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dengan penelitian disertasi ini khsususnya. Pertama, ditemukan bukti empiris
bahwa pertumbuhan kredit pra-krisis berpengaruh terhadap krisis. Secara
spesifik, kenaikan 1% pada kredit (credit growth) pra-krisis berarti
meningkatkan kerugian kumulatif dalam output riil sebesar 0,2%. Temuan
yang pertama ini memperkuat penelitian Cavalcanti (2004), Fontenla dan
Gonzalez (2007) yang menyimpulkan bawah domestic credit growth
berpengaruh terhadap krisis keuangan. Adapun temuan lain dalam penelitian
ini adalah guncangan ekonomi global sangat tergantung dengan international
reserve accumulation. Meskipun dalam penelitian ini secara khusus tidak
berbicara hubungan secara langsung antara reserve accumulation dan crisis
severity, akan tetapi melihat hubungannya dengan credit growth yang sangat
erat, menunjukkan bahwa dengan international reserve accumulation menjadi
kunci pengontrol terjadinya krisis global. Temuan yang terakhir ini juga
memperkuat penelitian sebelumnya, seperti Cavalcanti (2004), Fontenla dan
Gonzalez (2007) yang menyatakan bahwa regulasi reserve dari bank sentral
merupakan hal yang sangat menentukan.
Dalam mengidentifikasi faktor penyebab instabilitas perbankan,
sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa baik faktor internal maupun faktor
eksternal memiliki peran dan pengaruh terhadap instabilitas bank, tergantung
dengan tingkat keparahan (severity) masing-masing faktor. Di antaranya adalah
penelitian yang dilakukan oleh Hagen dan Ho (2008). Penelitian ini meneliti
pengaruh macroeconomic variable dan financial variable terhadap bank crises.
Bank crises didefinisikan ketika index of money market pressure meningkat
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tajam. Variabel dependen ini didasarkan pada agurmentasi bahwa aktivitas
money market antar bank akan meningkat tajam pada saat bank sentral
menambah reserve ratio dan tingginya penarikan deposito nasabah. Hasil
penelitian ini menunjukkan macroeconomic variable dan financial variable
berpengaruh terhadap bank crises. GDP sebagai indikator dari macroeconomic
variable berpengaruh negatif terhadap bank crises.Selain itu, penelitian ini juga
menunjukkan bahwa inflasi dan depresiasi nilai tukar tidak berpengaruh
terhadap bank crises. Adapun financial variable yang diwakili dengan rasio
domestic credit dan ratio of bank liquid reserves, secara statistik tidak
berpengaruh terhadap bank crises, tetapi tajamnya probabilitas bank crises
terjadi ketika deregulasi finansial diterapkan. Penelitian ini berlawanan dengan
hasil penelitian sebelumnya seperti Cavalcanti (2004), Fontenla dan Gonzalez
(2007) yang menyimpulkan bahwa bawah domestic credit growth dan ratio of
bank liquid reserves berpengaruh terhadap bank crises. Kemungkinan
perbedaan hasil ini disebabkan karena definisi bank crises dari setiap penelitian
berbeda. Hagen dan Ho (2008) mendefinisikan bank crises ketika index of
money market pressure meningkat tajam. Sedangkan Cavalcanti (2004),
Fontenla dan Gonzalez (2007) menggunakan istilah bank failure yang
didefinisikan ketika bank mengahapi risiko likuiditas atau bank yang tidak
likuid.
Penelitian di atas diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Jahn dan
Kick (2010) yang sama meneliti tentang pengaruh macroeconomic variable,
financial variable, dan structural variable terhadap stabilitas perbankan di
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Jerman. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa indeks harga proverti sebagai
indikator dari macroeconomic variable mempengaruhi stabilitas perbankan. Ini
menunjukkan bahwa property prices bisa dijadikan standar untuk memprediksi
stabilitas sistem perbankan. Indikator investasi (macroeconomic variable) di
dalam penelitian ini tidak mempengaruhi stabilitas perbankan, meskipun secara
teoritis, investasi akan meningkatkan economic outlook dan berdampak
terhadap stabilitas perbankan. Kedua, pasar uang antarbank sebagai indikator
dari financial variable berpengaruh negatif terhadap stabilitas perbankan.
Indikator credit growth dalam penelitian ini, tidak berpengaruh terhadap
stabilitas perbankan di Jerman. Temuan ini berlawanan dengan penelitian
sebelumnya, seperti Cavalcanti (2004), Fontenla dan Gonzalez (2007) yang
menyimpulkan bahwa credit growth menjadi faktor penyebab instabilitas
perbankan, tetapi sejalan dengan penelitian Hagen dan Ho (2008). Ketiga,
stock market index options sebagai indikator dari structural variable
berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank.
Memperkuat hasil penelitian yang dilakukan Hagen dan Ho (2008) di
atas,

penelitian

yang

dilakukan

Asekome

dan

Agbonkhese

(2014)

membuktikan bahwa variabel makroekonomi (GDP), nilai tukar, inflasi, money
supply dan lending rate memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan
kesehatan bank di Nigeria selama periode 1981-2011.
Perkembangan dan keterkaitan penelitian terdahulu, umumnya yang
meneliti tentang faktor stabilitas perbankan (determinant bank stability) di atas
sangat dinamis dan relevan dengan variabel penelitian saat ini, karena
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memfokuskan pada fractional reserve banking. Dari beberapa penelitian di
atas, terlihat beberapa indikator fractional reserve banking yang sering
dijadikan variabel penelitian, seperti ratio of bank liquid reserves (Cavalcanti,
2004), private money (Chari, 2013).
Dalam

implementasinya,

fractional

reserve

banking

memiliki

kelemahan sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa penelitian
terdahulu. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dibentuk deposit
insurance, agar liabilitas bank bisa terjamin. Namun demikian, praktek deposit
insurance tersebut justru menimbulkan masalah baru di dalam dunia
perbankan. Hal ini yang menjadi rumusan masalah sejumlah penelitian, seperti
Bryant (1980) yang telah menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa deposit
insurance tetap tidak bisa mencegah terjadinya bank runs dan bisa
menyebabkan risiko redistribusi. Pandangan ini sejalan dengan pandangan
Calomiris (1999) yang menyimpulkan bahwa jaring pengaman bank yang
awalnya diusulkan sebagai sarana menstabilkan sistem keuangan, justru
menjadi faktor dominan yang mendestabilisasi sistem keuangan itu sendiri.
Jaminan pemerintah akan utang bank mendorong bank untuk berani mengambil
secara berlebihan. Reformasi menjadi satu-satunya jalan untuk menghilangkan
konsekuensi moral hazard sebagai kosekuensi dari jaminan pemerintah, baik
dari perspektif ekonomi maupun dari kelayakan politik.
Mempertegas penelitian di atas, ada satu poin yang menjadi sumber
perilaku menyimpang adalah tindakan moral hazard, yaitu lemahnya
penegakan hukum. Kesimpulan ini dapat ditemukan di dalam penelitian Kunt
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dan Enrica (1996) yang menyimpulkan bahwa krisis yang terjadi pada sektor
keuangan dan perbankan ketika kondisi ekonomi makro yang lemah, terutama
ketika pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi, kemudian suku bunga riil dan
kerentanan krisis neraca pembayaran, serta Negara-negara dengan skema
asuransi deposito, seperti negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah.
Perdebatan praktek fractional reserve banking tidak berhenti di tataran
teoritis dan praktis saja, tetapi juga telah masuk dalam wilayah normatif.
Misalnya Meera dan Moussa (2009) menyatakan dalam penelitiannya bahwa
bahwa fractional reserve banking tidak sesuai dengan prinsip Islam, karena
bertentangan dengan konsep al-milkiyah (kepemilikan) dalam Islam. Menurut
Meera dan Moussa (2009) bahwa penciptaan uang melalui fractional reserve
banking adalah penciptaan daya beli dari ketiadaan (creating money out of
nothing) akan berdampak pada ketidakadilan transfer kepemilikan aset dalam
struktur perekonomian, karena transfer kepemilikan tidak didasarkan pada
usaha manusia dengan mengambil yang sah dan tidak atas sepengetahuan atau
persetujuan dari pemilik dana awal. Ini melanggar prinsip-prinsip kepemilikan
dalam Islam dan sama saja dengan pencurian, apalagi sistem ini sangat erat
kaitannya dengan unsur-unsur ribawi. Sani dan Aziuddin (2013) juga
menyimpulkan bahwa fractional reserve banking tidak diperbolehkan dalam
perspektif Islam. Perspektif ini didasarkan pada parameter maqasid syariah
yang digunakan untuk mengukur secara empiris implikasi sistem frational
reserve banking terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.
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Penelitian di atas menunjukkan bahwa Bank Islam harus bebas dari
praktek fractional reserve banking. Secara teoritis, Jarhi (2004) mencoba
memperbandingkan konsep Bank Islam dan konsep Narrow Banking yang
diusulkan oleh Chicago’ plan pasca tahun 1930-an. Di dalam penelitiannya,
didapatkan bahwa terdapat persamaan antara konsep Bank Islam dan konsep
Narrow Banking yang sama-sama membedakan dana tabungan dan deposito.
Tabungan adalah simpanan yang harus dijamin 100% dan wajib dikembalikan.
Sedangkan deposito adalah dana yang disetor dengan tujuan untuk
mendapatkan profit. Pembedaan ini di dasarkan pada risiko dan maturity yang
berbeda.

2.2 Perbedaan Penelitian
Secara umum, penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan menjadi
dua kesimpulan. Pertama, di dalam penelitian ini ditemukan gap antara aspek
teoritis dan aspek empiris, yaitu financial sector, secara teoritis, berfungsi
sebagai engine of economic growth (Levine, 1997). Akan tetapi secara empiris
ditemukan bahwa financial sector menjadi salah satu variabel yang
berpengaruh negatif terhadap stabilitas ekonomi. Kedua, di dalam beberapa
penelitian tersebut, frational reserve banking masuk dalam wilayah financial
sector dengan indikatornya berupa private money dan diuji pengaruhnya
terhadap fenomena ekonomi, seperti siklus bisnis, investasi, inflasi, krisis
moneter. Dengan kata lain, dalam penelitian-penelitian tersebut, kajian
fractional reserve banking belum diuji pengaruhnya secara langsung terhadap
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kinerja dan kesehatan Bank Umum, khususnya Bank Syariah atau menjadikan
indikator fractional reserve banking sebagai bank-specific determinant.
Meskipun di beberapa penelitian, fractional reserve banking telah dijadikan
sebagai bank-specific determinant, akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut
masih menguji satu indikator fractional reserve banking, yang berbeda dari
private money seperti reserve atau yang dikenal dengan giro wajib minimum
(GWM) terhadap risiko likuiditas bank.
Melengkapi penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya terfokus
pada indikator reserve, tetapi juga menggunakan indikator tambahan seperti
fiduciary money yang dikembangkan oleh Schumpeter (1911) dan Mises
(1912) dan indikator short-term liability yang dikembangkan oleh De Soto
(1998) dan Hulsmann (2008), sekaligus mengkombinasikan indikator
fractional reserve banking tersebut sebagai bank-specific determinant secara
simultan.
Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah terletak pada variabel independen dan objek penelitian. Dalam konteks
variabel independen, penelitian ini melibatkan beberapa faktor internal bank
yang diduga mempengaruhi kinerja dan kesehatan Bank Umum (konvensional
dan syariah). Faktor internal (bank-specific determinant) diwakili dengan
variabel fractional reserve banking dan financial variable berupa credit growth
(konvensional) dan financing growth (syariah). Data yang digunakan adalah
data panel yang berguna untuk menghindari omitted bias variable, serta
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meliputi dua variabel independen (variable fractional reserve dan financial
variable) agar nilai determinasi koefisien penelitian lebih objektif.
Adapun objek kajian penelitian ini yaitu Bank Umum (konvensional
dan syariah) di Indonesia. Objek kajian ini menjadi penting, karena melibatkan
Bank Syariah yang memiliki produk dan sistem berbeda dengan bank
konvensional. Perbedaan Bank

Syariah dan

Bank Konvensional, pada

umumnya hanya dipahami dengan penghapusan bunga (interest) dan diganti
dengan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qordu hasan.
Padahal perbedaan itu, secara implisit, memiliki implikasi terhadap pergeseran
fungsi bank sebagai intermediary menjadi finance house yang memiliki sifat
aman dan kerjasama. Fractional reserve banking muncul karena fungsi bank
sebagai intermediary, sehingga menjadi rasional jika diterapkan di Bank
Konvensional. Namun tidak demikian dengan Bank Syariah, penerapan
fractional reserve banking menjadi kurang relevan.
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BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Kajian Teori
3.1.1

Fractional Reserve Banking
Secara historis, sistem fractional reserve banking dikembangkan dari

pengalaman empiris tukang emas dan bank untuk mengeluarkan pinjaman
jangka pendek dengan mengambil realisasi keuntungan dari hari ke hari
dengan adanya asumsi bahwa semua nasabah tidak akan menarik uang mereka
secara bersama-sama pada saat yang sama.
Secara literal, fractional reserve banking adalah praktek dimana bank
mempertahankan hanya sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan
yang tersedia (mata uang atau deposito di bank sentral) sebagai kewajiban
untuk pembayaran jika ada penarikan dari nasabah. Sisa dana nasabah lainnya
digunakan bank untuk melakukan investasi, pinjaman (konvensional) dan
pembiayaan (syariah) ke nasabah lain. Sebagian besar dana ini nantinya di
deposito kembali ke bank-bank lain, yang memungkinkan pinjaman dan
pembiayaan lebih lanjut. Jika di dalam sistem moneter jumlah bank yang ada
tak terhingga banyaknya, maka proses penyaluran pinjaman tersebut berlanjut
dengan akselerasi tanpa henti dan menimbulkan dampak multiplier (multiplier
effect) (Manurung dan Rahardja, 2004).
Dengan demikian, bank pada dasarnya mengambil keuntungan dari bentuk
multiplier effect dalam menyediakan akses penghimpunan dana dan pada saat
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yang sama menggunakan sebagian dari dana tersebut sebagai pinjaman dan
pembiayaan (Mallett, 2013). Inilah proses awal di mana uang diciptakan oleh
bank-bank komersial di seluruh dunia. Berkaitan dengan ini, secara teoritis
Dornbusch (2008) mengilustrasikannya dengan sebuah gambar sebagai
berikut :

Gambar 2.1 : Hubungan antara Uang berdaya tinggi dan stok uang

Bank sentral memiliki kontrol langsung pada uang berdaya tinggi (high
powered money) yang terdiri dari uang kartal dan deposito, dengan simbol H.
Sebagian mata uang dipegang masyarakat membentuk sebagian mata uang
yang beredar. Mata uang dalam brankas bank dan deposito bank digunakan
bank sentral sebagai cadangan penyokong deposito. Pada gambar di atas
diketahui bahwa stok uang berada pada posisi atas, dan stok uang berdaya
tinggi berada pada posisi bawah, yang juga disebut sebagai uang primer. Uang
dan uang berdaya tinggi dihubungkan oleh pengganda uang. Pengganda uang
(money multiplier) adalah rasio stok uang dengan stok uang berdaya tinggi.
Pengganda uang bernilai lebih besar dari 1. Dari diagram jelas bahwa semakin
besar deposito sebagai bagian dari stok uang, maka semakin besar multiplier-
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nya. Sebagai contoh, jika rasio cadangan adalah 10%, maka setiap stok uang
rupiah dalam bentuk deposito hanya sebesar 10% uang berdaya tinggi.
Lebih rinci Dornbusch menjelaskan dengan menggunakan simplifikasi,
yaitu uang beredar terdiri dari mata uang (CU) ditambah deposit (D):
M = CU + D

(1)

Uang berdaya tinggi terdiri dari mata uang ditambah cadangan:
H = CU + Cadangan

(2)

Adapun rangkuman perilaku masyarakat, bank umum, dan bank sentral
dalam proses uang beredar paling tidak terdiri dari tiga variabel :currencydeposit ratio (CU/D); reserve ratio (re/D); dan stok uang berdaya tinggi.
Persamaan 1 dan 2 menjadi M = (cu + 1) D dan H = (cu + re) D. Dengan ini
dapat dinyatakan uang beredar dalam determinan dasarnya, re, ce, dan H:
M=

1+𝑐𝑢
𝑟𝑒+𝑐𝑢

H = mm x H

(3)

Dimana mm adalah pengganda uang yang dinyatakan dengan:
mm =

1+𝑐𝑢
𝑟𝑒+𝑐𝑢

(4)

Pengganda uang semakin besar ketika rasio cadangan (re), rasio mata
uang-deposito (cu) semakin kecil, sehingga semakin kecil pula proporsi stok
uang berdaya tinggi yang digunakan sebagai mata uang.
Model ini biasanya disajikan dalam bentuk serangkaian deposito,
pinjaman dan cadangan dibuat antara satu set bank, dengan GWM (Giro
Wajib Minimum) tertentu, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 3.1:
Ekspansi Pembiayaan Bank dengan 10% Reserve
Bank
A
B
C
D
E
F

Deposit (Liabilitas)
1000
900
810
729
656
590

Loan (Asset)
900
810
729
656
590
531

Reserve
100
90
81
72
66
59

Sumber: Mallett, 2013

Inilah teori dasar perbankan untuk menggunakan uang, dengan
menemukan asumsi bahwa rata-rata deposan tidak akan menarik semua uang
mereka. Hanya sebagian kecil saja yang akan diambil pada hari tertentu.
Sehingga dengan demikian, para bankir percaya bahwa semua uang
seharusnya tidak hanya “duduk-duduk mengumpulkan debu”. Menurut
mereka bahwa uang itu harus produktif, "Someone should be making money
from it", Sehingga para bankir mengambil sebagian dari uang itu dan
meminjamkan kepada pelanggan lain dengan bunga yang harus dibayar dari
waktu ke waktu. Walaupun menurut para pengamat, jika menggunakan dasar
aturan di luar perbankan, ini adalah tindakan penggelapan atau sering disebut
embezzlement, tetapi dalam aturan perbankan parktek ini berlaku umum tanpa
melanggar sebuah aturan.
Di samping itu, semua proses ekspansi kredit dalam sistem fractional
reserve banking telah ditandai oleh fakta bahwa uang baru tidak melalui satu
bank saja, akan tetapi melalui banyak bank (jika tidak, untuk sebagian besar
atau lebih kecil, melalui semua bank dalam satu sistem). Seperti yang
dikemukan oleh Lipsey (1966), pertumbuhan kredit didukung oleh penciptaan
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deposito bank yang diperlukan, dan akan terus berulang sesering uang
disimpan di salah satu bank yang berbeda. Oleh karena itu dalam prakteknya,
proses ekspansi kredit ini sangat luas dan jauh lebih besar serta lebih rumit,
karena berasal dari deposito bank yang dilakukan secara bersamaan.
Berkaitan dengan praktek perbankan dalam menghimpun dana yang
menggabungkan antara rekening tabungan dan rekening investasi, De Soto
(2006) menjelaskan bahwa praktek tersebut bagian daripada sistem fractional
reserve banking. Sistem ini merupakan “akal-akalan” para bankir dan
pemegang kepentingan

untuk membolehkan hukum bunga pada abad

pertengahan. Caranya dengan menyamakan kontrak tabungan dengan mutuum
contract (kontrak pinjaman) padahal keduanya jelas berbeda. Dalam
perspektif sejarah, caranya ini dikenal dengan istilah “confessatum
depositum”,3 sebuah trik untuk menyiasati hukum pelarangan bunga pada
Abad Pertengahan (De Soto, 2006).
Secara teoritis di atas, dijelaskan bahwa fractional reserve banking
memiliki beberapa indikator, yaitu :
a. Cadangan (reserve)
Fractional reserve banking adalah salah satu karakteristik utama dari
sistem perbankan modern. Para ekonom modern biasanya mengacu pada
praktek ini sebagai fraksi cadangan perbankan nasional. Para pendukung
fractional reserve banking berpendapat bahwa sistem fractional reserve
banking memungkinkan untuk meningkatkan return aset bank, dan
3
Sejarahnya berdasarkan hukum Romawi, jika terdapat pelanggaran terhadap kontrak
deposito, maka akan mendapat sanksi (safekeeping) karena menyumbat dana yang hendak ditarik
oleh para deposan.
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pembayaran return kepada nasabah akan jauh lebih tinggi. Tersirat dalam
argumen ini adanya asumsi bahwa tingkat reserve yang lebih rendah tentu
menghasilkan return yang lebih tinggi.
Masing-masing bank yang hanya memegang sebagian kecil dari
kewajiban dan harus dilunasi dalam bentuk aset yang sangat likuid membuat
bank lebih rentan terhadap kegagalan. Setidaknya terdapat dua alasan yang
menjadikan sistem ini rentan terhadap instabilitas keuangan. Pertama, bank
berisiko bank runs. Untuk mencegah hal ini, dibangunlah infrastruktur
keuangan dengan skema asuransi deposito. Tujuannya untuk membantu
stabilitas sistem pembayaran, keamanan tabungan dan kredit.
Kedua, jumlah uang beredar tergantung pada kredit dan analisis
profitabilitas bank pada permintaan kredit. Sehingga dapat dikatakan, semua
uang adalah utang, namun dalam sistem bunga (interest-based) pelunasan
utang menggunakan uang riil sebagai komoditas pembayarannya. Semakin
insentif pemberiaan kredit maka akan semakin banyak bank akan
memperoleh margin bunga. Namun persoalannya adalah dalam kondisi
ekonomi yang tidak stabil, jumlah kredit dan uang akan terus menyusut
sebagai reaksi untuk menghindari bank. Di satu sisi, kendali bank sentral
atas uang dan kredit terbatas, dan pemerintah tidak bisa meningkatkan
jumlah uang beredar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi selama
kemerosotan tanpa meningkatkan tingkat utang. Akibatnya fluktuasi siklus
bisnis mengalami peningkatan yang cukup tinggi.
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b. Penciptaan Uang Dari Ketiadaan (Fiduciary Money)
Dornbusch (2008) berpendapat bahwa praktek fractional reserve
banking akan menjadikan bank sebagai mesin pencetak uang. Cadangan
(uang berdaya tinggi) dan dana pembiayaan/ kredit yang dikeluarkan,
dihubungkan oleh pengganda uang. Pengganda uang (money multiplier)
adalah rasio stok uang (kredit) dengan stok uang berdaya tinggi. Pengganda
uang bernilai lebih besar dari 1 (satu). Semakin besar deposito sebagai
bagian dari stok uang, maka semakin besar multiplier-nya. Sebagai contoh,
jika rasio cadangan adalah 10%, maka setiap stok uang rupiah dalam bentuk
deposito hanya sebesar 10% uang berdaya tinggi.
Dalam bukuya Das Capital vol III (1894), Marx berpendapat bahwa
embrio praktek fractional reserve banking sebenarnya sudah tersirat dalam
buku The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1776.
Menurutnya, Smith telah menggambarkan pergerakan uang sebesar £ 1.000
emas di bank yang digunakan sebagai produk pinjaman dan pembelian
barang. Smith mengatakan bahwa pinjaman “akan diamankan”, dan barang
digunakan secara produktif untuk mendapatkan keuntungan sehingga
memunculkan nilai yang setara antara uang koin dan uang kertas (giro).
Dari sini, menurut Marx pemikiran Smith agak “menyimpang” bahwa setiap
transaksi yang ia gambarkan adalah “fiktif”. Faktanya sampai saat ini
perbedaan antara koin dan kertas yang beredar dengan cara ini secara
kompleks telah menyebabkan gangguan penalaran logika ekonomi selama
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berabad-abad. Koin terbuat dari emas atau perak sehingga dapat dikatakan
sebagai uang yang sesungguhnya, sementara kertas tidak (Marx, 1991).
Menurut catatan King (2012), ekonom yang pertama kali berbicara
teantang teori bank meciptakan uang dari ketiadaan (Creating Money out of
Nothing) adalah Schumpeter (1911) dalam bukunya The Theory of
Economic

Development.

Di

dalam

buku

tersebut

Schumpeter

mengembangkan teori fractional reserve banking dari analogi terhadap
perilaku pengusaha. Gagasan Schumpeter ini didasarkan dari keseimbangan
ekonomi, yaitu 'circular flow'. Schumpeter melihat bahwa banyak
pengusaha yang mengejar sebuah inovasi, usaha untuk menciptakan barang
yang baru dan berguna, atau cara-cara baru yang berguna dalam melakukan
sesuatu untuk 'membentuk kombinasi baru' (Schumpeter, 2008).
Menurut Schumpeter bahwa dunia usaha memiliki arti “produktif”
karena inovasi itu berangkat dari asumsi circular flow sehingga bisnisnya
dapat berkembang, namun pada saat yang sama, sesuatu yang lain harus
menyusut (modal). Namun Schumpeter menyadari bahwa dunia perbankan
dan dunia usaha adalah berbeda, karena dalam dunia perbankan,
menggunakan uang berarti mengeluarkan tabungan nasabah. Sehingga untuk
menyiasati ini Schumpeter mengusulkan metode lain untuk memperoleh
dana yang diperlukan, yaitu berupa 'penciptaan daya beli bank'. Secara detail
dia mengatakan: “Hal ini bukan mengubah daya beli yang sudah ada dalam
kepemilikan seseorang (deposan), tetapi penciptaan daya beli baru dari
ketiadaan”. Oleh karena itu, fungsi utama bank sebenarnya bukan sebagai
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intermediasi komoditas “daya beli”, tetapi justru sebagai penghasil
komoditas.
Pada tahun 1912, Mises menulis buku yang berjudul “The Theory of
Money and Credit”. Di dalam buku tersebut, Mises juga mencoba untuk
merumuskan teori 'uang dari ketiadaan'. Kontennya hampir persis dengan
karya Schumpeter pada tahun sebelumnya, walaupun terdapat perbedaan.
Menurut Mises, teori penciptaan uang yang dilakukan bank berangkat dari
istilah “fiduciary media”, yaitu uang pengganti. Mises membedakan antara
uang sertifikat yang didukung oleh 'uang riil' dan uang sertifikat yang tidak
didukung oleh 'uang riil', yang terakhir inilah yang ia sebut sebagai fiduciary
media (Mises, 1981). Dalam catatannya tentang 'Bank sebagai Negosiator
Kredit' menggambarkan bahwa Bank meminjam uang untuk kembali
dipinjamkan, perbedaan antara tingkat bunga yang dibayar deposan kepada
bank dan tingkat bunga yang dibayar bank kepada peminjam, itulah
keuntungan. Mises juga memperkenalkan mekanisme pinjaman kedua,
transaksi kredit yang dicirikan berdasarkan keuntungan bagi pihak
peminjam dengan menciptakan semacam kertas fidusia unbacked yang dapat
dihabiskan di dunia nyata.
Perbedaan mendasar dengan teori Schumpeter di atas adalah, teori
Mises menyarankan kredit yang diberikan bank kepada nasabah sebaiknya
di back-up

dengan sejumlah uang, karena dengan penyaluran kredit

tersebut, bank juga tidak mengalami pengurangan kepuasan. Bahkan, bila
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perlu biaya teknis atau administratif mungkin bisa dibebaskan. Sebagaimana
yang dijelaskan oleh Mises (1981: 175-176):
In the first kind of credit transactions, what is surrendered consists
of money or goods, disposal over which is a source of satisfaction
and renunciation of which a source of dissatisfaction. In the credit
transactions of the second group, the granter of the credit
renounces for the time being the ownership of a sum of money, but
this renunciation (given certain assumptions that in this case are
justifiable) results for him in no reduction of satisfaction. If a
creditor is able to confer a loan by issuing claims which are
payable on demand, then the granting of the credit is bound up
with no economic sacrifice for him. He could confer credit in this
form free of charge, if we disregard the technical costs that may be
involved in the issue of notes and the like.

Kemudian Mises (1981) mencoba mengklasifikasi kredit menjadi
dua jenis kredit. Jenis kredit pertama adalah kredit komoditas (commodity
credit), yaitu pencairan kredit yang tujuannya untuk mencari keuntungan.
Jenis yang kedua adalah kredit sirkulasi (circulation credit), di mana bank
dapat memberikan daya beli kepada peminjam tanpa mencari pinjaman
terlebih dahulu atau pemberi pinjaman yang dapat meminjamkan uang
dengan tidak ada pengurangan daya beli mereka sendiri.
Dari klasifikasi jenis kredit ini, terlihat pemikiran Mises sama saja
dengan Schumpeter bahwa pinjaman dapat diberikan kepada pengusaha
tanpa harus mengambil daya beli dari peredaran, artinya ini juga mengarah
kepada dasar teori dari penciptaan uang dari ketiadaan (Creating Money out
of Nothing).
Kemudian pada 1930, dalam bukunya A Treatise on Money, Keynes
juga menulis tentang teori Creating Money out of Nothing ini, meskipun
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banyak mengambil referensi dari pemikiran Marx, Schumpeter dan Mises.
Mengenai konsep uang bank, Keynes menggunakan istilah “actively
creating a deposit” yang berarti pinjaman, dan “passively creating a
deposit” yang berarti pengembalian deposito.
Keynes tidak terlalu setuju dengan pernyataan bahwa sistem
perbankan secara keseluruhan tergantung dengan deposan, sehingga bank
dapat meminjamkan tidak lebih dari jumlah tabungan deposan yang ada
sebelumnya

(Keynes,

2011). Ini artinya

kemampuan bank untuk

menyalurkan kredit hanya sebatas seberapa banyak jumlah tabungan
deposan.

Menurut Keynes, ketika pelanggan sudah tidak lagi meminta

pinjaman ke bank, bukan berarti bank kehilangan satu rekening pelanggan,
tetapi tetap memiliki rekening deposito pelanggan lain pada bank yang
sama. Misalnya ada lima bank dalam suatu Negara: ketika Bank A
memberikan pinjaman sebesar 20%, maka 20% tersebut menjadi deposito di
bank yang sama dan 80%-nya pada bank lain. Namun, jika kita mengambil
sistem perbankan secara keseluruhan, maka jelas 100% dari pinjaman
sebagai deposito (selama tidak ada uang tunai yang ditimbun). Keynes
mengumpamakan seperti sistem perbankan 'tertutup' di mana semua
pembayaran dilakukan dengan cek dan tanpa cadangan kas. Keynes (2011:
30) menyimpulkan di dalam bukunya:
I have endeavoured to say enough to show that the familiar
controversy as to how and by whom bank-deposits are ‘created’ is
a somewhat unreal one. There can be no doubt that, in the most
convenient of language all deposits are ‘created’ by the bank
holding them. It is certainly not the case that the banks are limited
to that kind of deposit, for the creation of which it is necessary that
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depositors should come on their own initiative bringing cash or
cheques. But it is equally clear that the rate at which an individual
bank creates deposits on its own initiative is subject to certain rules
and limitations; – it must keep step with the other banks and cannot
raise its own deposits relatively to the total deposits out of
proportion to its quota of the banking business of the country.
Finally, the ‘pace’ common to all Member Banks is governed by
the aggregate of their reserve-resources

Sebagaimana Schumpeter dan Mises, Keynes yakin bahwa bank
tidak memerlukan tabungan deposan untuk membuat pinjaman. Namun
argumentasi Keynes agak sedikit berbeda dengan pendapat Schumpeter dan
Mises.

Menurutnya

meminjamkan

uang

kepada

satu

pelanggan

menghasilkan deposito di rekening lain. Namun menurut Keynes ada batas
untuk jumlah untuk penciptaan syaratnya adalah harus sejalan dengan bank
lain, dan proses ini diatur oleh total cadangan (reserves).
Di samping itu, Rothbard dengan bukunya The Mystery of Banking
(1983) menjadi satu-satunya buku yang jelas dan ringkas menjelaskan
sistem fractional reserve banking, asal-usulnya, dan efeknya terhadap
stabilitas ekonomi bahkan kehidupan. Berkenaan dengan teori fractional
reserve banking, Rothbard memperkenalkan istilah “money supply” yang
tidak sama dengan istilah-istilah ekonom sebelumnya.
One confusing implication of including checking deposits as a part
of the money supply is that banks create money, that they are, in a
sense, money-creating factories. But don’t banks simply channel the
savings we lend to them and relend them to productive investors or
to borrowing consumers? Yet, if banks take our savings and lend
them out, how can they create money? How can their liabilities
become part of the money supply? (Rothbard, 2008: 2)
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Di dalam bukunya tersebut, paling tidak terdapat dua istilah di
perbankan yang ia kenalkan. Dalam bab enam terdapat istilah “loan
banking”. Menurutnya, berdasarkan istilah ini kebanyakan orang berpikir
bank sebagai lembaga yang menyalurkan tabungan ke kredit produktif dan
investasi . Pinjaman perbankan pada dasarnya adalah proses yang sehat dan
produktif di sisi operasional (Rothbard, 2008). Istilah kedua adalah “deposit
banking”. Rothbard menyayangkan bahwa kebanyakan orang menggunakan
kata yang sama pada “perbankan” untuk kedua jenis tersebut. Deposit
Banking asal-usulnya berfungsi sebagai safe-deposit box sebagaimana yang
kita kenal sekarang. Itu adalah tempat di mana pelanggan menyimpan emas
pada tempat yang aman. Pelanggan menerima tanda terima setoran, dan bisa
menuntut deposit kembali setiap saat. Bankir bisa menarik biaya untuk
layanan ini.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, deposit banking mulai
berubah menjadi uang. Dari pada mengambil uang brankas bank, pelanggan
bisa dengan mudah memberi tanda terima setoran. Kecenderungan ini
ternyata lebih disukai karena memudahkan dan lebih aman. Rothbard
menunjukkan bahwa sistem akuntansi untuk deposito ini berbeda dari“loan
banking”. Rothbard menyebutnya sebagai deposit bailment, bukan
pinjaman, dan menunjukkan bahwa setiap pencurian deposito sangat terlihat
ketika deposit box kosong.
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Seperti Mises, menurut Rothbard (2008) bank bisa mencetak
penerimaan deposito palsu dan menetapkan beban bunga pinjaman dari para
pelanggan, sehingga mendapatkan pendapatan. Sebagaimana ungkapanya:
The English goldsmiths discovered and fell prey to this temptation
in a very short time, in fact by the end of the Civil War. So eager
were they to make profits in this basically fraudulent enterprise,
that they even offered to pay interest to depositors so that they
could then ‘lend out’ the money. The ‘lending out,’ however, was
duplicitous, since the depositors, possessing their warehouse
receipts, were under the impression that their money was safe in
the goldsmiths’ vaults, and so exchanged them as equivalent to
gold. Thus, gold in the goldsmiths’ vaults was covered by two or
more receipts. A genuine receipt originated in an actual deposit of
gold stored in the vaults, while counterfeit ones, masquerading as
genuine receipts, had been printed and loaned out by goldsmiths
and were now floating around the country as surrogates for the
same ounces of gold. (Rothbard, 2008: 90).

Selanjutnya, Rothbard, di karyanya yang lain, ia menawarkan
definisi yang berbeda. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh the
Freeman (1995), ia menggambarkan pandangannya tentang bagaimana
fractional reserve beroperasi: "misalkan, Saya mendirikan Bank Rothbard,
dan menginvestasikan $1.000 tunai (apakah emas atau kertas pemerintah
tidak penting di sini ). Kemudian saya meminjamkan $10.000 untuk
seseorang, baik untuk belanja konsumen atau untuk berinvestasi dalam
bisnisnya. Bagaimana saya bisa meminjamkan jauh lebih daripada yang saya
miliki?, Itulah keajaiban “fraksi” dalam fractional reserve. Saya hanya
membuka rekening giro sebesar $10.000 kemudian saya tidak keberatan
untuk memberikan pinjaman kepada Mr Jones, tapi dengan dibebani tarif
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bunga yang lebih rendah”. Ilustrasi ini menurut Rothbard adalah " penipuan"
karena uang diciptakan "out of thin air".
Dalam model standar sistem perbankan, uang disimpan kemudian
dipinjamkan kepada peminjam (nasabah). Bank-bank hanya diperbolehkan
untuk meminjamkan sebagian kecil dari deposito mereka, dan diperlukan
untuk menjaga persentase yang kemudian diatur dengan ketersediaan
cadangan (reserve). Dari model ini dapat didefinisikan uang adalah jumlah
dari semua deposito dan cadangan yang dimiliki oleh bank. Sehingga
dengan demikian, pinjaman yang diberikan menjadi deposito tambahan di
sistem perbankan sebagai modal pinjaman lagi. Namun demikian, untuk
mencegah ekspansi moneter dan juga untuk memastikan bahwa bank
memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek
terhadap nasabah untuk mengakses dana sewaktu-waktu, maka cadangan
disimpan berdasarkan pada jumlah simpanan yang dimiliki oleh masingmasing bank (reserve requirement). Situasi ini menimbulkan kebingungan
antara posisi uang dan utang, misalnya cadangan dari instrumen keuangan
berupa pinjaman (seperti sertifikat treasury) yang terjadi dalam sistem
perbankan saat ini, yang secara implisit mengasumsikan bahwa uang dan
utang disimpan secara terpisah, walaupun kenyataannya tidak demikian.
Karya faktual yang menyinggung fractional reserve banking dan
utang yang diterbitkan tahun 2006

adalah karya dari Pettifor

4

dalam

bukunya yang berjudul “The Coming First World Debt Crisis”. Pada bagian
4

Pettifor terkenal karena kepemimpinannya dari kampanye di seluruh dunia untuk
membatalkan sekitar $ 100 miliar hutang yang dimiliki oleh negara-negara termiskin .
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pengantar, di jelaskan di buku ini bahwa utang merupakan bukti bahwa bank
mempunyai kemampuan untuk menciptakan pinjaman dari ketiadaan (money
out of nothing). Pettifor menantang gagasan bahwa fungsi uang sebagai
penyimpan nilai, karena koin di saku seseorang merupakan aset yang mati
dan tandus (iddle). Karena faktanya selama ini, uang pinjaman diasumsikan
sebagai “aset produktif” berdasarkan sistem bunga. Ini adalah kerugian bagi
yang meminjam, tapi sumber keuntungan bagi yang meminjamkan. Bagi
Pettifor, kertas dan koin adalah 'uang', sedangkan uang tidak berwujud
adalah “kredit”.

Namun Pettifor tidak mengatakan proses ini adalah

penipuan, tidak seperti pendapat De Soto dan Rothbard. Akan tetapi
keberatannya adalah bahwa hal itu membuat praktek meminjam uang lebih
mahal dari yang seharusnya (Pettifor, 2006).
Menurut Pettifor, proses penciptaan uang oleh bank tidak tergantung
dengan kegiatan ekonomi yang sudah ada, tetapi justru aktivitas ekonomi
yang diciptakan. Argumentasinya diilustrasikan dengan cerita, misalnya:
sebuah

desa

abad

pertengahan

di

mana

peternak

ayam

ingin

mengembangkan usahanya dan membutuhkan modal. Karena pada waktu
itu bank belum bisa menciptakan uang dari ketiadaan, sehingga peternak
ayam harus mendekati elit lokal, seorang tuan tanah yang kuat atau
panglima perang, dan menawarkan bunga yang tinggi, atau fee yang
istimewa. Namun tidak demikian halnya dengan zaman sekarang menurut
Pettifor, penciptaan uang bank tidak tergantung pada kegiatan ekonomi yang
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ada, tetapi dengan aktivitas ekonomi yang hendak diciptakan. Dia menyebut
ini demokratisasi kredit (democratisation of credit) (Pettifor, 2006).
Buku terbaru yang diterbitkan tahun 2011, Debunking Economics,
karya Keen, di dalamnya juga dijelaskan fractional reserve banking. Untuk
menggambarkan fractional reserve banking, Keen menggunakan istilah teori
uang endogen, yaitu bagaimana uang diciptakan dari ketiadaan. Berikut
adalah penjelasan Keen tentang bagaimana uang 'endogen' bekerja (Keen,
2011: 370):
The fact that these promises by banks to pay [cheques] are
accepted as money in their own right is what makes it possible for
banks to expand the money supply by creating a new loan. The
new loan creates a debt between the borrower and the bank and it
also creates additional spending power. It’s this capacity to create
‘money out of nothing’ which state policies like Reserve
Requirements and Basel rules attempted to control, but the
empirical evidence shown in the last chapter shows that these
control mechanisms have failed: the banks create as much new
money as they can get away with, because, fundamentally, banks
create profit by creating debt.

Sebagimana Mises, Keen juga mengatakan bahwa bank melakukan
penciptaan uang, karena mempunyai ‘kesempatan’ untuk melakukannya. Di
samping itu, Keen juga menggambarkan teori limit penciptaan uang yang
digambarkan oleh Keynes. Penciptaan uang tergantung dengan peraturan
Giro Wajib Minimum dan aturan Basel.
Di dalam buku tersebut, Keen juga menjelaskan teori yang ia sebut
“The mythical

Money Multiplier”

(mitos Pengganda Uang). Dia

mengilustrasikan dengan sejumlah dollar sekitar $100 yang disimpan di
sebuah bank di mana cadangan ditetapkan pada hasil 10% dan $90
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dipinjamkan ke nasabah lain dan muncul sebagai deposito di akun lain. Dan
jika proses ini berlangsung hingga sepuluh iterasi maka totalnya berubah
menjadi $1000 dan $100 pinjaman cadangan di bank. Keen menegaskan
bahwa bank tidak perlu menentukan cadangan terlebih dahulu untuk
membuat pinjaman, tetapi justru bank memberi pinjaman dulu dan
kemudian menentukan cadangan (Keen, 2011).
Buku paling terakhir terbit yang berbiaca tentang fractional reserve
banking, berbeda beberapa bulan dengan karya Keen, adalah buku “Where
Does Money Come From?: A Guide to the UK Monetary and Banking
System” yang ditulis oleh Ryan -Collins dkk (2011), dan diterbitkan oleh
New Economics Foundation (NEF), bermukim di Inggris. Penjelasan di
dalam buku ini menyangkal cara kerja bank yang selama ini dipersepsikan
masyarakat, yaitu bank konvensional hanya sebatas perantara, sebagai
tempat penabung untuk menyimpan uangnya kemudian meminjamkannya
kepada peminjam. Akan tetapi, persis dengan pendapat Keen di atas, Bank
ternyata punya kemampuan untuk menciptakan uang tanpa harus menunggu
pelanggan untuk mendeposit uang, sehingga bank langsung bisa
memberikan pinjaman baru kepada orang lain (Ryan, 2011).
c. Short term Liablity
Dalam karyanya, The Ethics of Money Production, yang diterbitkan
oleh Mises Institute pada bulan Oktober 2008, Hulsmann berpendapat
bahwa fractional reserve banking terjadi ketika bank memberikan kredit ke
B dengan durasi yang lebih lama dari pada kredit yang dibuat oleh A
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(deposan) ke bank, maka ada dugaan kontradiktif dari A dan B pada uang
yang sama (commodity-money). Sebagai contoh, diasumsikan bahwa A
mendeposito satu ons emas di bank dan mendapat klaim (catatan atau
deposit) pada bank, dan bisa ditarik setiap saat terhadap satu ons emas
(Hulsmann, 2008). Orang pertama mungkin menafsirkan deposit ini dengan
cara berikut: deposan memiliki dugaan bahwa pada unit fisik uang itu telah
ditempatkan di bank.
Dalam hal ini, berarti dia tetap menjadi pemilik sejumlah uang dan
bank hanyalah sebuah “gudang” penyimpan uang. Ini akan menjadi
pelanggaran kontrak jika bank menjual atau bahkan memberikan pinjaman/
kredit ke B. Maka fenomena ini sama saja dengan kasus di mana gudang
akan menjual furnitur yang disimpan di dalam bangunan. Kedua, catatan
atau deposit adalah fakta terhadap jumlah tertentu uang (dan bukan unit
tertentu). Menurut Hulsmann, deposito perbankan bertentangan dengan apa
yang terjadi dalam fractional reserves perbankan, pemilik uang menyimpan
uang di bank dan statusnya harus tetap menjadi pemilik uang dan bank
hanya sebatas tempat menyimpan uang pelanggan.
Kasus di atas menggambarkan bahwa durasi yang dipegang oleh
bank pada B lebih panjang daripada durasi yang dipegang oleh A pada bank.
Sehingga menurut Hulsmann ada hak milik yang tidak kompatibel, karena
pada satu waktu tertentu, jumlah uang

yang sama dipegang oleh dua

pemilik yang berbeda. Bahkan, munculnya ketidakcocokan tersebut
tergantung pada sifat kontrak. Menurut Hulsmann dalam kasus fractional
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reserve system, uang semua deposan yang disimpan di bank untuk sementara
sedang digunakan oleh pihak bank, karena pada kenyataannya, terdapat
sebagian kecil saja dari jumlah uang yang disimpan di bank (yang masih
ada tersimpan di brankas) dan karena pada saat yang bersamaan, uang ini
dijual atau dipinjamkan kepada orang lain.
Penafsiran deposito perbankan di atas sangat rasional, tapi itu bukan
satu-satunya alasan. Alasan yang lebih rasional yakni jika nasabah
mendeposito uang seperti kasus di atas, maka akan menabrak batasanbatasan yuridis antara bank dan nasabah. Ketika A"mendeposito" sejumlah
uang di bank, ia sebetulnya bukanlah pemilik sejumlah uang tersebut, tapi
hanya menjadi pemilik selembar kertas (catatan) yang menurut kontrak bank
dapat ditukar setiap saat terhadap sejumlah uang sesuai jumlah deposito.
Dengan kata lain, banklah yang menjadi pemilik sejumlah uang tersebut.
Jadi dalam kasus ini, telah terjadi pertukaran sejumlah uang terhadap satu
unit catatan. Uang "disimpan" di brankas, bank secara sah dapat menjualnya
atau meminjamkannya. Sehingga memunculkan masalah berupa hak milik
yang tidak kompatibel, dan juga masalah, sebagaimana yang termuat dalam
kontrak.
Setiap kali pemilik flat menyewakannya pada penyewa, ia tetap
menjadi pemilik (dan dia adalah satu-satunya yang bisa menjual flat),
penyewa hanya mendapatkan hak pengguna (dia mendapatkan "hak untuk
menggunakan flat untuk waktu yang ditetapkan dalam kontrak"). Tapi apa
yang terjadi di dalam kontrak kredit sangat berbeda. Dalam kasus flat
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sewaan, pemilik dapat menjualnya ke pemilik lain, terlepas dari fakta ia
telah menyerahkan hak untuk menggunakannya untuk suatu periode tertentu.
Sedangkan, dalam kasus operasi kredit, dia tidak bisa menjual dan
meminjamkan uang untuk setiap orang lain, karena ia bukan pemilik yang
sah dari uang tersebut. Dia hanya bisa menjual apa yang dimilikinya,
misalnya uang di “masa depan”.
Dalam sistem fractional reserve, operasi kredit, pemilik sah uang
yang ada adalah pemberi pinjaman dan bukan peminjam, ia kemudian
memiliki kemungkinan untuk dipertimbangkan sebagai koheren situasi di
mana dua pihak yang saling berbeda (pemberi pinjamandan peminjam atau
orang yang mendapatkan manfaat dari kredit bank) memiliki hak milik atas
barang yang sama. Pada tingkat yuridis, situasi ini akan berakhir dalam
litigasi. Pada tingka tekonomi, itu berarti akan memunculkan situasi yang
dis-ekuilibrium.
Kenyataannya peminjam dan pemberi pinjaman tidak memiliki
“barang” yang sama. Peminjam memiliki “barang” sekarang dan pemberi
pinjaman memiliki sumber daya masa depan (yang akan diproduksi oleh
peminjam melalui mekanisme bunga). Sekarang pertanyaanya adalah
apakah pembelian “barang” di masa depan tidak menanggung ?. Oleh karena
itu, di bawah sistem fractional reserve, perbankan jauh lebih berisiko sejauh
durasi kredit (dibuat oleh pemegang catatan dan oleh bank).
Berkaitan dengan kasus di atas, De Soto (1998) menganggap bahwa
kesulitan itu berasal dari kenyataan bahwa dalam sistem fractional reserve
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adanya keinginan untuk menggabungkan dua kontrak, kontrak deposito dan
kontrak pinjaman, seperti air dan minyak, yang pada dasarnya bertentangan
satu sama lain (De Soto, 1998). Tentu saja ada perbedaan antara kontrak
deposito dan kontrak pinjaman.
Tidak ada alasan untuk mengakui sistem fractional reserve untuk
menggabungkan antara kontrak pinjaman dan kontrak deposito. Hal ini
bukan karena fractional reserve bagian dari fiat money yang disebut
"deposit", dan telah diciptakan melalui "kontrak deposit". Hanya ada satu
kontrak, kontrak pinjaman, yang dapat dianalisis sebagai kontrak valuta
murni (pertukaran barang ini, terhadap barang masa depan). Pada
prinsipnya, Hulsmann dan De Soto sepakat bahwa sistem fractional reserve
banking telah melakukan penyimpangan yuridis yang serius terhadap
kontrak. Menurut De Soto, kontrak ini batal secara hukum, jika ditinjau dari
sudut pandang prinsip-prinsip hukum, karena tujuan utama dari salah satu
pihak, deposan, adalah untuk melakukan deposit, sementara pihak lain,
bankir penyimpanan, menerimanya sebagai pinjaman (De Soto, 1998).
Selain itu, menurut De Soto, bahwa esensi sifat dari konsep uang,
terutama uang yang ada di bank adalah ketersediaan sempurna (the
availability of perfect), yaitu langsung, lengkap dan benar-benar tanpa
syarat, likuid setiap saat. Sehingga harus membedakan antara proses dimana
fiat money diciptakan (melalui kontrak pertukaran terhadap emas) dan
sifatnya seperti yang dirasakan oleh pemegang uang. Apa yang pemegang
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uang inginkan sebenarnya adalah hanya daya beli (purchasing power),
pertukaran terhadap barang lain setiap saat (De Soto, 1998).
Sebagai konsekuensi dari ketidakcocokan hak milik atas sejumlah
uang yang disimpan di bank, Hulsmann (2000) menyimpulkan bahwa bankbank yang menggunakan fractional reserve pasti suatu saat akan bangkrut,
karena pada setiap titik waktu mereka memiliki kewajiban uang tunai lebih
dari uang tunai yang mereka miliki di brankas.
Sistem di atas dianalogikan seperti perilaku perusahaan yang
“meminjamkan uang” dengan mempekerjakan pekerja sementara tidak ada
kepastian keuntungan untuk menjual hasil produksinya. Para pemegang
saham tahu bahwa alur perusahaannya berjalan di atas jalan yang penuh.
Dengan kata lain bahwa akan ada hak milik yang tidak kompatibel.
Tidak ada alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa perusahaan
di atas melakukan kegiatan yang tidak sah secara hukum karena
memberikan hak milik yang tidak dijamin. Karena memang rata-rata semua
perusahaan “hampir bangkrut”, karena pihak perusaahn berjanji untuk
membayar (gaji para pekerja ) dengan kontrak.
Dengan analogi ini menyiratkan bahwa bank juga pasti akan
mengalami "hampir bangkrut" (virtually bankrupt) hanya karena mereka
melakukan operasi berisiko. Berdasarkan analogi ini kegagalan di bank
yang menerapkan fractional reserve dan perusahaan umumnya sama saja.
Karena setiap pengusaha pasti bertindak agar perusahaan untuk bertahan
hidup dan memaksimalkan keuntungannya. Selain itu, seorang bankir

51

fractional reserve juga memiliki pengetahuan khusus mengenai perilaku
nasabah dan ia pasti memilih rasio cadangan yang optimal untuk
memaksimalkan keuntungan dan untuk memungkinkan kelangsungan hidup
perbankan dengan mampersiapkan strategi jitu untuk mengatasi setiap
masalah.
Berkaitan dengan pendapat Hulsmann, dalam bukunya Money, Bank
Credit, and Economic Cycles, De Soto menjelaskan bahwa sistem fractional
reserve banking merupakan cara para bankir dan pemegang kepentingan
untuk membolehkan hukum bunga pada abad pertengahan. Caranya dengan
menyamakan kontrak deposito dengan mutuum contract (kontrak pinjaman)
padahal keduanya jelas berbeda. Dalam perspektif sejarah caranya ini
dikenal dengan istilah“confessatum depositum”, sebuah trik untuk
menyiasati hukum pelarangan bunga pada Abad Pertengahan (De Soto,
2006).
Sejarahnya berdasarkan hukum Romawi, jika terdapat pelanggaran
terhadap kontrak deposito, maka akan mendapat sanksi (safe keeping)
karena menyumbat dana yang hendak ditarik oleh para deposan. Namun
demikian, terlepas dari setiap tindakan perdata atau pidana, untuk merayu
para deposan agar mempertahankan dananya di bank, maka diajukanlah
“capital gain” untuk mendapatkan bunga atas keterlambatan pembayaran.
Alasan inilah yang digunakan pada abad pertengahan untuk menyamarkan
pinjaman sebagai deposit untuk menyiasati kepentingan hukum, sehingga
menjadi sah dan diterima secara sosial. Untuk alasan ini, para bankir mulai
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beroperasi secara sistematis dan terbuka untuk menyatakan kontrak deposito
dan bukan kontrak pinjaman. Namun faktanya yang terjadi adalah sebuah
trik penyiasatan untuk menyembunyikan kontrak pinjaman atau mutuum
contract. Tujuan menyamarkan pinjaman sebagai deposit adalah untuk
menghindari larangan ketat pada pinjaman berbunga dan untuk mengizinkan
banyak transaksi kredit, baik secara ekonomi maupun sosial (De Soto,
2006).
Lebih lanjut, De Soto mengulas akar dari pelanggaran yuridis dari
penggabungan dua kontrak. Menurutnya bahwa argumen yang paling
signifikan dan definitif dalam mendukung perbedaan antara kontrak
deposito dan pinjaman atau kontrak mutuum terletak pada perbedaan antara
penyebab atau tujuan masing-masing.
Adapun tujuan dari kontrak pinjaman selalu menyiratkan suatu
pertukaran barang, barang dipinjamkan dan harus kembali ditambahkan
dengan bentuk bunga. Pembayaran bunga didasarkan atas asumsi
pengorbanan pemberi pinjaman kepada peminjam atas “hilangnya” fungsi
barang yang dipinjam. Di sisi lain, dalam kontrak deposito, tujuan atau
penyebab kontrak sangat kentara berbeda. Dalam kontrak ini tidak ada
pertukaran barang untuk barang masa depan,

dan juga deposan tidak

memiliki keinginan sedikit pun untuk kehilangan ketersediaan barang yang
disimpan. Oleh karena itu elemen penting dalam kontrak deposito tidak
sama dengan kontrak pinjaman, melainkan hanya sekadar menyimpan, dan
fungsi simpanan ini merupakan penyebab atau tujuan mendasar motivasi
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deposan untuk melakukan ke dalam kontrak deposito. Untuk alasan ini, dana
yang disimpan sebetulnya dapat ditarik setiap saat. Dengan demikian,
penggabungan antara kontrak deposito dan kontrak pinjaman ibarat
pencampuran minyak dan air, yang tidak mungkin untuk bisa menyatu (De
Soto, 2006).
Ada tiga kemungkinan kenapa penggabungan dua kontrak di bank itu
terjadi (De Soto, 2006). Pertama, kemungkinan sebagian besar deposan
tidak menyadari bahwa dengan mendepositokan uang mereka di bank, pihak
bank menggunakan uang tersebut untuk keuntungan bank sendiri dalam
transaksi bisnis. Pada kemungkinan yang pertama ini jelas, tujuan utamanya
deposan membuat giro adalah untuk mentransfer simpanan atau penitipan
uang mereka kepada bank. Dalam semua kasus ini, pihak bank menerima
uang seolah-olah itu adalah pinjaman, sehingga atas dasar ini pihak bank
mempunyai hak untuk menggunakannya dalam transaksi bisnis sendiri. Hal
ini jelas terlihat bahwa penyebab atau tujuan partisipasi masing-masing
pihak dalam kontrak tidak sesuai dengan tujuan dari pihak lain : pihak
deposan masuk ke dalam kontrak deposito dan menyerahkan uang
didasarkan pada asumsi penyimpanan, dan pihak bank menerima uang
seolah-olah itu adalah pinjaman atau mutuum dan didasarkan pada gagasan
investasi. Oleh karena itu, ini adalah kasus yang jelas bertentangan dengan
aspek yuridis dan merupakan kesalahan mengenai sifat transaksi.
Kedua, kemungkinan kedua bahwa kelompok nasabah bank
melakukan kontrak deposito dan sadar sepenuhnya tahu bahwa bank akan
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berinvestasi (atau melakukan pengucuran pinjaman) dengan sebagian besar
uang deposit mereka. Meski begitu, harapan para nasabah, uangnya tetap
aman. Jika mereka mengizinkan pihak bank untuk menggunakan uang, maka
uang tidak bisa lagi tersedia kepada mereka setiap saat. Padahal dalam
perspektif teori ekonomi bahwa dalam sistem fractional reserve banking
bahwa

penandatanganan kontrak tidak mungkin menjamin sepenuhnya

semua permintaan deposan untuk pelunasan deposito. Sementara sistem
perbankan menghasilkan pinjaman tanpa dukungan tabungan nyata.
Pinjaman

ini

pada

gilirannya

mendorong

investasi

menciptakan

ketidakseimbangan rekening deposito pada neraca bank. Akibatnya,
kebangkrutan bank cenderung berulang, bank yang berulang kali tidak dapat
memenuhi kewajiban mereka (tanpa dukungan eksternal dari bank sentral).
Praktek ini juga terjadi di perbankan syariah, dimana dana wadi’ah
yang terhimpun dari nasabah diasumsikan sebagai dana pembiayaan,
padahal motif nasabah untuk menabung atas dasar pertimbangan keamanan.
Oleh karena itu, kesimpulan yang paling logis dalam kemungkinan kedua
adalah sebaiknya kontrak tersebut tidak ada, karena tujuannya adalah
mustahil (tanpa rasio cadangan 100 persen, adalah mustahil untuk
memastikan bahwa bankir akan selalu dapat memenuhi kewajibannya).
Kemungkinan ketiga, jika ini adalah keinginan deposan sendiri,
mereka bisa mengubah rencana awal mereka untuk membuat deposit dan
bukannya justru masuk ke dalam mutuum atau kontrak pinjaman di mana
mereka setuju untuk hilangnya ketersediaan uang dan serta peralihan uang
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tersebut ke pihak bank untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam
pertukaran berbasis bunga. Fakta ini merupakan novasi kontrak, yang akan
berubah dari kontrak deposit ke pinjaman. Novasi ini akan tunduk pada
peraturan hukum umum mengenai jenis modifikasi kontrak. Ini adalah
kemungkinan hukum yang sah jika digunakan dalam praktek. Namun
demikian, dalam kasus ini terjadi sebuah paradox, yakni ketika novasi
berlangsung di perbankan tujuan mereka biasanya sebaliknya. Dengan kata
lain, masih terjadi keraguan pada kontrak mutuum atau kontrak pinjaman,
meskipun disebut "waktu" deposito karena menyangkut transfer riil
ketersediaan uang untuk bankir untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.
Sejalan dengan pendapat De Soto, Hulsman dan Rothbard di atas,
tokoh ekonomi Islam Meera (2009) dari Malaysia, juga mengkritik
kepemilikan ganda yang bisa menyebabkan melambatnya perekonomian.
Menurutnya, Islam tidak membenarkan bank mengambil kepemilikan aset
masyarakat dan meminjamkannya kepada orang lain untuk tujuan produktif
atau konsumtif. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip kepemilikan dalam
Islam. Ini bisa dikatakan setara dengan pencurian, yaitu mengambil
kepemilikan aset milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka. Hal
tersebut bahkan dapat disebut lebih buruk dari pada pencurian karena dalam
pencurian, pencuri mengambil
Larbani, 2009).

tertangkap dan dihukum (Meera dan
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3.1.2 Teori Finacial Intermediary: Dasar Teoritis Fractional Reserve
Banking
Dalam perkembangannya, impelementasi fractional reserve banking di
perbankan menuai pro dan kontra. Namun demikian, penerapan fractional
reserve banking masih digunakan di berbagai bank di belahan dunia. Hal ini
tentu tidak terlepas dari landasan teoritis, pijakan akademis dan fakta empiris
yang telah mampu meyakinkan masyarakat pada umumnya dan para
stakholders pengambil kebijakan perbankan pada khususnya. Landasan
teoritis fractional reserve banking dibangun dari teori financial intermediary.
Teori ini sebenarnya memiliki kelemahan yang menimbulkan asimetry
information atau imperfect information.
Namun demikian, kelemahan ini menjadi hal yang tidak selalu
dipertimbangkan, karena teori ini mampu mengurangi information cost dan
transaction costs yang ditimbulkan oleh information asymmetry antara
peminjam dan yang meminjam. Sehingga teori ini mampu membantu
menggerakkan fungsi efisiensi pasar (efficient functioning of markets) dan
dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit yang disalurkan
dan berdampak siginifikan terhadap makro ekonomi (Claus dan Grimes, 2003)
Ada dua landasan yang memperkuat eksistensi financial intermediary.
Pertama, menekankan financial intermediary sebagai penyediaan likuiditas.
Kedua, berfokus pada kemampuan financial intermediary untuk mengubah
karakteristik

aset. Dalam

kasus kedua ini, financial intermediary dapat

mengurangi biaya penyaluran dana antara peminjam dan pemberi pinjaman,
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yang menyebabkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Diamond dan
Dybvig (1983) menyimpulkan bahwa deposan cenderung menolak dan tidak
menyukai ketidakpastian tentang waktu consumption needs di masa yang akan
datang. Tanpa financial intermediary, semua deposan “terpaksa” memilih
investasi jangka panjang tidak likuid, sementara financial intermediary
menjanjikan imbalan yang lebih tinggi dan kepastian yang lebih terjamin
dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu panjang.
Financial intermediary dapat mengubah karakteristik aset karena dapat
mengatasi kegagalan pasar dan mengatasi masalah asimetri informasi.
Asimetri informasi kredit di pasar timbul karena peminjam umumnya tahu
lebih banyak tentang proyek-proyek investasi daripada pemberi pinjaman.
Informasi asimetris dapat terjadi “ex ante” atau “ex post”. Pada ”ex ante”
asimetri informasi muncul ketika pemberi pinjaman tidak bisa membedakan
antara peminjam dengan kredit yang berbeda sebelum memberikan pinjaman
dan mengarah ke masalah adverse selection. Masalah asimetri informasi
terjadi “ex post” ketika peminjam melakukan moral hazard. Moral hazard
muncul ketika peminjam terlibat dalam kegiatan yang mengurangi
kemungkinan pinjaman yang dilunasi.
Diamond (1984) berpendapat bahwa diversifikasi dalam intermediasi
keuangan

adalah

alasan

utama

perantara

keuangan

ada.

Financial

intermediary menyediakan kontrak insentif sedemikian rupa sehingga seperti
insentif untuk informasi, melakukan pembayaran yang cukup untuk deposan.
Memberikan insentif ini adalah mahal dan diversifikasi dapat mengurangi
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biaya-biaya tersebut. Kontrak optimal di dalam financial intermediary adalah
kontrak utang (perjanjian oleh peminjam untuk membayar kreditur imbalan
tetap). Financial intermediary menjamin setiap kekurangan pembayaran.
Singkatnya, financial intermediary memainkan peran penting dalam
pasar kredit karena bisa mengurangi biaya penyaluran dana antara deposan
yang kurang memiliki informasi dengan menggunakan information-intensive
dan sulit untuk mengevaluasi. Selain itu, financial intermediary menyebabkan
alokasi sumber daya yang lebih efisien.
Berdasarkan pengamatan Dow, dkk. (2015), financial intermediary
dan fractional reserve banking tetap diterapkan, meskipun krisis keuangan
muncul dari penerapan sistem ini, trust masyarakat tetap ada, karena adanya
deposit insurance yang menjadi penjamin dana masyarakat yang diperbankan.
Kepercayaan masyarakat menjadi landasan sosial sekaligus menjadi kekuatan
dasar financial intermediary dan fractional reserve banking masih diterapkan.

3.1.3

Credit Growth (Pertumbuhan Kredit)
Berdasarkan Undang No.10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu bedasarkan persetujuan atau
kesepakatan panjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang
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mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi volume kredit, seperti
inflasi, suku bunga, nilai tukar dan tabungan masyarakat. Jika tingkat inflasi
meningkat, maka Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas untuk
mengendalikannya, langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan BI rate,
dengan meningkatkan BI rate maka suku bunga deposito akan meningkat
maka akan menarik perhatian masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.
Peningkatan suku bunga deposito akan diikuti dengan peningkatan suku bunga
kredit sehingga dapat menyebabkan penurunan volume kredit. Nilai tukar
salah satu faktor yang menentukan volume kredit perbankan. Fenomena nilai
tukar yang terus mengalami depresiasi, berimplikasi terhadap naiknya harga
barang impor dan mempengaruhi barang-barang domestik. Dari sisi demand,
permintaan barang akan turun. Ini artinya volume kredit konsumtif yang
dikucurkan dari bank pun akan ikut turun.
Selain itu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kredit perbankan
adalah simpanan total. Karena bank adalah lembaga intermediary, maka
volume kredit yang dikeluarkan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh
simpanan total yang telah berhasil dihimpun dari masyarakat. Semakin banyak
simpanan total, maka semakin tinggi pertumbuhan kredit, dan sebaliknya.
Jika total simpanan masyarakat meningkat namun volume kredit yang
disalurkan tidak seimbang maka akan mengganggu operasional bank karena
bank memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga simpanan kepada
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nasabah namun pendapatan bunga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai. Hal
ini dapat diukur dengan LDR (loan to deposit ratio), yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar kemampuan bank mengelola dana simpanan
masyarakat.
Menurut pandangan Dell’Ariccia (2012), kecepatan pertumbuhan
kredit disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dalam fase normal dari
siklus bisnis. Pertumbuhan kredit akan semakin cepat, karena adanya
keyakinan dan kepercayaan dari pihak Bank bahwa risiko relatif rendah pada
saat meningkatnya perekonomian domestik. Kedua, tingginya pertumbuhan
kredit juga dapat didorong oleh liberalisasi di sektor keuangan yang umumnya
memang dirancang untuk meningkatkan kedalaman sektor keuangan. Ketiga,
aliran modal masuk akan meningkatkan penawaran dana oleh perbankan yang
pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan kredit.
Pertumbuhan kredit yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, seperti investasi, lancarnya siklus perekonomian. Sementara pada
waktu yang sama, pertumbuhan kredit yang tinggi juga dapat mendorong
kepada kerapuhan sektor keuangan yang ditandai dengan rendahnya standar
atau syarat pemberian pinjaman leverage yang berlebihan serta inflasi harga
asset (Reinhart dan Rogoff, 2009.)
Pada fase pertumbuhan ekonomi, bank sebagai penyedia kredit
memiliki harapan terlalu optimis tentang kemampuan masa depan peminjam
untuk membayar kembali utang mereka sehingga berani mengambil tinggi.
Letusan gelembung kredit dan perkembangan makroekonomi negatif,
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menyebabkan

meningkatnya

non-performing

loan

(NPL),

sehingga

menyebabkan kepada sektor perbankan mengalami kesulitan yang serius. IMF
(2004) mengistimasi bahwa lebih dari 75% dari credit boom akan diikuti
dengan krisis perbankan atau krisis mata uang. Kekhawatiran ini konsisten
dengan studi yang ada di lapangan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan
kredit yang berlebihan dapat dianggap sebagai salah satu indikator yang paling
dominan di dalam persoalan masa depan di sektor perbankan (Borio dan
Lowe, 2002; Borio dan Drehmann, 2009). Selain itu,di beberapa negara,
pinjaman swasta diberikan dalam mata uang asing karena suku bunga asing
lebih rendah. Hal ini justru semakin meningkatkan sektor perbankan, karena
jika mata uang domestik terdepresiasi, volume kredit yang dinyatakan dalam
mata uang domestik meningkat, biaya cicilan utang naik, dan nilai tukar
berubah menjadi kredit (Hilbers dkk, 2005).
Pertumbuhan kredit yang berlebihan berdasarkan beberapa literatur
kerap kali dikaitkan sebagai faktor kunci yang berkontribusi terhadap krisis di
sektor keuangan. Feldkircher (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa
bahwa pertumbuhan kredit pra-krisis berpengaruh terhadap krisis. Secara
spesifik, kenaikan 1% pada kredit (credit growth) pra-krisis berarti
meningkatkan kerugian kumulatif dalam output riil sebesar 0,2%. Temuan
yang pertama ini memperkuat penelitian Cavalcanti (2004), Fontenla dan
Gonzalez (2007) yang menyimpulkan bawah domestic credit growth
berpengaruh terhadap krisis keuangan. Krisis perbankan besar dalam 30 tahun
terakhir yang terjadi di Chili (1982), Denmark, Finland, Norwegia dan Swedia
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pada 1990/91, Mexico (1994) serta Thailand dan Indonesia (1997/98) juga
didahului oleh periode credit boom (Aricia, 2012).

3.1.4 Penilaian Kinerja Bank
Di dalam teori manajemen keuangan disebutkan bahwa terdapat
beberapa cara untuk mengukur kinerja suatu bank, selain pendekatan
kualitatif, juga salah satu diantaranya adalah dengan pendekatan kuantitatif
yang memfokuskan pada penilaian posisi dan proyeksi rasio keuangan.
Banyak studi yang berhubungan dengan penilaian kinerja perbankan dengan
menggunakan indikator rasio keuangan, baik studi yang meneliti tentang
kebangkrutan suatu bank, maupun dalam rangka mengevaluasi kesehatan
bank.
Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip
syariah telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007.
Peraturan ini menyebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan
melalui penilaian kualitatif dan penilaian kuantitatif atas berbagai faktor
yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank, seperti faktor
permodalan (capital), kualitas aktiva, manajemen (management), rentabilitas
(earning), dan likuiditas (likuidity).
Penilaian secara kuantitatif didefinisikan sebagai penilaian terhadap
posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank atau UUS,
sedangkan penilaian secara kualitatif berkaitan dengan peniaian terhadap

63

faktor-faktor yang mendukung

hasil penilaian kuantitatif, penerapan

manajemen , dan kepatuhan bank atau UUS.
Faktor finansial dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank
yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan
sesitivitas terhadap pasar. Jika nilai faktor finansial berada di atas standar
minimal peraturan bank Indonesia, maka keuangan

bank dapat

dikatakan

sehat, karena bank telah menjalankan fungsinya dengan optimal, baik dari
sisi permodalan, kualitas aset, dan mengoperasikan berdasarkan prinsip
kehati-hatian,

sehingga

menghasilkan

keuntungan

sebagaimana

yang

diharapkan.
Adapun faktor finansial berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.
9/1/2007 meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a. Permodalan
Berdasarkan Peraturan bank Indonesia, permodalan dapat dipahami
sebagai kecukupan, proyeksi permodalan dan kemampuan permodalan
dalam mengcover dan kemampuan memelihara kebutuhan penambahan
modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk
mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan
kinerja keuangan pemegang saham. Menurut Hadinoto (2008), modal
adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau pemegang saham
ditambah denan agio saham dan hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan
usaha bank. Dalam dunia perbankan, kecukupan modal, sering disebut
dengan CAR (capital adequacy ratio), dipahami sebagai rasio yang
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menunjukkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank

yang

mengandung (risiko, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain),
ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari
sumber-sumber ekternal (diluar bank) (Hariayani, 2010).
Aturan internasianal sebagaimana yang direkomendasikan Basle
Commitee for Banking Supervision for International Settlments atau
disingkat BIS yang berkantoran di Jeneva, Swiss, yang juga diadopsi
sebagai standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang kewajiban
penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio (CAR) yaitu
sebesar 8% yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat permodalan
bank menutupi risiko yang ada pada bank. Dengan kata lain, untuk
memastikan bahwa bank menyediakan modal minimal yang cukup
seimbang dengan yang dihadapinya. Dengan demikian, penilaian ini akan
mampu menyerap kemungkinan timbulnya kerugian, dan memberi
dorongan kepada pemilik dan manajemen bank untuk mengendalikan
usaha banknya dengan aman.
Ketentuan Bank Indonesia mengatur cara perhitungan ATMR
(aktiva tertimbang menurut risiko), yang terdiri atas jumlah antara ATMR
yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca
bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang
dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening
administratif bank dikalikan dengan risikonya masing-masing. Langkah-
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langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai
berikut (Margaretha, 2007) :
1) Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) aktiva neraca dihitung
dengan cara mengalikan nilai nominal tiap-tiap aktiva yang
bersangkutan dengan bobot risiko tiap-tiap pos aktiva neraca
tersebut.
2) Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) aktiva administratif
dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening
administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari tiap-tiap
pos rekening tersebut.
3) Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4) Rasio modal bank dapat dihitung dengan cara membandingkan
antara modal bank (modal inti dan modal pelengkap) dan total
ATMR. Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
CAR =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑥
𝐴𝑇𝑀𝑅

100

(8)

Dimana jumlah modal merupakan hasil penjumlahan dari modal
inti dan modal pelengkap. ATMR (aktiva tertimbang menurut
risiko) adalah aktiva yang terdapat pada neraca (on balance sheet)
dan aktiva yang bersifat administratif (off balance sheet) yang
tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen atau
komitmen yang masih disediakan oleh bank ke pihak ketiga.
5) Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan
kewajiban penyediaan modal minimum, yakni sebesar 8%.
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Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapatlah diketahui apakah
bank bersangkutan telah memiliki ketentuan CAR (kecukupan
modal) atau tidak. Jika CAR sama dengan atau lebih dari 8%,
maka manajemen bank sudah memenuhi ketentuan CAR. Namun
sebaliknya, jika lebih rendah, berari modal bank belum memenuhi
ketentuan CAR dan manajemen bank harus mencari modal untuk
menutupi sebesar kekurangannya (Leon dan Ericson, 2007).
b. Kualitas Aset/ Aktiva
Aktiva produktif merupakan penanaman bank dalam bentuk kredit,
pembiyaan (dalam bank syariah), surat berharga dan penyertaan untuk
mendapatkan penghasilan. Kredit adalah aktiva produktif yang bisa
mendatangkan penghasilan bank terbesar. Namun melalui kredit pula,
bank sering mengahadapi masalah besar. Bank yang mampu mengelola
kreditnya pasti akan berkembang, namun bank yang selalu menghadapi
kredit bermasalah maka bank akan mundur. Sehingga dengan demikian,
bank wajib melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva/ asset sesuai
dengan peraturan Bank Indonesia.
Penilaian faktor kualitas aset digunakan untuk mengukur efisiensi
manajemen dalam menggunakan aset yang dimiliki bank.

Dalam

penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai faktor kualitas aset
adalah rasio non performing loan/financing (NPF). Rasio ini digunakan
untuk mengetahui kemampuan bank dalam menjaga dan mengembalikan
dana yang digunakan dan mengukur tingkat kemungkinan diterimanya
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kembali

dana

yang

ditanamkan.

Semakin

tinggi

rasio

NPF

memperlihatkan kondisi kesehatan bank semakin buruk.
Non performing financing

adalah kredit

yang katagori

kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar. Dengan kata lain,
NPL/NPF merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah dengan
total kredit yang di berikan kepada debitur. Bank dikatakan mempunyai
NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar
daripada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank
mempunyai NPL yang tinggi, maka akan menimbulkan implikasi terhadap
bank berupa (Leon dan Ericson, 2007):
1) Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit
yang diberikan sehingga mengurangi laba, sehingga mempengaruhi
rentabilitas bank;
2) Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar sehingga
memperburuk kinerja bank;
3) Bank harus memperbesar cadangan untuk penyisihan penghapusan
aktiva produktif yang diklasifikasikan sesuai ketentuan yang
ditetapkan Bank Indonesia, yang pada akhirnya akan mengurangi
besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR
4) Return on Asset (ROA) akan menurun;
5) Akan memperburuk tingkat kesehata bank.
Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran Bank

Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007):
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NPF =

Pembiyaan Bermasalah
Total Pembiyaan

x 100%

(9)

c. Rentabilitas
Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat ukur untuk mengukur
kemampuan perusahaan/ bank dalam menghasilkan profit pada periode
tertentu. Rentabilitas diukur dengan tingkat keberhasilan bank dalam
mempergunakan aktiva secara produktif. Dengan kata lain, rentabilitas
dapat diketahui dengan cara memperbandingkan profit yang diperoleh
dengan aktiva yang dimiliki oleh bank. Selain itu, rentabilitas juga
digunakan untuk menilai efesiensi bank dalam mengelola modal dengan
cara memperbandingkan antara laba dan modal yang digunakan dalam
operasi. Oleh karena itu, pendapatan besar tidak menjamin bank tersebut
rentabel, sebab rentabilitas yang lebig tinggi lebih penting daripada
keuntungan yang besar.
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun
2007,

penilaian

faktor

rentabilitas

digunakan

untuk

mengetahui

kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan melalui kegiatan
operasional bank syariah. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan
dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen yaitu, net
operating margin (NOM), return on assets (ROA), rasio efisiensi kegiatan
operasional (REO), rasio aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan,
diversifikasi pendapatan, proyeksi pendapatan bersih operasional utama
(PPBO), net structural operating margin, Return on equity (ROE),
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Komposisi penempatan dana pada surat berharga/pasar keuangan,
disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah, korelasi antara tingkat
bunga di pasar dengan return/bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah,
rasio bagi hasil dana investasi penyaluran dana yang di write-off
dibandingkan dengan biaya operasional.
Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai faktor
Rentabilitas adalah rasio return on asset (ROA). Rasio ini untu mengukur
tingkta pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Rasio ini juga
bisa menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam
perusahaan/ bank. Adapun rumus dari rasio return on asset adalah
(Margaretha, 2007):
ROA =

Laba sebelum pajak
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

x 100%

(10)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 2004 bahwa nilai yang
baik adalah lebih dari 1,25%. Semakin kecil rasio ROA, menunjukkan
semakin buruk manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk
meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

d. Likuiditas
Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan
bank menyediakan dana dalam jumlah cepat, tepat waktu untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya terutama memenuhi ketentuan bank sentral atau
pemerintah, terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar
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saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung,
pemilik rekening giro maupun debitur dan membayar kewajiban jangka
panjang yang sudah jatuh tempo (Leon dan Ericson, 2007). Kewajibankewajiban bank bersifat jangka pendek dan jangka panjang, yang samasama mempunyai implikasi serius terhadap kinerja perbankan, sehingga
pengelolaannya akan sangat menentukan baik-buruknya kinerja bank
secara keseluruhan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya,
atas dasar pertimbangan terjaminnya rekening giro, deposito dan dana
tabungan yang sewaktu-waktu dapat ditarik tanpa harus ada halangan.
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun
2007 Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan
penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
1) Besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka
pendek
2) Kemampuan aset jangka pendek, kas dan secondary reserve dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek
3) Ketergantungan kepada dana deposan inti pertumbuhan dana
deposan inti terhadap total dana pihak ketiga
4) Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila
terjadi mistmach
5) Ketergantungan pada dana antar bank
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Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai faktor
likuiditas adalah rasio financing/ loan to deposits ratio (F/LDR). Adapun
rumus dari rasio financing/ loan to deposits ratio (F/LDR) adalah:

F/LDR =

Total Pembiyaan/ kredit
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎

x 100%

(11)

e. Sensitivitas terhadap Pasar
Penilaian sensitivy to market risk berari mengevaluasi kemampuan
modal Bank atau bank syariah meng-cover potensi kerugian sebagai akibat
fluktuasi risiko pasar dan kecukupan manajeman risiko pasar. Penilaian
pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor sensitivitas terhadap pasar
antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sebagai berikut
(Hariyani, 2010):
1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi
suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat
fluktuasi (adveres movement) suku bunga;
2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi
nilai tukar dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat
fluktuasi (adveres movement) nilai tukar;
3) Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

3.2 Kerangka Pemikiran
Seperti yang telah dijabarkan di atas, kinerja dan kesehatan bank
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Banyak penelitian yang telah dilakukan

72

untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap
kinerja dan kesehatan bank. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang diduga
berpengaruh adalah fractional reserve banking, dan pertumbuhan kredit
(credit growth).Untuk itu akan dilakukan pengujian sejauh mana pengaruh
variabel bebas tersebut terhadap kinerja dan kesehatan bank (konvensional
dan syariah).
Berikut

ini

akan

dijelaskan

hubungan

antara

variabel-variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini dengan variabel dependen:
1. Hubungan Fractional Reserve Banking terhadap Kinerja dan Risiko
Likuiditas Bank
Pada penelitian ini, teori financial intermediary menjadi landasan
teori yang menghubungkan antara fractional reserve banking terhadap
kinerja dan kesehatan Bank. Teori financial intermediary didasarkan
pada teori asimetri informasi dan teori agensi. Pada prinsipnya,
keberadaan perantara keuangan dijelaskan oleh adanya kategori faktor
berikut: biaya tinggi transaksi (high cost of transaction), kurangnya
informasi yang lengkap (lack of complete information), dan metode
regulasi (Andries, 2009).
Penelitian ini berfokus pada teori agensi, yaitu transfer dana dari
agen dengan surplus dana kepada agen dengan defisit dana melalui
perantara keuangan. Deposan menghadapi

likuiditas dalam arti

membutuhkan dana cair. Dilema antara likuiditas dan return mendorong
mereka untuk menahan kekayaan mereka dalam bentuk deposito bank.
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Oleh karena itu, bank sebagai penyedia likuiditas fokus lebih pada
kewajiban bank dari pada aset bank. Risiko likuditas yang terjadi pada
Bank karena hanya memegang sebagian kecil dari kewajiban dan harus
dilunasi dalam bentuk aset yang sangat likuid. Jika banyak deposan
menarik pada waktu bersamaan, maka akan terjadi bank runs. Di
samping itu, menurut Hulsmann (2000) ada hak milik yang tidak
kompatibel, karena pada satu waktu tertentu, jumlah uang yang sama
dipegang oleh dua pemilik yang berbeda. Sehingga mengakibatkan
munculnya ketidakcocokan (mis-match maturity). Inilah yang membuat
bank lebih rentan terhadap kegagalan, karena pada setiap titik waktu
bank memiliki kewajiban uang “kredit” lebih banyak dari uang tunai
yang bank miliki di brankas.
Penelitian Chary (2013) menunjukkan bahwa fractional reserve
banking berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank.

likuiditas

merupakan akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban
yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas
dan kondisi keuangan Bank. Bank yang tidak likuid merupakan indikator
bahwa bank itu tidak sehat.
Selain itu, menurut De Soto (1998), esensi sifat dari konsep uang,
terutama uang yang ada di bank adalah ketersediaan sempurna (the
availability of perfect), yaitu langsung, lengkap dan benar-benar tanpa
syarat, likuid setiap saat. Sehingga harus membedakan antara proses
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dimana uang fiat diciptakan (melalui kontrak pertukaran terhadap emas)
dan sifatnya seperti yang dirasakan oleh pemegang uang. Apa yang
pemegang uang inginkan sebenarnya adalah hanya berupa daya beli
(purchasing power), pertukaran terhadap barang lain setiap saat (De
Soto, 1998).
Setidaknya terdapat dua alasan yang menjadikan sistem ini
rentan terhadap instabilitas keuangan. Pertama, bank berisiko bank runs.
Meskipun telah dibangun infrastruktur keuangan dengan skema asuransi
deposito, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertujuan
untuk membantu stabilitas sistem pembayaran, keamanan tabungan dan
kredit, tetap saja asuransi deposito sangat terbatas jika dibandingkan
liabilitas perbankan.
Kedua, jumlah uang beredar tergantung pada kredit/ pembiayaan
dan analisis profitabilitas bank pada permintaan kredit. Sehingga dapat
dikatakan, semua uang adalah utang, namun dalam sistem bunga
(interest-based) pelunasan utang menggunakan uang riil sebagai
komoditas pembayarannya. Semakin Insentif pemberiaan kredit maka
akan semakin banyak bank akan memperoleh margin bunga. Namun
persoalannya adalah dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, jumlah
kredit dan uang akan terus menyusut sebagai reaksi untuk menghindari
bank. Di satu sisi, kendali bank sentral atas uang dan kredit terbatas, dan
pemerintah tidak bisa meningkatkan jumlah uang beredar untuk
merangsang

pertumbuhan

ekonomi

selama

kemerosotan

tanpa
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meningkatkan tingkat utang. Akibatnya

fluktuasi siklus bisnis

mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

2. Hubungan financial variable (credit growth) terhadap Kinerja dan
Risiko Likuiditas Bank
Teori yang menghubungkan antara credit growth terhadap kinerja
dan kesehatan Bank adalah teori financial accelerator. Teori ini
menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit dipicu oleh respon yang
berlebihan pelaku sektor keuangan lebih mengarah pada pertumbuhan
kredit yang berlebihan (credit boom). Financial accelerator terjadi
karena adanya market imperfection akibat asimetric information serta
lemahnya kelembagaan (Fisher, 1933). Di satu sisi, kredit yang makin
tinggi akan mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian.
Sementara di sisi lain kondisi ini dapat mengarah pada kerentanan sektor
keuangan ditandai dengan penurunan standar pemberian pinjaman, dan
inflasi harga asset (Reinhart dan Rogoff, 2009). Peningkatan
pertumbuhan kredit yang signifikan ini didorong oleh perilaku
perbankan yang cenderung prosiklikal.
IMF (2004) mengistimasi bahwa lebih dari 75% dari credit boom
akan diikuti dengan krisis perbankan atau krisis mata uang.
Kekhawatiran ini konsisten dengan studi yang ada di lapangan yang
menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit yang berlebihan dapat
dianggap sebagai salah satu indikator yang paling dominan di dalam
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persoalan masa depan di sektor perbankan (Borio dan Lowe, 2002; Borio
dan Drehmann, 2009).
Pertumbuhan kredit yang berlebihan berdasarkan beberapa
penelitian sering dikaitkan sebagai determinan financial crises. seperti
Thailand dan Indonesia (1997/1998) yang didahului oleh periode credit
boom.

Sepert penelitian, Cavalcanti (2004), Fontenla dan Gonzalez

(2007), Feldkircher (2012), Asekome dan Agbonkhese (2014) yang
menyatakan bahwa penyaluran kredit (excessive redemptions) akan
berdampak terhadap bank failure. Namun demikian, di dalam penelitian
ini, proxy yang dipilih bukanlah excessive redemptions, akan tetapi
hanya pertumbuhan kredit (credit growth). Pertumbuhan kredit yang
normal, akan memicu kinerja bank semakin maksimal.

3.3 Kerangka Pemikiran Teoritis
Adapun kerangka pemikiran teoritis penelitian ini, dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:
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Kinerja dan Kesehatan
Bank Umum
(Konvenisonal dan
Syariah)

Variabel Fractional
Reserve Banking
B

Kinerja dan Kesehatan
Bank Syariah

Financial Variable
Kinerja dan Kesehatan
Bank Konvensional

Gambar 3.1:
Kerangka Pemikiran Teoritis

3.4 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan kerangka dan hubungan teoritis
yang telah diuraikan diatas, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. H1 = Variabel short-term liability ratio (STLR) berpengaruh positif
terhadap kinerja dan Kesehatan Bank Umum (konvensional dan syariah)
di Indonesia
2. H2 = Variabel giro wajib minimum (GWM) berpengaruh negatif
terhadap kinerja dan Kesehatan Bank Umum (konvensional dan syariah)
di Indonesia
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3. H3 = Variabel fiduciary ratio (FR) berpengaruh positif terhadap kinerja
dan Kesehatan Bank Umum (konvensional dan syariah) di Indonesia
4. H4 = credit growth berpengaruh positif terhadap kinerja dan Kesehatan
Bank Umum (konvensional dan syariah) di Indonesia
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum (konvensional
dan syariah) di Indonesia yang telah membuat laporan keuangan secara bulanan
tahun 2010 hingga tahun 2015 yang telah dilaporkan dalam laporan publikasi
bank Indonesia melalui website www.bi.go.id. yang didasarkan pada beberapa
pertimbangan, yaitu:
1. Tersedia data laporan keuangan dari tahun 2010 s/d 2015
2. Laporan keuangan yang dipublikasikan sesuai dengan standar Bank
Indonesia.

4.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variable tak bebas
(dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel tak bebas (dependen)
dalam penelitian ini yaitu berupa kinerja dan risiko likuiditas Bank Umum. Pada
penelitian ini, return on asset (ROA) menjadi proxy kinerja Bank berdasarkan
standar Bank Indonesia, tingkat kesehatan bank diukur melalui Risk-Based
Bank Rating (RBBR) yang memfokuskan pada aspek risk-profile komponen
liquidity. Dan Kesehatan Bank diukur dari risiko likuiditas Bank berupa LDR
(loan to deposit ratio) atau FDR (financing to deposit ratio) dan FG (funding
gap).
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Dalam penelitian ini, terdapat tiga tahapan pengujian hipotesis pengaruh
variabel FRB (STLR, GWM dan FR) terhadap variabel kinerja dan kesehatan
(LDR/ FDR dan FG), sebagai berikut:
1.

Uji hipotesis pada Bank Umum (konvensional dan syariah).

2.

Uji hipotesis pada Bank Syariah.

3.

Uji hipotesis pada Bank Konvensional.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah financial variable

berupa credit growth dan variabel fractional reserve banking. Adapun definisi
masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Short-term liability Ratio (STLR)
Variabel Short–term Liability ratio (STLR) ini didasarkan pada
penggunaan simpanan wadi’ah/ saving periode tertentu untuk total
pembiayaan. Namun demikian, rasio yang digunakan dalam pengujian
hipotesis ini adalah presentase total wadiah/ saving terhadap dana pihak
ketiga (DPK). Semakin besar total wadiah/ saving, maka semakin besar
praktek fractional reserve banking. Secara teoritis, variabel ini
dikatagorikan fractional terserve banking didasarkan pada pendapat Fisher
(1935), tentang konsep 100% money, Chicago’ plan (1933) tentang
Narrow banking dan 100% reserve, positive money community (2012)
tentang 100% reserve, Hulsmann (2008) tentang commodity-money
dimana uang simpanan digunakan untuk pembiayaan, De Soto (1998)
tentang pemisahan kontrak deposito dan kontrak pinjaman, Meera dan
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Moussa (2009) tentang double kepemilikan, terutama dalam bentuk akad
wadi’ah.Variabel ini dijelaskan dengan formula di bawah ini :
STLR =

Simpanan/Wadi′ah
Dana Pihak Ketiga

x 100

(12)

2. Giro Wajib Minimum (GWM)
Variabel ini didasarkan pada definisi fractional reserve banking
yaitu dimana bank mempertahankan hanya sebagian dari simpanan
nasabah sebagai cadangan yang tersedia (mata uang atau deposito di bank
sentral) sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari
nasabah. Selain itu, variabel ini juga didasarkan pada pendapat Keen
(2011) tentang uang endogen dimana penciptaan uang tergantung dengan
peraturan giro wajib minimum dan aturan Basel.

3. Fiduciary Ratio (FR)
Variabel termasuk dalam katagori variabel fractional reserve
banking didasarkan pada teori Schumpeter (1911), Mises (1912) dimana
teori penciptaan uang yang dilakukan bank berangkat dari istilah
“fiduciary media”, yaitu uang pengganti. Mises membedakan antara uang
sertifikat yang didukung oleh 'uang' dan uang sertifikat yang tidak, yang
terakhir inilah yang ia sebut sebagai fiduciary media.
Selain itu, variabel ini termasuk dalam variabel fractional reserve
banking juga dididasarkan pada teori Rothbard (1983), tentang konsep
deposit banking yang sama berfungsi sebagai safe-deposit box. Pelanggan
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menerima tanda terima setoran, dan bisa menuntut deposit kembali setiap
saat. Deposit banking menjadi alat sah pembayaran yang diakui bank dan
nilai setara dengan uang. Variabel ini juga didasarkan pada penelitian John
Bryant (1980) yang menyimpulkan bahwa giro merupakan bagian dari
fractional reserve banking.
Variabel ini dijelaskan dengan jumlah giro wadiah yang tercatat
dalam laporan keuangan bank bulanan selama periode tertentu ditambah
dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan bulanan dengan ukuran
rupiah selama periode tertentu.
FR =

Giro Wadiah+Surat Berharga
Dana Pihak Ketiga

x 100

(13)

4. Credit Growth
Dalam penelitian ini credit growth didasarkan pada rasio kredit per
PDB. Rasio ini dipilih sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi
adanya pertumbuhan kredit yang berlebihan. Rasio kredit per PDB banyak
digunakan sebagai variabel pembanding karena PDB mencerminkan
kemampuan membayar kembali. Oleh karenanya negara dengan tingkat
perekonomian yang sama seharusnya memiliki tingkat keseimbangan
kredit yang sama. Negara dengan tingkat perekonomian yang rendah
sewajarnya akan memiliki tingkat kredit yang lebih rendah dibandingkan
negara lebih maju. Sehingga dengan melihat trend dari rasio kredit per
PDB pada negara dengan tingkat perekonomian yang sama dapat
diidentifikasi berapa threshold kredit di kelompok negara tersebut.
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5. Funding Liquidity Risk
Indikator ini dapat berupa rasio yang diperoleh dari on balance
sheet tanpa membedakan maturity time asset dan liability, yaitu sebagai
berikut:
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)
Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang
dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap
dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada
bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan,
simpanan berjangka, sertifikat deposito. semakin tinggi rasio LDR
maka semakin tinggi probabilitas dari sebuah bank mengalami
kebangkrutan (tidak likuid). Hal ini memberikan

indikasi semakin

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini
disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai
kredit menjadi semakin besar.
LDR =

Total Kredit
Total Dana Pihak Ketiga

x 100

(14)

b. Funding Gap (FG)
Didefinisikan sebagai rasio antara dana pihak ketiga

(DPK)

dikurangi kredit dibagi dengan kredit. Rasio funding gap yang rendah
mengindikasikan funding liquidity risk yang lebih besar.
FG =

DPK−Kredit
Kredit

x 100

(15)
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6. Return on Asset (ROA)
ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan

dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Berdasarkan SE BI
No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 rumus yang dipergunakan
dalam perhitungan ROA adalah sebagai berikut:
ROA =

Laba sebelum Pajak
Total Asset

x 100

(16)

4.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yaitu data panel dengan rentang waktu 6 tahun. Data yang dipilih adalah data
dari tahun 2010 sampai 2015. Sedangkan metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari data yang
berhubungan dengan variabel penelitian secara urut sesuai dengan tahun
penelitian dan mendokumentasikannya, berupa laporan keuangan, dan direktori
perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) periode 2010-2015.

4.4 Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif
untuk mengetahui terjadinya praktek fractional reserve banking di Bank Umum
(konvensional dan syariah) dan pendekatan data panel untuk mengetahui
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hubungan variabel dependen yaitu variabel fractional reserve banking dan credit
growth dan variabel independen (kinerja dan likuiditas perbankan)..
4.4.1

Pendekatan Deskriptif-Kualitatif
Pendekatan

ini

digunakan

untuk

mengedentifikasi

kedalaman

(severity) praktek fractional reserve banking di Bank Umum (konvensional
dan syariah) di Indonesia. Di dalam penelitian ini terdapat 3 variabel
fractional reserve banking, yaitu GWM, fiduciary ratio dan financing to
wadi’ah ratio.Secara detail, penjelasan indikasi terjadinya praktek fractional
reserve banking sebagai berikut :
a. Variabel Giro Wajib Minimum (GWM)
Variabel ini didasarkan pada definisi fractional reserve banking
yaitu dimana bank mempertahankan hanya sebagian dari simpanan
nasabah sebagai cadangan yang tersedia (mata uang atau depositodi bank
sentral) sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari
nasabah (Manurung dan Rahardja, 2004). Variabel ini juga didasarkan
pada pendapat Fisher (1935), tentang konsep 100% money, Chicago’
plan (1933) tentang Narrow banking dan 100% reserve, Positive money
community (2012) tentang 100% reserve. Selain itu, variabel ini juga
didasarkan pada teori Keen (2011) tentang uang endogen dimana
penciptaan uang tergantung dengan peraturan giro wajib minimum.
Secara praktek di Bank Syariah, dapat diketahui ketika reserve
<100%, maka secara indikatif, terjadi praktek fractional reserve banking
berdasarkan indikator reserve.
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Tabel 4.1: Kriteria Praktek Fractional Reserve Banking
Berdasarkan Indikator Reserve
Kriteria
Reserve < 100%

Keterangan
Terjadi praktek fractional reserve banking
berdasarkan indikator reserve
Reserve = 100%
Tidak terjadi praktek fractional reserve
banking berdasarkan indikator reserve
Reserve <100% -1% Semakin kecil presentase reserve, semakin
tinggi tingkat kedalaman fractional reserve
banking .

b. Variabel Fiduciary Ratio (FR)
Variabel ini termasuk dalam katagori indikator fractional reserve
banking didasarkan pada teori Schumpeter (1911), Mises (1912) dimana
teori penciptaan uang yang dilakukan bank berangkat dari istilah
“fiduciary media”, yaitu uang pengganti. Mises membedakan antara uang
sertifikat yang didukung oleh 'uang' dan uang sertifikat yang tidak, yang
terakhir inilah yang ia sebut sebagai fiduciary media. Di dalam penelitian
ini, indikator ini terdapat 2 proxy, yaitu surat berharga dan Giro Wadiah.
Secara praktek di Bank Syariah dapat diketahui ketika pengganda
uang (money multiplier) lebih dari 1 (mm>1), maka terjadi praktek
fractional reserve banking (Dornbusch, 2008).

Dimana mm adalah

pengganda uang yang dinyatakan dengan :
FR =

Giro+Surat Berharga
Total Aset

(13)
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Pengganda uang semakin besar ketika rasio cadangan (re), dan
rasio fiduciary money (cu) semakin kecil, sehingga semakin kecil pula
proporsi stok uang berdaya tinggi yang digunakan sebagai mata uang.
Tabel 4.2: Kriteria Praktek Fractional Reserve Banking
Berdasarkan Indikator Fiduciary Ratio
Kriteria
FR > 0
FR < 0
FR >0-100

c.

Keterangan
Terjadi praktek fractional reserve banking
berdasarkan indikator fiduciary money
Tidak terjadi praktek fractional reserve banking
berdasarkan indikator fiduciary money
Semakin besar tingkat FR, semakin tinggi tingkat
kedalaman fractional reserve banking .

Variabel short-term liability Ratio
Variabel ini didasarkan pada penggunaan dana DPK, khususnya
dana saving/ wadi’ah periode tertentu yang telah digunakan sebagai
bagian dari total pembiyaan. Secara teoritis, variabel ini dikatagorikan
fractional terserve banking didasarkan pada pendapat Fisher (1935),
tentang konsep 100% money, Chicago’ plan (1933)tentang Narrow
banking dan 100% reserve, Positive money community (2012) tentang
100% reserve, Hulsmann (2008) tentang commodity-money dimana uang
simpanan digunakan untuk pembiayaan, De Soto (1998) tentang
pemisahan kontrak deposito dan kontrak pinjaman, Kameel dan Moussa
(2009) tentang double kepemilikan, terutama dalam bentuk akad
wadi’ah.
Secara praktek di Bank Syariah dan Bank Konvensional dapat
diketahui ketika short-term liability Ratio lebih dari 0 (STLR> 0), maka
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terjadi praktek fractional reserve banking. Indikator ini dijelaskan
dengan formula di bawah ini :
STLR =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔/ 𝑊𝑎𝑑𝑖𝑎ℎ
Total Dana Pihak Ketiga

x 100

(14)

Tabel 4.3: Kriteria Praktek Fractional Reserve Banking
Berdasarkan Indikator STLR
Kriteria
STLR>0
STLR < 0
STLR > 0-100

Keterangan
Terjadi praktek fractional reserve banking
Tidak terjadi praktek fractional reserve banking
Semakin besar STLR , semakin tinggi tingkat
kedalaman fractional reserve banking .

4.4.2 Uji Independent Sample t-Test
Uji independent sample t-Test ini digunakan untuk mengetahui
apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel yang diteliti,
yaitu variabel SLTR, GWM dan FR Bank Syariah dan Bank
Konvensional. Alasan pemilihan alat uji ini karena independent sample
t-Test merupakan suatu uji dari keseimbangan dua distribusi populasi. Uji
independent sample t-Test

dilakukan dengan cara membandingkan

perbedaan antara dua nilai rata- rata dengan standar error dari perbedaan
rata-rata dua sampel. Standar error perbedaan dalam nilai rata- rata
terdistribusi secara normal (Tabachnick & Fidell, 2007).
Menentukan Hipotesis:
Ho : Kedua varian adalah sama
Ha : Kedua varian adalah berbeda
Kriteria Pengujian (berdasar probabilitas / signifikansi):
Ho diterima jika P value > 0,05
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Ho ditolak jika P value < 0,05
4.4.3 Uji Hipotesis
4.4.3.1 Estimasi Data Panel
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel
(pooled data) adalah data yang mengkombinasikan antara data deret
waktu (time series) dengan data kerat lintang (cross section). Dalam
model data panel, persamaan model dengan menggunakan data cross
section dapat ditulis (Baltagi, 2005):
(20)
(15)

Yi = β0 + β1Xi + εi ; i = 1,2,…,N
di mana N adalah banyaknya data

cross section. Sedangkan

persamaan model dengan time series dapat ditulis :
(16)

Yt = β0 + β1 Xt + εt ; t = 1,2,…,T
dengan T merupakan banyaknya data

time series.

Sehingga

persamaan data panel yang merupakan pengombinasian dari persamaan
cross section dan time series dapat ditulis sebagai berikut:
Yit = β0 + β1 Xit + εit…. I = 1,2,…,N ;t = 1,2,…,T

(17)

di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen,
N adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N × T
adalah banyaknya data panel.
Metode

estimasi

dengan

menggunakan

dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

data

panel

dapat
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1. Common Effect
Metode ini dilakukan dengan menggabungkan/ mengkombinasikan
data time series dan cross section dengan metode OLS. Metode ini
tidak memperhatikan adanya perbedaan individu maupun waktu,
dimana intersep dan slope dianggap sama untuk setiap individu.
Model common effect dapat ditulis:
Yit = α + βXit + eit

(18)

2. Metode Efek Tetap (Fixed Effect)
Metode efek tetap mengasumsikan adanya perbedaan intersep,
dimana intersep hanya bervariasi terhadap individu sedangkan
terhadap waktu adalah konstan. Disamping itu, metode ini
mengasumsikan bahwa slope antar individu dan waktu adalah
konstan. Adapun yang dimaksud dengan efek tetap adalah setiap
individu memiliki konstanta yang tetap untuk berbagai periode/waktu,
demikian juga slope yang tetap untuk setiap waktu. Dengan metode
ini, perbedaan antar individu dapat diketahui melalui perbedaan nilai
intersep. Metode efek tetap mengestimasi data panel dengan OLS
dengan menggunakan variabel dummy. Model fixed effect dengan
variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut:
Yit = α + βXit + γD1t +… + δDit + eit

(19)
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3. Metode Efek Acak (Random Effect)
Metode efek acak memperhitungkan residual yang diduga memiliki
hubungan antar individu dan antar waktu. Model efek acak adalah
sebagai berikut:
Yit = α + βXit + eit

(20)

eit = ui + vt + wit

(21)

dimana:
ui = komponen error cross-section
vt = komponen error time-series
wit = komponen error gabungan

4.4.2.2. Pemilihan Model
Berikut adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui jenis
model panel yang lebih tepat untuk model penelitian:
1. Uji Chow
Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau
Common Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi
data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:
H0: Common Effect Model atau Pooled Least Square
H1: Fixed Effect Model
Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan
membandingkan

perhitungan

F-statistik

dengan

F-tabel.

Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F
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tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang

paling tepat

digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F
hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang
digunakan adalah Common Effect Model. Perhitungan F statistik
didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

(22)

Dimana:
SSE1: Sum Square Error dari model Common Effect
SSE2: Sum Square Error dari model Fixed Effect
n : Jumlah perusahaan (cross section)
nt : Jumlah cross section x jumlah time series
k : Jumlah variabel independen
Sedangkan F tabel didapat dari:
F-tabel = { α : df (n-1, nt –n –k)}
Dimana:
α: Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa)
n : Jumlah perusahaan (cross section)
nt : Jumlah cross section x jumlah time series
k : Jumlah variabel independen

(23)
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2. Lagrange Multiplier
Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model
Random Effect atau model Common Effect (OLS) yang paling tepat
digunakan. Uji signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh
Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random
Effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai
statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

(24)

Dimana :
n = jumlah individu
T = jumlah periode waktu
e = residual metode Common Effect (OLS)
Hipotesis yang digunakan adalah :
H0 : Common Effect Model
H1 : Random Effect Mode
Uji LM ini didasarkan pada distribusi

chi-squares dengan

degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM
statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita
menolak hipotesis nul, yang artinya estimasi yang tepat untuk model
regresi data panel adalah metode Random Effect dari pada metode
Common Effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai
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statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis
nul, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel
adalah metode Common Effect bukan metode Random Effect.

3. Uji Hausman
Uji Hausman digunakan untuk menentukan model analisis data
panel mana yang akan digunakan, apakah fixed effect model (FEM) yang
juga disebut dengan least squares dummy variable atau random effect
model (REM) yang juga disebut error component model (ECM). Fixed
effect model (FEM) mengasumsikan bahwa slope konstan tetapi intersep
berbeda antar individu. Perbedaan intersep ini digunakan untuk
menjelaskan karakteristik perusahaan yang berbeda-beda (Baltagi, 2005).
Sedangkan random effect model mengasumsikan adanya variabel
gangguan. Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:
H0 : E(τi | xit) = 0 atau REM adalah model yang tepat
H1 : E(τi | xit) ≠ 0 atau FEM adalah model yang tepat
Statistik uji yang digunakan adalah uji Hausman dan keputusan
menolak H0 dilakukan dengan membandingkannya dengan Chi square.
2
2
Jika nilai 𝑋𝑜𝑏𝑠
> 𝑋𝑡𝑎𝑏
maka H0 ditolak sehingga model yang digunakan

adalah Fixed Effect, sebaliknya jika penolakan H0 tidak signifikan maka
yang digunakan adalah Random Effect (Baltagi, 2005). Rumus uji
Hausman adalah:
H= (βRE-βFE)1 (ƩFE-ƩRE)-1 (βRE-βFE)

(25)
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Dimana:
βRE

: Random Effect estimator

βFE

: Fixed Effect estimator

ƩFE

: Matriks kovarians Fixed Effect

ƩRE : Matriks kovarians Random Effect

4.4.3. Asumsi Klasik
Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi
maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh
merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat Best Linier Unbiased
Estimator (BLUE). Namun demikian, tidak semua uji asumsi klasik yang
ada pada metode ordinary least squared (OLS) digunakan, hanya uji
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas saja yang dperlukan.
4.4.3.1. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa
atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi
yang

kuat

di

antara

sesama

variabel

independen

maka

konsekuensinya adalah:
a) Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
b) Nilai standar errorsetiap koefisien regresi menjadi tidak
terhingga.
Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama
variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi
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semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar
pula. Untuk menguji masalah multikolinieritas dapat melihat matriks
korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari
0,80 maka terdapat multikolinieritas.

4.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas
Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran
koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran
dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan
demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka
situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model
regresi. Untuk mengujiada tidaknya heteroskedastisitas digunakan
uji Glejser yaitu dengan mengregresikan masing-masing variabel
bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai signifikansi
antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05
maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (varian dari residual
tidak homogen) Adapun persamaannya sebagai berikut:
ei = a + ß Xi + vi

(26)

