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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum
Konvensional dan Bank Umum Syariah baik Bank Umum Persero, Bank Umum
Swasta Nasional Devisa, dan Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang
telah diseleksi atau disaring dengan kriteria 11 asset tertinggi pada Bank Umum
Konvensional,

sehingga

secara

terperinci

jumlah sampel

bank

umum

Konvensional menurut kategori yang ada adalah 11 Bank. Sedangkan untuk Bank
Umum Syariah melibatkan seluruh populasi Bank Umum Syariah yang berjumlah
11 BUS, dengan deskripsi objek penelitian sebagai berikut:
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Tabel 5.1:
Daftar Sampel Perbankan
No

Nama Bank

Bank Syariah Mandiri
1
BNI Syariah
2
BRI Syariah
3
Bank Muamalat
4
Bukopin Syariah
5
Bank Syariah Mega
6
Bank Panin Syariah
7
Bank Victoria Syariah
8
BCA Syariah
9
10 Bank Jabar dan Banten
11 Bank Maybank Syariah
12 Bank Mandiri
13 Bank Rakyat Indoensia
14 BCA
15 Bank Negara Indonesia
16 Bank CIMB Niaga
17 Bank Danamon
18 Bank Permata
19 Bank Bukopin
20 Bank Tabungan Negara
21 Bank Maybank
22 Bank Mega
Sumber: OJK, 2016

Jumlah
Aset
Rp 67,12 T
Rp 22,75 T
Rp 22,81 T
Rp 57,22 T
Rp 5,31 T
Rp 5,05 T
Rp 7,06 T
Rp 1,33 T
Rp 3,69 T
Rp 6,10 T
Rp 1,68 T
Rp 905,76 T
Rp 802,30 T
Rp 584,44 T
Rp 456,46 T
Rp 244,28 T
Rp 195,01 T
Rp 194,49 T
Rp 85,1 T
Rp 166,04 T
Rp 153,92 T
Rp 61,60 T

Tahun
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Keterangan
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Syariah
Konvensional
Konvensional
Konvensional
Konvensional
Konvensional
Konvensional
Konvensional
Konvensional
Konvensional
Konvensional
Konvensional

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lapoaran bulanan (monthly
report) di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan
laporan bulanan karena laporan Bank menyajikan berbagai macam informasi
yang lengkap, akurat dan mendetail terkait dengan keadaan perbankan yang
dibutuhkan dalam penelitian, akses informasi yang mudah dan efesien.
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5.2 Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran mean, dan
standar deviasi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Secara
statistik tujuan pengukuran deviasi adalah untuk mengukur dispersi (variasi) nilainilai observasi dari suatu nilai rata-rata. Mean dan standar deviasi diperlukan
untuk mengukur tingkat efisiensi data. Nilai mean lebih besar dari standar deviasi
menunjukkan bahwa data yang digunakan cukup efisien.
Selain itu, analisis deskriptif juga akan digunakan untuk mengukur tingkat
kedalaman (severity) indikator fractional reserve banking di masing-masing bank
konvensional dan syariah. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen
yaitu varaibel fractional resereve banking dan financial variable. Variabel
fractional resereve banking dibagi menjadi 3 indikator, yaitu short-term liability
ratio giro wajib minimum (GWM), dan fiduciary ratio (FR). Sedangkan proxy
financial variable dalam penelitian ini adalah credit growth. Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah kinerja, loan to deposit ratio (LDR) dan funding gap
(FG) pada Bank Umum (Konvensional dan Syariah) di Indonesia.
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Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil perhitungan sebagai
berikut:
Tabel 5.2:
Statistik Deskriptif
Variabel

Minimum

maksimum

Mean

Standar
Deviasi

0.250000
81.48000
33.03919
20.51370
STLR
9.000000
97.05000
20.04917
13.78225
GWM
1.760000
268.9600
31.20227
19.99058
FR
-46.52000
124.0000
2.387012
6.318072
CG
-22.76000
22.17000
0.913669
1.502170
Kinerja
10.83000
371.7300
95.11997
35.69659
LDR/ FDR
-0.900000
31.45000
0.181984
0.942233
FG
Keterangan STLR = Short-term liability ratio; GWM = Giro Wajib
Minimum; FR = Fiduciary ratio; CG = Credit Growth; FG =
Funding Gap; LDR = loan to deposit ratio

Sumber: Data yang Diolah, 2016
Tabel diatas menunjukkan bahwa fractional reserve banking yang diukur
dengan STLR memiliki nilai maksimum 81.48000 dan nilai minimum 0.250000
dengan rata-rata 33.03919 dan standar deviasi 20.51370. Variasi short-term
liability ratio masing-masing bank beragam, dan hal ini menunjukkan bahwa
nilai STLR bank relatif heteorogen. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari
rata-rata mencerminkan bahwa data variabel short-term liability ratio (STLR)
terdistribusi normal.
Selanjutnya fractional reserve banking yang diukur dengan rasio giro
wajib minimum (GWM) menggambarkan alokasi kemampuan pembiayaan/ kredit
bank yang dicairkan. Nilai maksimum GWM sebesar 97.05000 dan nilai
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minimum 9.000000, hal ini menggambarkan bahwa data bulanan bank dalam
sampel penelitian ini memiliki variasi yang relatif jauh disparitasnya. Terdapat
bank yang hampir mencapai nilai 97% dari giro wajib minimum tetapi ada juga
bank yang menetapkan GWM sebesar 9%. Namun demikian, nilai GWM
perbankan dalam penelitian ini masih di atas batas minimum GWM BI sebesar
8%. Secara rata-rata rasio GWM sebesar 25,85% untuk semua sampel penelitian.
Hal ini dapat dimaknai bahwa sampel bank penelitian memiliki rasio GWM
kurang dari 50% sehingga pembiayaan lebih besar dan rentan dengan risiko
likuiditas. Standar deviasi sebsar 13.78225 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean)
yang sebesar 20.04917 mencerminkan data berdistribusi normal.
Kemudian fractional reserve banking yang diukur dengan fiduciary ratio
(FR) menggambarkan pengeluaran uang pengganti dari masing-masing bank.
Nilai maksimum FR sebesar 268.9600 dan nilai minimum

1.760000,

menggambarkan bahwa fiduciary ratio bank dalam sampel penelitian ini memiliki
variasi yang cukup heterogen.Terdapat bank yang hampir mencapai nilai 268%
dari fiduciary yang diterbitkan bank, tetapi ada juga bank yang hanya 1% dari
fiduciary yang diterbitkan. Secara rata-rata fiduciary ratio sebesar 21,91% untuk
semua sampel penelitian. Hal ini dapat dimaknai bahwa sampel bank penelitian
memiliki rasio fiduciary kurang dari 50%. Standar deviasi sebsar 19.99058 lebih
kecil dari nilai rata-rata yang mencapai nilai 31.20227 mencerminkan data
berdistribusi normal.
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Financial variabel dalam penelitian ini diukur dengan credit growth (CG)
yang menggambarkan perkembangan kemampuan bank dalam mencairkan kredit
atau pembiayaan kepada masyarakat. Nilai minimum sebesar -46% dan
maksimum 124% menjelaskan bahwa variasi bank dalam sampel penelitian ini
memiliki disparitas yang cukup jauh. CG yang tinggi menggambarkan
pertumbuhan kredit yang cukup besar. Nilai maksimum 124% mengindikasikan
bahwa tingginya pertumbuhan kredit/ pembiayaan yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai minimum yang kecil menggambarkan
terdapat pertumbuhan kredit bank dalam penelitian relatif stagnan. Nilai rata-rata
diperoleh 2.387012 dengan standar deviasi 6.318072 mencerminkan bahwa data
variabel credit growth kurang berdistribusi normal karena nilai standar deviasi
lebih besar dari nilai rata-rata.
Kinerja bank dalam penelitian ini diukur dengan rasio profitabilitas
(ROA) yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengumpulkan profit atau
laba. Nilai minimum sebesar -22.76 dan maksimum 22.17 menjelaskan bahwa
variasi kinerja bank dalam sampel penelitian ini memiliki disparitas yang cukup
jauh. Nilai ini menjadi perbedaan kinerja antara Bank Syariah dan Bank
Konvensional. Di dalam data penelitian ini, kinerja Bank Syariah relatif lebih
rendah daripada kinerja Bank konvensional. Hal ini menunjukkan kemampuan
bank syariah dalam mengumpulkan laba masih lebih kecil dari perbankan
konvensional. Kinerja yang tinggi menggambarkan pertumbuhan laba yang cukup
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besar. Nilai maksimum 22.17% mengindikasikan terdapat kinerja bank dalam
periode penelitian yang cukup sehat, bahkan di atas standar BI (Bank Indonesia).
Meskipun nilai rata-rata diperoleh 0.913 lebih kecil dari standar deviasi 1.502
mencerminkan bahwa data variabel kinerja tetap berdistribusi normal. Central
limit theorem menyatakan bahwa jika jumlah pengamatan besar (di atas 30), maka
data dianggap berdistribusi normal walaupun standar deviasi lebih besar dari nilai
rata-rata (mean).
Sedangkan risiko likuiditas bank dalam penelitian ini diukur dengan loan
to deposit ratio (LDR) dan funding gap (GP). Nilai minimum sebesar 10.83000
dan maksimum 371.7300 menjelaskan bahwa variasi LDR bank dalam sampel
penelitian ini memiliki disparitas yang juga cukup berbeda. Di dalam data
penelitian ini, FDR Bank Syariah lebih besar jika dibandingkan dengan LDR
bank konvensional. Hal ini menunjukkan kemampuan bank syariah dalam
menyalurkan pembiayaan lebih besar jika dibandingkan dengan LDR Bank
Konvensional. Namun demikian, berdasarkan standar kesehatan LDR dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa LDR yang dikategorikan sehat berkisar
antara 80%-110. Nilai maksimum 371.73% dari Bank Syariah mengindikasikan
risiko likuiditas Bank Syariah lebih besar jika dibandingkan dengan Bank
konvensional. Nilai rata-rata diperoleh 95.11997 dengan standar deviasi 35.69659
mencerminkan bahwa data variabel LDR berdistribusi normal karena nilai standar
deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.
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Sedangan nilai maksimum dan minimum FG sebesar -0.900000 dan
31.45000. Secara deskriptif, dapat diketahui bahwa data funding gap (FG) antara
Bank Syariah dan Bank Konvensional relatif heterogen. Semakin kecil nilai FG,
maka semakin besar risiko likuiditas yang dihadapi Bank. Adapun nilai rata-rata
diperoleh 0.181984 dengan standar deviasi 0.942233 menunjukkan data variabel
FG tidak berdistribusi normal karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai
rata-rata. Namun berdasarkan central limit theorem, bahwa jika jumlah
pengamatan besar (di atas 30), maka data tetap dianggap berdistribusi normal
walaupun standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (mean).
Berikut akan dijelaskan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui
tingkat kedalaman (severity) fractional resereve banking periode tahun 20102015.
5.2.1 Indikator Short-term liability ratio (STLR)
Hasil analisis menggunakan alat analisis deskriptif menunjukkan
bahwa tingkat kedalaman (severity) fractional reserve banking yang diukur
dengan indikator short-term liability ratio (STLR),
konvensional dan perbankan syariah

pada perbankan

berada pada kisaran yang cukup

konsisten, namun terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat kedalaman
(severity). Pada tabel di bawah ini menunjukan bahwa tingkat kedalaman
(severity) indikator short-term liability ratio perbankan konvensional lebih
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besar jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman (severity) indikator shortterm liability ratio perbankan syariah.
Tabel 5.3:
Tingkat Kedalaman Indikator Short-term liability ratio (STLR)
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bank Syariah

Severity
Rate

Bank
Konvensional

Bank Maybank Syariah
29%
BCA
Bank Syariah Mega
23%
BNI
BRI Syariah
22%
Bank Mandiri
BNI Syariah
19%
BRI
BCA Syariah
17%
Bank CIMB
Bukopin Syariah
15%
Bank Mega
Bank Syariah Mandiri
14%
BTN
Bank Muamalat
12%
Bank Danamon
Bank Panin Syariah
12%
Bank Bukopin
Bank Jabar dan Banten
9%
Bank Permata
Bank Victoria Syariah
3%
Bank Maybank
Rata-Rata
16%
Rata-Rata
Keterangan:
Semakin besar short-term liability ratio, semakin tinggi
kedalaman fractional reserve banking (STLR >0)
Sumber: data diolah

Severity
Rate

77%
63%
62%
58%
46%
45%
43%
42%
41%
39%
39%
50%
tingkat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi praktek
fractional resereve banking baik di perbankan konvensional maupun di
perbankan syariah dengan tingkat kedalaman (severity) yang berbeda-beda.
Pada indikator short-term liability ratio (STLR) sebagaimana yang
tercantum pada tabel di atas dapat diketahui bahwa praktek fractional
resereve banking di perbankan konvensional lebih besar dengan nilai ratarata 50% jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang hanya berkisar
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16%. Berdasarkan rasio STLR dari masing-masing Bank, dapat diketahui
bahwa Bank BCA telah melakukan praktek fractional resereve banking
tertinggi dengan nilai rasio STLR sebesar 77%. Sedangkan bank yang
menjalankan praktek fractional resereve banking dengan nilai terendah
dalam penelitian ini adalah Bank Victoria Syariah, dengan nilai rasio STLR
sebesar 3%.
Secara khusus dalam kategori perbankan syariah, dari tabel di atas
dapat diketahui bahwa Bank Maybank Syariah telah menjalankan praktek
fractional resereve banking dengan nilai rasio STLR sebesar 29%.
Sedangkan bank syariah yang menjalankan praktek fractional resereve
banking dengan nilai terendah dalam penelitian ini adalah Bank Victoria
Syariah, dengan nilai rasio STLR sebesar 3%.
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Grafik 5.1:
Tingkat Kedalaman Praktek Fractianal reserve Banking
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Berdasarkan Indikator Short-term liability ratio (STLR)

Hasil analisis uji Independent Sample t-Test ini dapat dilihat pada tabel
5.4, yang menunjukkan bahwa probabilitas dengan equal variance assumed
adalah sig 1,395. Oleh karena sig data lebih besar dari 0,05, maka dapat
dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan varian pada data perbandingan
rasio SLTR bank konvensional dengan bank syariah.
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Tabel 5.4:
Hasil Uji Independent Sample t-Test SLTR

Mean
Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) two-tail

SLTR
SLTR
syariah
konvensional
0,159090909 0,504545455
0,010498182
0
20
-7,90706322
1,395620007

5.2.2 Indikator Giro Wajib Minimum (GWM)
Hasil analisis menggunakan alat analisis deskriptif menunjukkan
bahwa tingkat kedalaman (severity) indikator giro wajib minimum (GWM)
atau reserve ratio perbankan konvensional berada pada kisaran yang cukup
stabil, sedangkan indikator giro wajib minimum (GWM) atau reserve ratio
perbankan syariah menunjukkan disparitas nilai antar bank syrariah. Pada
tabel di bawah ini menunjukan bahwa tingkat kedalaman (severity) indikator
giro wajib minimum (GWM) atau reserve ratio perbankan konvensional
lebih besar jika dibandingkan dengan perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai reserve ratio perbankan konvensional sebesar 16%. Sedangkan
nilai reserve ratio perbankan syariah sebesar 36%. Semakin rendah nilai
reserve ratio perbankan, maka semakin besar praktek fractional reserve
banking yang terjadi di perbankan.
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Tabel 5.5:
Tingkat Kedalaman Indikator Giro Wajib Minimum (GWM)
No

Bank Syariah

Severity
Rate

Bank
Konvensional

Severity
Rate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bank Muamalat
13%
Bank Permata
14%
Bukopin Syariah
13%
Bank Maybank
14%
Bank Syariah Mandiri
14%
Bank Mega
15%
Bank Syariah Mega
14%
Bank CIMB
15%
BRI Syariah
15%
Bank Bukopin
15%
BNI Syariah
20%
Bank Mandiri
16%
Bank Jabar dan Banten
26%
BNI
16%
BCA Syariah
46%
BCA
16%
Bank Victoria Syariah
67%
BTN
16%
Bank Maybank Syariah
80%
BRI
17%
Bank Panin Syariah
92%
Bank Danamon
17%
Rata-Rata
36%
Rata-Rata
16%
Keterangan:
Semakin besar giro wajiib minimum (GWM)/ reserve ratio, semakin
rendah tingkat kedalaman fractional reserve banking (reserve < 100 )
Sumber: data diolah
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi praktek
fractional resereve banking baik di perbankan konvensional maupun di
perbankan syariah dengan tingkat kedalaman (severity) yang berbeda-beda.
Pada indikator giro wajib minimum (GWM) atau reserve ratio sebagaimana
yang tercantum pada tabel di atas dapat diketahui bahwa praktek fractional
resereve banking di perbankan konvensional lebih besar jika dibandingkan
dengan perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indikator giro
wajib minimum (GWM) atau reserve ratio perbankan konvensional lebih
kecil sebesar 16% dari perbankan syariah yang mempunyai besaran nilai
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36%. Pada indikator giro wajib minimum (GWM) atau reserve ratio,
semakin kecil nilai reserve ratio, semakin besar tingkat kedalaman (severity)
praktek fractional reserve banking.
Berdasarkan rasio GWM dari masing-masing Bank, dapat diketahui
bahwa Bank Muamalat dan Bank Bukopin Syariah telah menjalankan
praktek fractional resereve banking tertinggi dengan nilai rasio GWM
sebesar 13%. Sedangkan bank syariah yang menjalankan praktek fractional
resereve banking terendah dalam penelitian ini adalah Bank Panin Syariah,
dengan nilai rasio GWM sebesar 92%, kemudian disusul oleh Maybank
Syariah dengan nilai rasio GWM sebesar 80%.
Dari nilai indikator giro wajib minimum ini, nilai rata-rata perbankan
konvensional relatif stabil dan konsisten yang berada pada kisaran 14%
hingga 17% dan masih di atas standar batas maksimum Bank Indonesia
untuk GWM sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencairan
kredit terjadi secara merata di keseluruhan bank konvensional. Dalam
kategori perbankan syariah, meskipun nilai GWM perbankan Syariah masih
di atas standar Bank Indonesia 8%, namun nilai rata-rata GWM perbankan
syariah cenderung berbeda. Hal ini ditunjukkan nilai kisaran antara 13%
hingga 92%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan di antara
perbankan syariah cenderung tidak merata.
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Grafik 5.2:

Tingkat Kedalaman Praktek Fractianal reserve Banking
Berdasarkan Indikator Giro Wajib Minimum(GWM)
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Adapun hasil analisis uji independent Sample t-Test ini dapat dilihat
pada tabel 5.6, yang menunjukkan bahwa probabilitas

dengan

equal

variance assumed adalah sig 0,031. Oleh karena sig data lebih kecil dari
0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan varian pada data
perbandingan rasio GWM bank konvensional dengan bank syariah.
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Tabel: 5.6:
Hasil Uji Independent Sample t-Test

Mean
Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) two-tail

GWM
GWM
syariah
konvensional
0,363636364 0,155454545
0,044826364
0
20
2,305989827
0,031948125

5.2.3 Indikator Fiduciary Ratio (FR)
Hasil analisis menggunakan alat analisis deskriptif menunjukkan
bahwa tingkat kedalaman (severity) indikator fiduciary ratio (FR) perbankan
konvensional dan perbankan syariah

sangat bervariatif. Hal ini ditandai

dengan kisaran nilai fiduciary ratio dari yang terendah 3% hingga tertinggi
sebesar 39%. Pada tabel di bawah ini menunjukan bahwa tingkat kedalaman
(severity) indicator fiduciary ratio (FR) perbankan konvensional lebih besar
jika dibandingkan dengan tingkat kedalaman (severity) indikator fiduciary
ratio (FR) perbankan syariah.

113

Tabel 5.7:
Tingkat Kedalaman Indikator Fiduciary Ratio (FR)
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bank Syariah

Severity
Rate

Bank Victoria Syariah
34%
BNI Syariah
23%
BCA Syariah
21%
Bank Syariah Mega
19%
Bank Maybank Syariah
17%
Bank Syariah Mandiri
16%
Bank Muamalat
13%
Bank Panin Syariah
13%
BRI Syariah
8%
Bukopin Syariah
6%
Bank Jabar dan Banten
3%
Rata-Rata
16%
Keterangan:
Semakin besar fiduciary ratio, semakin
fractional reserve banking (FR > 0)
Sumber: data diolah

Bank
Konvensional
Bank Mega
BCA
BNI
Bank Mandiri
Bank CIMB
Bank Bukopin
BRI
Bank Permata
Bank Maybank
BTN
Bank Danamon
Rata-Rata
tinggi tingkat

Severity
Rate

39%
37%
37%
35%
27%
24%
24%
23%
22%
19%
18%
28%
kedalaman

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi praktek
fractional resereve banking baik di perbankan konvensional maupun di
perbankan syraiah dengan tingkat kedalaman (severity) yang berbeda-beda.
Pada indikator fiduciary ratio (FR) sebagaimana yang tercantum pada tabel
di atas dapat diketahui bahwa praktek fractional resereve banking di
perbankan konvensional lebih besar dengan nilai rata-rata 28% jika
dibandingkan dengan perbankan syariah yang hanya berkisar 16%.
Berdasarkan fiduciary ratio (FR) dari masing-masing Bank, dapat diketahui
bahwa Bank Mega telah menjalankan praktek fractional resereve banking
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tertinggi dengan nilai rasio FR sebesar 39%. Sedangkan bank yang
menjalankan praktek fractional resereve banking dengan nilai terendah
dalam indikator ini adalah Bank Jabar dan Banten (BJB) Syariah, dengan
nilai rasio FR sebesar 3%.
Secara khusus dalam kategori perbankan syariah, dari tabel di atas
dapat diketahui bahwa Bank Victoria Syariah telah menjalankan praktek
fractional resereve banking berdasarkan indikator fiduciary ratio (FR)
dengan nilai rasio FR sebesar 34 %. Nilai ini merupakan nilai tertinggi
kelima di antara keseluruhan Bank dalam penelitian ini, yaitu setelah BNI,
BRI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Sedangkan bank syariah yang
menjalankan praktek fractional resereve banking berdasarkan indikator
fiduciary ratio (FR) dengan nilai terendah dalam penelitian ini adalah Bank
Jabar dan Banten (BJB) Syariah, dengan nilai rasio FR sebesar 3%.
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Grafik 5.3:

Tingkat Kedalaman Praktek Fractianal reserve Banking
Berdasarkan Indikator Fiduciary Ratio (FR)
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Adapun hasil analisis uji Independent Sample t-Test ini dapat dilihat
pada tabel 5.8, yang menunjukkan bahwa probabilitas

dengan

equal

variance assumed adalah sig 0,002. Oleh karena sig data lebih kecil dari
0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan varian pada data
perbandingan rasio FR bank konvensional dengan bank syariah.
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Tabel 5.8:
Hasil Uji Independent Sample t-Test
FR syariah
Mean
Pooled Variance
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) two-tail

0,157272727
0,006821818
0
20
3,407316848
0,002793811

FR
konvesional
0,277272727

5.3 Pemilihan Model Data Panel
5.3.1 Pemilihan Metode Pengujian Data Panel Untuk Bank Gabungan
5.3.1.1 Uji Chow
Hasil Uji Chow untuk memilih model terbaik antara common effects
model atau fixed effects model ditampilkan pada Tabel 5.9. Hasil dari uji chow
menunjukan bahwa nilai probabilitas cross section F dan chi-square 0.0000
lebih kecil dari alpha 0.05, maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima maka
model yang tepat digunakan adalah fixed effects model.
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Tabel 5.9:
Uji Chow Bank Gabungan
Variabel Dependen

Kinerja
Kesehatan

Redundant Fixed Effects Tests
Cross-section
CrossProb.
Chi-square
section F
245.032963
12.412483 0.0000
1932.559638
177.119229 0.0000
518.936939
28.759942 0.0000

ROA
LDR
FG

Keputusan
fixed effect
fixed effect
fixed effect

5.3.1.2 Uji Lagrange Multiplier
Untuk menentukan model yang akan dipilih Random Effect atau model
Common Effect (OLS),

maka dilakukan uji Lagrange Multiplier dengan

memperbandingkan LM statistik dan nilai kritis statistik chi-squares. Adapun
hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 5.10:
Uji Lagrange Multiplier Bank Gabungan
Variabel Dependen
Kinerja
Kesehatan

ROA
LDR
FG

Breusch-Pagan LM Test
Statistic
Prob.
Keputusan
5691.716
0.0000
random effect
2645.110
0.0000
random effect
2960.631
0.0000
random effect

5.3.1.3 Uji Hausman
Untuk

menentukan model yang akan dipilih maka dilakukan uji

Hausman dengan probabilitas 0.05. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
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Tabel 5.11:
Uji Hausman Bank Gabungan
Variabel Dependen
Kinerja
Kesehatan

ROA
LDR
FG

Test cross-section random effects
Chi-Sq. Statistic
Prob.
Keputusan
16.708194
0.0022
fixed effect
273.478333
0.0000
fixed effect
6.176813
0.1852
random effect

Berdasarkan tabel di atas, maka teknik estimasi yang digunakan pada
estimasi variabel dependen kinerja adalah model fixed effect (0.0022 < 0.05).
Sedangkan teknik estimasi yang digunakan pada estimasi variabel dependen
LDR adalah model random effect (0.0000< 0.05). Adapun teknik estimasi
yang digunakan pada estimasi variabel dependen FG adalah model random
effect (0.1852 > 0.05).

5.3.2 Pemilihan Metode Pengujian Data Panel Untuk Bank Syariah
5.3.2.1 Uji Chow
Hasil Uji Chow untuk memilih model terbaik antara common effects
model atau fixed effects model ditampilkan pada Tabel 5.12. Hasil dari uji chow
menunjukan bahwa nilai probabilitas cross section F dan chi-square 0.0000
lebih kecil dari alpha 0.05, maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima maka
model yang tepat digunakan adalah fixed effects model. Adapun hasilnya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 5.12:
Uji Chow Bank Syariah
Variabel Dependen

Kinerja
Kesehatan

Redundant Fixed Effects Tests
Cross-section
CrossProb. Keputusan
Chi-square
section F
121.030137
12.829077 0.0000 fixed effect
464.925480
62.053811 0.0000 fixed effect
204.237643
22.857637 0.0000 fixed effect

ROA
FDR
FG

5.3.2.2 Uji Lagrange Multiplier
Untuk menentukan model yang akan dipilih Random Effect atau model
Common Effect (OLS),

maka dilakukan uji Lagrange Multiplier dengan

memperbandingkan LM statistik dan nilai kritis statistik chi-squares. Adapun
hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.13:
Uji Lagrange Multiplier Bank Syariah
Variabel Dependen
Kinerja
Kesehatan

ROA
FDR
FG

Breusch-Pagan LM Test
Statistic
Prob.
Keputusan
786.8588
0.0000
random effect
496.2864
0.0000
random effect
502.6804
0.0000
random effect

5.3.2.3 Uji Hausman
Teknik estimasi yang digunakan pada pengujian data panel untuk Bank
Syariah sebagai berikut:
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Tabel 5.14:
Uji Hausman Bank Syariah
Variabel Dependen
Kinerja
Kesehatan

ROA
FDR
FG

Test cross-section random effects
Chi-Sq. Statistic
8.220610
8.107995
33.470975

Prob.
0.0838
0.0477
0.0000

Keputusan
random effect
fixed effect
fixed effect

Berdasarkan tabel di atas, maka teknik estimasi yang digunakan pada
estimasi variabel dependen kinerja adalah model random effect (0.0838<
0.05). Sedangkan teknik estimasi yang digunakan pada estimasi variabel
dependen FDR adalah model random effect (0.0477<0.05). Adapun teknik
estimasi yang digunakan pada estimasi variabel dependen FG adalah model
fixed effect (0.0000< 0.05).

5.3.3 Pemilihan Metode Pengujian Data Panel Untuk Bank Konvensional
5.3.3.1 Uji Chow
Hasil Uji Chow untuk memilih model terbaik antara common effects
model atau fixed effects model ditampilkan pada Tabel 5.15. Hasil dari uji chow
menunjukan bahwa nilai probabilitas cross section F dan chi-square 0.0000
lebih kecil dari alpha 0.05, maka hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima maka
model yang tepat digunakan adalah fixed effects model. Adapun hasilnya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 5.15:
Uji Chow Bank Konvensional
Variabel Dependen

Kinerja
Kesehatan

ROA
LDR
FG

Redundant Fixed Effects Tests
Cross-section
CrossProb. Keputusan
Chi-square
section F
120.460661
12.764953 0.0000 fixed effect
1021.342177 204.447142 0.0000 fixed effect
867.805011
154.725247 0.0000 fixed effect

5.3.3.2 Uji Lagrange Multiplier
Untuk menentukan model yang akan dipilih Random Effect atau model
Common Effect (OLS),

maka dilakukan uji Lagrange Multiplier dengan

memperbandingkan LM statistik dan nilai kritis statistik chi-squares. Adapun
hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 5.16:
Uji Lagrange Multiplier Bank Konvensional
Variabel Dependen
Kinerja
Kesehatan

ROA
LDR
FG

Breusch-Pagan LM Test
Statistic
Prob.
Keputusan
1851.477
0.0000
random effect
397.5656
0.0000
random effect
445.1722
0.0000
random effect

5.3.3.3 Uji Hausman
Teknik estimasi yang digunakan pada pengujian data panel untuk Bank
Konvensional sebagai berikut:
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Tabel 5.17:
Uji Hausman Bank Konvensional
Variabel Dependen
Kinerja
Kesehatan

ROA
LDR
FG

Test cross-section random effects
Chi-Sq. Statistic
Prob.
Keputusan
30.305814
0.0000
fixed effect
6.235561
0.1822
random effect
6.067980
0.1941
random effect

Berdasarkan tabel di atas, maka teknik estimasi yang digunakan pada
estimasi variabel dependen kinerja adalah model fixed effect (0.0000< 0.05).
Sedangkan teknik estimasi yang digunakan pada estimasi variabel dependen
LDR adalah model random effect (0.1822>0.05). Adapun teknik estimasi
yang digunakan pada estimasi variabel dependen FG adalah model random
effect (0.1941> 0.05).

5.3.4 Uji Hipotesis Kinerja
5.3.4.1 Bank Umum Gabungan
Tabel 5.18 menunjukkan hasil estimasi fixed effect antara variabel FRB dan
CG sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Estimasi
fixed effect menunjukkan bahwa variabel STLR, GWM dan CG berpengaruh
positif terhadap kinerja Bank Umum, kecuali variabel FR yang berpengaruh
negatif seperti tertera dalam tabel hasil estimasi dibawah ini:
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Tabel 5.18:
Hasil Estimasi fixed Effect Variabel Kinerja Bank Umum
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared
Sumber: Data diolah

Coefficient

Std. Error

0.395537
0.013601
-0.007472
0.010289
0.021358
0.157522
0.143995

0.152046
0.004467
0.002201
0.002475
0.005201

t-Statistic
2.601422
3.044867
-3.395536
4.156947
4.106268

Prob.
0.0094
0.0024
0.0007
0.0000
0.0000

5.3.4.2 Bank Syariah
Tabel 5.19 menunjukkan hasil estimasi random effect antara variabel FRB
dan CG sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen.
Estimasi random effect menunjukkan bahwa variabel GWM dan CG berpengaruh
positif terhadap kinerja Bank Syariah, kecuali variabel FR yang berpengaruh
negatif dan variabel STLR berpengaruh positif pada alpha 0.10, seperti tertera
dalam tabel hasil estimasi dibawah ini:
Tabel 5.19:
Hasil Estimasi Random Effect Variabel Kinerja Bank Syariah
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared
Sumber: Data diolah

Coefficient
0.229719
0.009735
-0.005274
0.007256
0.020323
0.019990
0.015009

Std. Error
0.165272
0.005766
0.002867
0.002996
0.006916

t-Statistic
1.389945
1.688320
-1.839295
2.421968
2.938712

Prob.
0.1649
0.0917
0.0462
0.0157
0.0034
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5.3.4.3 Bank Konvensional
Tabel 5.20 menunjukkan hasil estimasi fixed effect antara variabel FRB
dan CG sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen.
Estimasi fixed effect menunjukkan bahwa variabel STLR dan CG berpengaruh
positif terhadap kinerja Bank Konvensional, kecuali variabel FR dan GWM
berpengaruh negatif terhadap kinerja Bank Konvensional seperti tertera dalam
tabel hasil estimasi dibawah ini:
Tabel 5.20:
Hasil Estimasi fixed Effect Variabel Kinerja Bank Konvensional
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared
Sumber: Data diolah

Coefficient
2.274413
0.021099
-0.028619
-0.071264
0.052543
0.319545
0.307269

Std. Error

t-Statistic

0.415909
0.006321
0.005043
0.016737
0.011275

5.468540
3.337764
-5.675561
-4.257842
4.660250

Prob.
0.0000
0.0009
0.0000
0.0000
0.0000

5.3.5 Uji Hipotesis Kesehatan
5.3.5.1 Bank Umum Gabungan
Tabel 5.21 menunjukkan hasil estimasi fixed effect bahwa variabel STLR
berpengaruh positif terhadap LDR Bank Umum. Sementara variabel GWM
berpengaruh negatif terhadap LDR Bank Umum. Sedangkan variabel FR
berpengaruh terhadap LDR Bank Umum pada alpha 0.10. Sementara variabel CG
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tidak berpengaruh terhadap LDR Bank Umum, seperti dalam tabel hasil estimasi
dibawah ini:
Tabel 5.21:
Hasil Estimasi fixed effect Variabel LDR Bank Umum
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared
Sumber: Data diolah

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-85.97511
5.905075
-0.121620
-0.351799
0.026511
0.715384
0.710817

4.440599
0.130448
0.064269
0.072293
0.151905

-19.36115
45.26776
-1.892357
-4.866310
0.174524

0.0000
0.0000
0.0586
0.0000
0.8615

Tabel 5.22 menunjukkan hasil estimasi fixed effect bahwa variabel STLR
dan GWM berpengaruh positif terhadap FG Bank Umum. Sementara variabel CG
dan FR berpengaruh negatif terhadap FG Bank Umum, seperti dalam tabel hasil
estimasi dibawah ini:
Tabel 5.22:
Hasil Estimasi random effect Variabel Funding Gap Bank Umum
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared
Sumber: Data diolah

Coefficient
-0.275663
0.004622
-0.010637
0.027957
-0.009978
0.232286
0.230341

Std. Error
0.095514
0.002053
0.001185
0.001313
0.002831

t-Statistic
-2.886109
2.251747
-8.976415
21.29727
-3.524206

Prob.
0.0040
0.0245
0.0000
0.0000
0.0004
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5.3.5.2 Bank Syariah
Tabel 5.23 menunjukkan hasil estimasi fixed effect bahwa variabel STLR
dan FR berpengaruh positif terhadap FDR Bank Syariah. Sementara variabel
GWM berpengaruh negatif terhadap FDR Bank Syariah. Sedangkan variabel CG
tidak berpengaruh terhadap FDR Bank Syariah seperti dalam tabel hasil estimasi
dibawah ini:
Tabel 5.23:
Hasil Estimasi fixed effect Variabel FDR Bank Syariah
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared
Sumber: Data diolah

Coefficient
13.14214
6.967510
0.532947
-0.292135
0.052735
0.778267
0.774272

Std. Error

t-Statistic

3.998090
0.171840
0.108697
0.089102
0.190341

3.287105
40.54651
4.903046
-3.278663
0.277058

Prob.
0.0011
0.0000
0.0000
0.0011
0.7818

Tabel 5.24 menunjukkan hasil estimasi fixed bahwa variabel STLR, FR dan
CG berpengaruh negatif terhadap FG Bank Syariah. Sementara variabel GWM
berpengaruh positif terhadap FG Bank Syariah, seperti dalam tabel hasil estimasi
dibawah ini:
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Tabel 5.24:
Hasil Estimasi fixed effect Variabel Funding Gap Bank Syariah
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.514911
-0.009562
-0.012982
0.031499
-0.010153
0.362805
0.351324

0.086163
0.003919
0.001741
0.001920
0.004102

-5.976035
-2.440057
-7.456185
16.40377
-2.475169

0.0000
0.0149
0.0000
0.0000
0.0135

5.3.5.3 Bank Konvensional
Tabel 5.25 menunjukkan hasil estimasi random effect bahwa variabel
STLR, GWM dan CG berpengaruh positif terhadap LDR Bank Konvensional.
Sementara variabel FR berpengaruh negatif terhadap LDR Bank Konvensional
seperti dalam tabel hasil estimasi dibawah ini:
Tabel 5.25:
Hasil Estimasi random effect Variabel LDR Bank Konvensional
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared
Sumber: Data diolah

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

85.87567
0.237682
-0.597328
0.509530
0.290712
0.318417
0.314953

4.028718
0.041426
0.033354
0.110915
0.074750

21.31588
5.737469
-17.90874
4.593871
3.889098

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
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Tabel 5.26 menunjukkan hasil estimasi random effect bahwa variabel FR
berpengaruh positif terhadap FG Bank Konvensional. Sementara variabelSTLR,
GWM dan CG berpengaruh negatif terhadap FG Bank Konvensional, seperti
dalam tabel hasil estimasi dibawah ini:
Tabel 5.26:
Hasil Estimasi Random Effect Variabel Funding Gap Bank
Konvensional
Variable
C
STLR
FR
GWM
CG
R-squared
Adjusted R-squared
Sumber: Data diolah

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.178119
-0.005465
0.012760
-0.009117
-0.004671
0.403692
0.400661

0.066158
0.000721
0.000582
0.001936
0.001305

2.692313
-7.579179
21.92644
-4.708914
-3.579035

0.0072
0.0000
0.0000
0.0000
0.0004

5.3.6 Ringkasan Hipotesis
5.3.6.1 Bank Umum Gabungan
Dari hasil estimasi di atas terhadap beberapa variabel dependen dapat
disimpulkan sebagai berikut:
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Tabel 5.27: Ringkasan Hipotesis Bank Gabungan
Independen
Short-term
liability ratio
GWM
Fiduciary
Ratio
Credit
Growth
Ketarangan :

Hipotesis

Dependen
Kinerja

LDR

Short-term
liability
ratio
(STLR)
berpengaruh positif terhadap variabel
BP
BP
dependen
Giro wajib minimum (GWM) berpengaruh
BP
BN
negatif terhadap variabel dependen
Fiduciary ratio (FR) berpengaruh positif
BN
BN
terhadap variabel dependen
Credit growth berpengaruh positif terhadap
BP
TB
variabel dependen
TB = Tidak Berpengaruh; BP = Berpengaruh Positif; BN=
Berpengaruh Negatif

FG
BP
BP
BN
BN

5.3.6.2 Bank Syariah
Dari hasil estimasi di atas terhadap beberapa variabel dependen dapat
disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 5.28: Ringkasan Hipotesis
Independen
Short-term
liability ratio
GWM
Fiduciary
Ratio
Credit
Growth
Ketarangan :

Hipotesis

Dependen

Kinerja FDR
Short-term
liability
ratio
(STLR)
berpengaruh positif terhadap variabel
BP
BP
dependen
Giro wajib minimum (GWM) berpengaruh
BP
BN
negatif terhadap variabel dependen
Fiduciary ratio (FR) berpengaruh positif
BN
BP
terhadap variabel dependen
Credit growth berpengaruh positif terhadap
BP
TB
variabel dependen
TB = Tidak Berpengaruh; BP = Berpengaruh Positif; BN=
Berpengaruh Negatif

FG
BN
BP
BN
BN
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5.3.6.3 Bank Konvensional
Dari hasil estimasi di atas terhadap beberapa variabel dependen dapat
disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 5.29: Ringkasan Hipotesis
Independen
Short-term
liability ratio
GWM
Fiduciary
Ratio
Credit
Growth
Ketarangan:

Dependen

Hipotesis

Kinerja

LDR

FG

Short-term
liability
ratio
(STLR)
berpengaruh positif terhadap variabel
BP
BP
BN
dependen
Giro wajib minimum (GWM) berpengaruh
BN
BP
BN
negatif terhadap variabel dependen
Fiduciary ratio (FR) berpengaruh positif
BN
BN
BP
terhadap variabel dependen
Credit growth berpengaruh positif terhadap
BP
BP
BN
variabel dependen
TB = Tidak Terbukti; BP = Berpengaruh Positif; BN= Berpengaruh
Negatif

5.3.7 Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hal ini dengan pertimbangan bahwa
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang meliputi banyak
data observasi dan data cross section.
5.3.7.1 Uji Multikolineritas
Uji

multikolinieritas

bertujuan

untuk

menguji

apakah

model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (FRB dan credit
growth). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
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diantara variabel independen. Uji multikolinieritas terbagi menjadi menjadi 3
bagian, yaitu uji multikolinieritas untuk variabel Independen Bank Gabungan,
variabel

Independen

Bank

Syariah

dan

variabel

Independen

bank

Konvensional.
5.3.7.1.1. Bank Gabungan
Hasil uji multikolinieritas untuk variabel Independen Bank Gabungan
seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.30:
Korelasi antar Variabel Independen
Variabel
STLR
FR
GWM
CG

STLR

1
0.3429282
-0.2331842
-0.1512990
Sumber: Data diolah

FR

GWM

CG

0.3429282
1
0.1911039
0.0541951

-0.2331842
0.1911039
1
0.1215404

-0.1512990
0.0541951
0.1215404
1

Dari hasil korelasi yang dihasilkan dan tersaji pada tabel di atas dapat
dilihat bahwa tidak ada koefisien yang cukup besar, bahkan semua koefisien
korelasi berada dibawah 0,8 dan tertinggi hanya mencapai 0,34. Berdasarkan
hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen Bank Gabungan dalam
penelitian ini tidak ada multikolinearitas karena koefisien korelasi antar
variabel independen masih di bawah syarat adanya multikolinearitas yaitu 0,8.
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5.3.7.1.2. Bank Syariah
Hasil uji multikolinieritas untuk variabel Independen Bank Syariah
seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.31:
Korelasi antar Variabel Independen
Variabel
STLR
FR
GWM
CG

STLR

1
-0.0485661
0.2200440
-0.05601277
Sumber: Data diolah

FR

GWM

CG

-0.0485661
1
0.6701206
0.1530326

0.2200440
0.6701206
1
0.16148505

-0.05601277
0.1530326
0.16148505
1

Dari hasil korelasi yang dihasilkan dan tersaji pada tabel di atas dapat
dilihat bahwa tidak ada koefisien yang cukup besar, bahkan semua koefisien
korelasi berada dibawah 0,8 dan tertinggi hanya mencapai 0,34. Berdasarkan
hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen Bank Syariah dalam
penelitian ini tidak ada multikolinearitas karena koefisien korelasi antar
variabel independen masih di bawah syarat adanya multikolinearitas yaitu 0,8.
5.3.7.1.3. Bank Konvensional
Hasil

uji

multikolinieritas

untuk

Konvensional seperti pada tabel di bawah ini:

variabel

Independen

Bank

133

Tabel 5.32:
Korelasi antar Variabel Independen
Variabel
STLR
FR
GWM
CG

STLR

1
0.5552347
0.2643941
0.0709325
Sumber: Data diolah

FR

GWM

CG

0.5552347
1
0.0207051
0.02997696

0.2643941
0.0207051
1
-0.1307008

0.0709325
0.02997696
-0.1307008
1

Dari hasil korelasi yang dihasilkan dan tersaji pada tabel di atas dapat
dilihat bahwa tidak ada koefisien yang cukup besar, bahkan semua koefisien
korelasi berada dibawah 0,8 dan tertinggi hanya mencapai 0,34. Berdasarkan
hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen Bank Konvensional
dalam penelitian ini tidak ada multikolinearitas karena koefisien korelasi antar
variabel independen masih di bawah syarat adanya multikolinearitas yaitu 0,8.

5.3.7.2 Uji Heteroskedastisitas
5.3.7.2.1. Bank Gabungan
Berdasarkan pemilihan model metode panel terbaik, hasil uji
Hausman (tabel 5.11) menunjukkan bahwa untuk menguji hipotesis
variabel kinerja dan variabel LDR diputuskan memilih fixed effect model.
Dengan

demikian,

heteroskedastisitas.

pada

variabel

tersebut

diperlukan

uji
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5.3.7.2.1.1.Variabel Kinerja
Hasil

pengolahan

data

menunjukkan

untuk

pengujian

heteroskedastisitas dengan metode Glejser sebagai berikut:
Tabel 5.33:
Uji Glejser Variabel Kinerja Bank Gabungan
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
0.761226
STLR
-0.004418
FR
-0.000214
GWM
-0.000155
CG
-0.006105
Sumber: Data diolah

0.103654
0.003045
0.001500
0.001687
0.003546

7.343896
-1.450830
-0.142844
-0.091803
-1.541855

0.0000
0.1470
0.8864
0.9269
0.1630

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi varibel STLR,
FR, GWM, dan CG dengan besaran masing-masing 0,1470, 0,8864,
0,9269, dan 0,1630. Nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai alpha
(0,05) sehingga Ho gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara keseluruhan, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
dalam model.
5.3.7.2.1.2.Variabel LDR
Hasil

pengolahan

data

menunjukkan

untuk

heteroskedastisitas dengan metode Glejser sebagai berikut:

pengujian
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Tabel 5.34:
Uji Glejser Variabel LDR Bank Gabungan
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-24.96242
0.090376
-0.014643
0.061503
-0.137093

2.386411
0.070104
0.034539
0.038851
0.081635

-10.46023
1.259062
-0.423953
1.583064
-1.679336

0.0000
0.1030
0.6717
0.1136
0.0933

C
STLR
FR
GWM
CG

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi varibel STLR, FR,
GWM, dan CG dengan besaran masing-masing 0,1030, 0,6717, 0,1136,
dan 0,0933. Nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai alpha (0,05)
sehingga Ho gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
secara keseluruhan, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model.

5.3.7.2.2. Bank Syariah
Berdasarkan pemilihan model metode panel terbaik, hasil uji
Hausman (tabel 5.14) menunjukkan bahwa untuk menguji hipotesis
variabel FG dan variabel FDR diputuskan memilih fixed effect model.
Dengan

demikian,

pada

variabel

tersebut

diperlukan

uji

heteroskedastisitas.
5.3.7.2.2.1. Variabel FDR
Hasil

pengolahan

data

menunjukkan

untuk

heteroskedastisitas dengan metode Glejser sebagai berikut:

pengujian
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Tabel 5.35:
Uji Glejser Variabel FDR Bank Syariah
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
STLR
FR
GWM
CG

5.342242
-0.189237
-0.051686
0.104684
-0.127626

2.166416
0.093127
0.043783
0.048290
0.103170

2.465935
-1.990142
-1.180508
0.167838
-1.237041

0.0139
0.2310
0.2382
0.0605
0.2164

Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi varibel STLR,
FR, GWM, dan CG dengan besaran masing-masing 0,2310, 0,2382,
0,0605, dan 0,2164. Nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai alpha
(0,05) sehingga Ho gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara keseluruhan, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
dalam model.
5.3.7.2.2.2. Variabel FG
Hasil

pengolahan

data

menunjukkan

untuk

heteroskedastisitas dengan metode Glejser sebagai berikut:

pengujian
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Tabel 5.36:
Uji Glejser Variabel FG Bank Syariah
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
STLR
FR
GWM
CG

0.005905
-5.480005
-0.002358
-0.012928
-0.004933

0.062867
0.002547
0.001385
0.001341
0.003473

0.093930
-0.021521
-1.702221
-0.637203
-1.420354

0.9252
0.9828
0.0891
0.0750
0.1559

Sumber: Data diolah
Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi varibel STLR,
FR, GWM, dan CG dengan besaran masing-masing 0,9828, 0,0891,
0,0750, dan 0,1559. Nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai alpha
(0,05) sehingga Ho gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara keseluruhan, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
dalam model.
5.3.7.2.3. Bank Konvensional
Berdasarkan pemilihan model metode panel terbaik, hasil uji
Hausman (tabel 5.17) menunjukkan bahwa untuk menguji hipotesis
variabel kinerja diputuskan memilih fixed effect model. Dengan demikian,
pada variabel tersebut diperlukan uji heteroskedastisitas.

138

Tabel 5.37:
Uji Glejser Variabel Kinerja Bank Konvensional
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
STLR
FR
GWM
CG

0.564636
-0.009917
-0.009607
-0.005553
-0.015638

0.210472
0.003199
0.002552
0.008470
0.005706

2.682707
0.100230
-3.764779
-0.655660
-2.740815

0.0075
0.0720
0.0702
0.5122
0.0663

Sumber: Data diolah
Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi varibel STLR,
FR, GWM, dan CG dengan besaran masing-masing 0,0720, 0,0702,
0,5122, dan 0,0663. Nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai alpha
(0,05) sehingga Ho gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa secara keseluruhan, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
dalam model.

5.3.8 Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa telah terjadi praktek
fractional reserve banking, baik di perbankan konvensional maupun di perbankan
syariah di Indonesia dengan tingkat kedalaman (severity) yang berbeda-beda.
Penelitian ini menguatkan fakta empiris temuan penelitian terdahulu seperti Meera
(2005) yang menyimpulkan bahwa telah terjadi praktek fractional reserve
banking, baik di Bank Umum Konvensional maupun Bank Islam di Malaysia. Hal
ini dibuktikan dengan besaran presentase short-term liability ratio, rasio giro wajib
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minimum (GWM), dan fiduciary ratio (FR). Perbedaaan yang terjadi di rasio FRB
ini mungkin dapat disebabkan oleh perbedaan pada tingkat manajemen risiko pada
masing-masing bank. Perbedaan yang terjadi pada variabel short-term liability
ratio (STLR) di masing-masing bank menggambarkan perbedaan pada tinggirendahnya dana (liability) bersifat jangka pendek yang digunakan bank sebagai
basis pembiayaan (basic-fund). Semakin tinggi STLR, maka semakin tinggi
tingkat risiko mis-match maturity yang akan terjadi. Sementara perbedaan yang
terjadi pada variabel rasio giro wajib minimum (GWM) menunjukkan tingkat
kemampuan bank untuk mengetahui kewajiban yang jatuh tempo juga berbedabeda. Semakin tinggi GWM, maka semakin likuid kondisi perbankan. Sedangkan
perbedaan yang terjadi pada variabel fiduciary ratio (FR) menunjukkan risiko
likuiditas yang dihadapi perbankan juga berbeda. Semakin tinggi FR, maka
semakin tinggi pula risiko likuiditas yang dihadapi perbankan.
Di dalam penelitian ini, pengujian hipotesis terbagi menjadi tiga bagian,
pertama, pengujian hipotesis variabel FRB dan CG terhadap kinerja, LDR dan FG
Bank secara gabungan. Kedua, lebih khusus pada Bank Syariah, dan yang terakhir
hanya terbatas pada Bank Konvensional.
5.3.8.1. Pengujian Hipotesis Bank Gabungan
Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.18 menyimpulkan variabel FRB
seperti STLR, FR, dan GWM serta variabel CG berpengaruh terhadap kinerja
bank umum (konvensional dan syariah) periode 2010-2015 dengan masing–
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masing koefisien sebesar 0.013601, -0.007472, 0.010289 dan terkahir 0.021358.
Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa kenaikan STLR 1%
akan diikuti oleh kenaikan kinerja sebesar 0.013601%. Besaran koefisien yang
bernilai negatif menunjukkan bahwa kenaikan FR 1% akan diikuti oleh
penurunan kinerja sebesar -0.007472%. Besaran koefisien yang bernilai positif
menunjukkan bahwa kenaikan GWM % akan menyebabkan penurunan kinerja
sebesar 0.010289%. Dan besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan
bahwa kenaikan CG 1% akan menyebabkan kenaikan kinerja sebesar
0.021358%.
Hasil pengujian hipotesis terhadap risiko likuiditas Bank Umum dengan
proxy LDR pada tabel 5.21 menyimpulkan variabel FRB seperti STLR. GWM
dan FR berpengaruh terhadap risiko likuiditas Bank Umum dengan masing–
masing koefisien sebesar

5.905075, -0.121620 dan -0.351799. Sedangkan

variabel CG tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas Bank Umum. Besaran
koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa kenaikan STLR 1% akan
diikuti oleh naiknya risiko likuiditas Bank Umum sebesar 5.905075%. Besaran
koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kenaikan FR 1% akan
menyebabkan turunnya risiko likuiditas Bank Umum sebesar -0.121620 %.
Besaran koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kenaikan GWM 1%
akan menyebabkan turunnya risiko likuiditas Bank Umum sebesar 0.351799%.
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Hasil pengujian hipotesis terhadap risiko likuiditas Bank Umum dengan
proxy FG (funding gap) pada tabel 5.22 menyimpulkan variabel FRB seperti
STLR, FR, dan GWM serta variabel CG berpengaruh terhadap risiko likuiditas
Bank Umum, dengan masing–masing koefisien sebesar 0.004622, -0.010637,
0.027957 dan -0.009978. Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan
kenaikan STLR % akan diikuti oleh turunnya risiko likuiditas Bank Umum
sebesar 0.004622%. Besaran koefisien yang bernilai negatif menunjukkan
naiknya FR 1% akan menyebabkan naiknya risiko likuiditas Bank Umum sebesar
0.351799%. Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan naiknya GWM
1% akan menyebabkan turunnya risiko likuiditas Bank Umum sebesar
0.027957%. Dan Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan naiknya
CG 1% akan menyebabkan naiknya risiko likuiditas Bank Umum sebesar
0.009978%.

5.3.8.2. Pengujian Hipotesis Bank Syariah
Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.19 menyimpulkan variabel FRB
seperti SLTR, FR, GWM dan variabel CG berpengaruh terhadap kinerja Bank
Syariah dengan masing–masing koefisien sebesar 0.009735, -0.005274, 0.007256
dan 0.020323. Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan kenaikan
SLTR 1% akan diikuti oleh kenaikan kinerja sebesar 0.009735%. Besaran
koefisien yang bernilai negatif menunjukkan kenaikan FR 1% akan diikuti oleh
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penurunan kinerja sebesar 0.005274%. Besaran koefisien yang bernilai positif
menunjukkan kenaikan GWM 1% akan diikuti oleh kenaikan kinerja sebesar
0.007256%. Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan kenaikan CG
1% akan menyebabkan kenaikan kinerja sebesar 0.020323%.
Hasil pengujian hipotesis terhadap risiko likuiditas Bank Syariah dengan
proxy FDR pada tabel 5.23 menyimpulkan variabel FRB seperti STLR, FR dan
GWM berpengaruh terhadap risiko likuiditas Bank Syariah dengan masing–
masing koefisien sebesar

6.967510, 0.532947 dan -0.292135. Sedangkan

variabel CG tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas Bank Syariah. Besaran
koefisien yang bernilai positif menunjukkan kenaikan STLR 1% akan diikuti
oleh naiknya risiko likuiditas Bank Syariah sebesar 6.967510%. Besaran
koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa kenaikan FR 1% akan
menyebabkan naiknya risiko likuiditas Bank Syariah sebesar 0.532947%. Dan
Besaran koefisien yang bernilai negatif menunjukkan kenaikan GWM 1% akan
menyebabkan turunnya risiko likuiditas Bank Syariah sebesar 0.292135%.
Hasil pengujian hipotesis terhadap risiko likuiditas Bank Syariah dengan
proxy FG (funding gap) pada tabel 5.24 menyimpulkan variabel FRB seperti
STLR, FR, dan GWM serta variabel CG berpengaruh terhadap risiko likuiditas
Bank Syariah, dengan masing–masing koefisien sebesar -0.009562, -0.012982,
0.031499 dan -0.010153. Besaran koefisien yang bernilai negatif menunjukkan
kenaikan STLR 1% akan diikuti oleh naiknya risiko likuiditas Bank Syariah
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sebesar 0.009562%. Besaran koefisien yang bernilai negatif menunjukkan
naiknya FR 1% akan menyebabkan naiknya risiko likuiditas Bank Syariah
sebesar 0.012982%. Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan
naiknya GWM 1% akan menyebabkan turunnya risiko likuiditas Bank Syariah
sebesar 0.031499%. Dan Besaran koefisien yang bernilai negatif menunjukkan
naiknya CG 1% akan menyebabkan naiknya risiko likuiditas Bank Syariah
sebesar 0.010153%.

5.3.8.3. Pengujian Hipotesis Bank Konvensional
Hasil pengujian hipotesis pada tabel 5.20 menyimpulkan variabel FRB
seperti CG, FR, GWM dan variabel CG berpengaruh terhadap kinerja Bank
Konvensional dengan masing–masing koefisien sebesar 0.021099, -0.028619, 0.071264 dan 0.052543. Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan
kenaikan CG 1% akan diikuti oleh kenaikan kinerja sebesar 0.021099%. Besaran
koefisien yang bernilai negatif menunjukkan kenaikan FR 1% akan diikuti oleh
penurunan kinerja sebesar 0.028619%. Besaran koefisien yang bernilai negatif
menunjukkan kenaikan GWM 1% akan menyebabkan penurunan kinerja sebesar
0.071264%. Dan besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan kenaikan
CG 1% akan menyebabkan kenaikan kinerja sebesar 0.052543%.
Hasil pengujian hipotesis terhadap risiko likuiditas Bank Konvensional
dengan proxy LDR pada tabel 5.25 menyimpulkan variabel FRB seperti STLR,
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FR dan GWM serrta variabel CG berpengaruh terhadap risiko likuiditas Bank
Konvensional dengan masing–masing koefisien sebesar 0.237682, -0.597328,
0.509530 dan 0.290712. Besaran koefisien yang bernilai positif menunjukkan
kenaikan STLR 1% akan diikuti oleh naiknya risiko likuiditas Bank
Konvensional sebesar 0.237682%. Besaran koefisien yang bernilai negatif
menunjukkan bahwa kenaikan FR 1% akan menyebabkan turunnya risiko
likuiditas Bank Konvensional sebesar 0.597328%. Dan Besaran koefisien yang
bernilai positif menunjukkan kenaikan GWM 1% akan menyebabkan naiknya
risiko likuiditas Bank Konvensional sebesar 0.509530%. Dan Besaran koefisien
yang bernilai positif menunjukkan kenaikan CG 1% akan menyebabkan naiknya
risiko likuiditas Bank Konvensional sebesar 0.290712%.
Hasil pengujian hipotesis terhadap risiko likuiditas Bank Konvensional
dengan proxy FG (funding gap) pada tabel 5.26 menyimpulkan variabel FRB
seperti STLR, FR, dan GWM serta variabel CG berpengaruh terhadap risiko
likuiditas Bank Konvensional dengan masing–masing koefisien sebesar

-

0.005465, 0.012760, -0.009117 dan -0.004671. Besaran koefisien yang bernilai
negatif menunjukkan kenaikan STLR 1% akan diikuti oleh naiknya risiko
likuiditas Bank Konvensional sebesar 0.005465%. Besaran koefisien yang
bernilai positif menunjukkan naiknya FR 1% akan menyebabkan turunnya risiko
likuiditas Bank Konvensional sebesar 0.012760%. Besaran koefisien yang
bernilai negatif menunjukkan naiknya GWM 1% akan menyebabkan naiknya
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risiko likuiditas Bank Konvensional sebesar 0.009117%. Dan Besaran koefisien
yang bernilai negatif menunjukkan naiknya CG 1% akan menyebabkan naiknya
risiko likuiditas Bank Konvensional sebesar 0.004671%.

5.3.8.4. Pembahasan Hipotesis
Dari tiga pengujian hipotesis di atas dapat diketahui bahwa pengaruh
variabel FRB dan variabel CG secara umum memiliki pengaruh yang relatif sama
terhadap kinerja dan kesehatan (risiko likuiditas) perbankan, meskipun terdapat
sedikit perbedaan hasil estimasi hipotesis dari masing-masing objek penelitian.
Hal ini disebabkan dari perbedaan kebijakan limit dari masing-masing bank.
5.3.8.4.1. Bank Umum Gabungan
Pada hipotesis kinerja Bank Umum ditemukan bahwa dua dari variabel
FRB yaitu GWM dan FR dapat menurunkan kinerja Bank Umum. Dengan kata
lain, semakin tinggi FR dan semakin rendah GWM, maka semakin turun
kinerja Bank Umum. Sedangkan pada hipotesis risiko likuditas Bank Umum,
ditemukan bahwa dua dari variabel FRB yaitu STLR dan GWM dapat
meningkatkan risiko likuditas Bank Umum, diukur dengan variabel LDR. Akan
tetapi jika dilihat dari variabel FG (funding gap) ditemukan bahwa dua dari
variabel FRB yaitu GWM dan FR serta variabel CG dapat meningkatkan risiko
likuiditas Bank Umum.
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5.3.8.4.2. Bank Syariah
Pada pengujian hipotesis khusus pada Bank Syariah ditemukan bahwa
dua dari variabel FRB yaitu GWM dan FR dapat menurunkan kinerja Bank
Syariah. Dengan kata lain, semakin tinggi FR dan semakin rendah GWM, maka
semakin turun kinerja Bank Syariah. Sedangkan pada hipotesis risiko likuditas
Bank Syariah ditemukan bahwa seluruh variabel FRB yaitu STLR, FR dan
GWM dapat meningkatkan risiko likuditas Bank Syariah, yang diukur dengan
variabel LDR. Dan kesimpulan pada variabel LDR sebelumnya, diperkuat lagi
dengan variabel FG (funding gap) ditemukan bahwa seluruh variabel FRB yaitu
STLR, FR dan GWM dapat meningkatkan risiko likuiditas Bank Syariah. Hal
ini ditandai dengan rendahnya nilai FG (funding gap) yang disebabkan oleh
pengaruh dari masing-masing variabel STLR, FR dan GWM. Semakin rendah
nilai FG, maka semakin besar risiko likuiditas Bank Syariah.
Terbuktinya Bank Syariah tidak liquid dan kurang efektifnya kinerja
dalam menerapkan FRB mungkin dapat disebabkan oleh kelemahan fungsi
intermediary Bank Syariah yang relatif belum terkontrol dengan optimal. Hal
ini bisa disebabkan oleh biaya transaksi yang relatif tinggi (high cost of
transaction), kurangnya informasi yang lengkap (lack of complete information),
dan metode regulasi yang kurang memberikan ruang gerak yang sesuai dengan
karakter perbankan syariah.

Secara rinci, dapat dijelaskan bahwa variabel

STLR yang terbukti meningkatkan risiko likuiditas perbankan syariah

147

menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan short-term liability sebagai basicfund seiring dengan peningkatan DPK (dana pihak ketiga) di masing-masing
perbankan syariah. Sementara pada waktu yang sama, berdasarkan laporan
LPKS (2013) bahwa bank syariah cenderung antisipatif terhadap likuiditas bank
sehingga menghambat ekspansi pembiayaan dalam skala yang besar. Kondisi
tersebut tercermin dari rasio alat likuid terhadap non-core deposit yang
menurun ke kisaran 90%, meskipun masih diatas threshold 50%. Kondisi ini
memungkinkan perbankan syariah terekspos pada potensi maturity mismatch
risk. Mismatch ini selanjutnya menyebabkan instabilitas di perbankan syariah
jika terjadi penarikan dana oleh depositor maupun investor dalam bentuk
committed credit.
Sementara pada variabel GWM terbukti meningkatkan risiko likuiditas
dan menurunkan kinerja perbankan syariah. Selaras dengan laporan LPKS
(2013), hal ini juga disebabkan likuiditas bank yang sedang mengalami
pergerakan ke arah instabilitas karena ekspansi pembiayaan. Kondisi tersebut
tercermin dari rasio alat likuid terhadap non-core deposit yang menurun ke
kisaran 90%, meskipun masih diatas threshold 50%. Selain itu, tren
pembiayaan akad musyarakah mengalami peningkatan yang signifikan, seperti
pada tahun 2015 meningkat dari 24,76% tahun 2014 menjadi 28,5%. Namun
pada saat yang sama kondisi perekonomian masih belum membaik. Keadaan ini
juga memungkinkan perbankan syariah terekspos pada potensi maturity
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mismatch risk, mengingat pembiayaan musyarakah termasuk pada pembiayaan
yang bersifat long-term dan aktivitas industri perbankan syariah tergolong
real sector driven

dimana penurunan kinerja sektor riil akan berdampak

langsung kepada kinerja dan pertumbuhan industri perbankan syariah.
Sementara pada saat yang sama, perbankan Syariah juga masih bergantung
pada deposito yang cost-nya relatif mahal dibanding dengan saving, sehingga
mendorong sturktur dana perbankan syariah lebih tidak kompetetif.

Bank

syariah banyak bergantung dari deposito masyarakat yaitu sebesar 60%,
kemudian 40% sisanya merupakan tabungan (saving). Kondisi ini berkebalikan
dari Bank Umum Konvensional.
Terakhir, variabel fiduciary ratio juga terbukti meningkatkan risiko
likuiditas dan menurunkan kinerja perbankan syariah. Sebagaimana dijelaskan
bahwa fiduciary ratio adalah giro wadiah dan sekuritas yang dimiliki
perbankan syariah, namun tidak di back-up dengan uang yang likuid.
Berdasarkan laporan LPSK (2010-2015), terjadi tren peningkatan giro wadiah
dan sekuritas perbankan syariah pada saat perbankan syariah juga melakukan
ekspansi pembiayaan. Namun pada saat bersamaan, perkembangan ekonomi
domestik dan global masih cenderung mengalami perlambatan. Kondisi yang
demikian, sangat sulit bagi perbankan syariah, mengingat industri perbankan
syariah tergolong real sector driven.
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Akan tetapi, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa short term
liability berpengaruh secara positif terhadap kinerja Bank Syariah. Hal ini
menunjukan bahwa Bank Syariah di Indonesia masih sangat tergantung dengan
simpanan jangka pendek. Fakta ini semakin mempertegas bahwa Bank Syariah
akan menghadapi risiko maturity mismatch risk yang lebih besar, karena Bank
Syariah tergolong real sector driven.
Adapun prospek perbankan syariah dalam jangka panjang jika
perbankan syariah tetap menggunakan praktek fractional reserve banking,
maka masa depan Bank Syariah akan mengalami ketidakjelasan dalam
bargainning position, bahkan mungkin akan kehilangan captive market. Hal ini
disebabkan persepsi masyarakat yang secara umum akan menyimpulkan bahwa
tidak ada perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional secara
signifikan. Selain itu, Bank Syariah juga akan menghadapi guncangan yang
lebih besar di banding Bank Konvensional, jika terjadi krisis ekonomi. Hal
disebabkan risiko maturity mismatch risk yang dihadapi Bank Syariah lebih
besar daripada Bank Konvensional. Bahkan real sector driven yang selama ini
menjadi ikon tersendiri bagi Bank Syariah, dalam jangka panjang akan
mengalami ketidakoptimalan dan tidak maksimal. Karena tren pembiayaan
(fund) Bank syariah lebih cenderung ke arah yang konsumtif (murabahah),
dengan pertimbangan lebih aman dan terkendali.
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5.3.8.4.3. Bank Konvensional
Pada pengujian hipotesis khusus pada Bank Konvensional ditemukan
hanya satu dari variabel FRB yaitu FR yang dapat menurunkan kinerja Bank
konvensional. Dengan kata lain, semakin tinggi FR maka semakin turun kinerja
Bank Konvensional. Sedangkan pada hipotesis risiko likuiditas Bank
Konvensional juga ditemukan hanya satu variabel FRB yaitu STLR yang dapat
meningkatkan risiko likuditas Bank Konvensional, terutama pada variabel
LDR. Kesimpulan inipun diperkuat dengan hasil estimasi variabel FG (funding
gap) yang ditemukan hanya satu dari variabel FRB yaitu STLR yang dapat
meningkatkan risiko likuiditas Bank Konvensional. Hal ini ditandai dengan
rendahnya nilai FG (funding gap) yang disebabkan oleh pengaruh dari variabel
STLR. Semakin rendah nilai FG, maka semakin besar risiko likuiditas Bank
Konvensional.
Secara umum, variabel FR dan STLR terbukti meningkatkan risiko
likuiditas dan menurunkan kinerja perbankan konvensional mungkin akibat
pertumbuhan ekonomi global yang masih melambat yang diantaranya
dipengaruhi oleh ketidakpastian FFR (fractional flow reserve) AS, penurunan
harga komoditas dunia serta dari sisi domestik masih lemahnya pertumbuhan
investasi dan konsumsi pemerintah, moderasi perekonomian Cina serta
beberapa negara di Eropa. Kondisi ini berdampak negatif pada kinerja dan
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risiko likuiditas serta kondisi industri perbankan konvensional, yang pada
gilirannya akan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dari temuan diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan kondisi Bank
Syariah dan Bank Konvensional yang diukur dari kinerja dan risiko likuiditas,
sementara masing-masing bank menerapkan sistem fractional reserve banking
yang sama. Jika dilihat dari sisi dampak, Bank Syariah lebih illiquid (tidak likuid)
daripada Bank Konvensional. Padahal pada tataran implementasi, Bank Syariah
tidak separah (severity) Bank Konvensional dalam menerapkan praktek fractional
resereve Banking. Bank Konvensional relatif mampu mengelola fungsi
intermediary dengan baik. Hal ini ditandai dengan baiknya kinerja dan risiko
likuiditas yang relatif terkendali. Kondisi Bank Konvensional yang relatif baik ini,
kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kemampuan dalam
mengelola fungsi intermediary dengan baik. Bank Konvensional mampu
mengelola asimetry information yang menjadi kelemahan fungsi intermediry
dengan menerapkan pola shifting risk. Kedua, kemampuan dalam memprediksi
batasan (limit) pada jumlah total kredit yang dikeluarkan terhadap jumlah total
uang yang disimpan dalam deposito oleh sistem perbankan dalam periode shortterm. Ketiga, periode penelitian ini tidak lakukan pada saat terjadi economic
depression, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjadi rush money.
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Sedangkan Bank Syariah mengalami kondisi kinerja yang kurang sehat dan
risiko likuiditas yang relatif besar. Dengan kata lain, Bank Syariah relatif tidak
mampu menjalankan fungsi intermediary dengan baik atau kemungkinan
ketidakcocokan fungsi intermediary ini diterapkan di Bank Syariah, mengingat
Bank Syariah tergolong bank yang fokus pada real sector driven.1
Selain itu, variabel credit growth secara umum relatif normal dan tidak
masuk dalam kategori excessive redemption. Dengan demikian, kewajaran credit
growth ini berimplikasi positif terhadap kinerja Bank Umum (Syariah dan
Konvensional) di Indonesia. Namun demikian, di dalam penelitian ini ditemukan
bahwa credit growth dapat meningkatkan risiko likuditas perbankan. Semakin
tinggi credit growth, semakin tinggi tingkat risiko likuiditas perbankan. Kondisi
ini memungkinkan bank terekspos pada potensi maturity mismatch risk. Mismatch
ini selanjutnya menyebabkan instabilitas di bank jika terjadi penarikan dana oleh
depositor maupun investor dalam bentuk committed credit.
Secara empiris, hasil pengujian FRB terhadap faktor-faktor internal
perbankan seperti kinerja dan risiko likuditas bank ini memperkuat penelitian
sebelumnya seperti penelitian Nuri (2002), Cavalcanti (2004), Fontenla dan
Gonzalez (2007), Singh (2009), Kameel dan Larbani (2009) , Sanches (2013),
Chari dan Phelan (2013), Sani dan Aziuddin (2013), Krainer (2014), Musse, dkk
(2015), yang secara garis besar menyimpulkan bahwa fractional reserve banking

1

Adapun alasan terkait, akan dijabarkan lebih detail pada impilikasi teoritis dan implikasi
praktis pada halaman 153-162
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merupakan faktor negatif terhadap stabilitas perbankan. Misalnya penelitian
Fontenla dan Gonzalez (2007) menyimpulkan 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).
Dari temuan empiris di atas, penelitian ini memiliki implikasi, baik secara
teoritis maupun secara praktis.
5.3.8.5. Implikasi Teoritis
Secara teoritis, ruang lingkup fractional reserve banking berhubungan
dengan kuntitas uang secara riil yang ada di perbankan. Berkaitan dengan hal itu,
menurut De Soto (2008), 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 (Soto, 1998).
Sebagai konsekuensi dari ketidakcocokan hak milik atas sejumlah uang yang
disimpan di bank, Hulsmann (2000) menyimpulkan bahwa bank-bank yang
menggunakan fractional reserve pasti akan mengalami kebangkrutan atau
setidaknya risiko yang sangat besar, karena pada setiap titik waktu bank memiliki
kewajiban uang tunai lebih dari uang tunai yang mereka miliki di brankas.
Setidaknya terdapat dua alasan yang menjadikan sistem fractional reserve
banking ini rentan terhadap instabilitas keuangan. Pertama, bank berisiko bank
runs. Kedua, jumlah uang beredar tergantung pada risiko kredit dan analisis
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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 intensif
pemberiaan kredit maka akan semakin banyak bank akan memperoleh margin
bunga. Dalam kegiatan menyediakan dana untuk investor, bank mentransformasi
short term maturities deposits menjadi kredit longer term maturities. Kondisi ini
memungkinkan bank terekspos pada potensi maturity mismatch risk. Mismatch ini
selanjutnya menyebabkan instabilitas di bank jika terjadi penarikan dana oleh
depositor maupun investor dalam bentuk committed credit. Persoalan akan muncul
ketika kondisi ekonomi yang tidak stabil, jumlah kredit dan uang yang terus
menyusut sebagai reaksi untuk menghindari risiko 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.
Penerapan fractional reserve banking berpijak pada landasan teoritis yang
dibangun dari teori financial intermediary. Teori ini sebenarnya memiliki
kelemahan yang menimbulkan asimetry information atau imperfect information.
Dalam tataran teknis di perbankan, khususnya di perbankan konvensional, untuk
mengatasi kelemahan ini, Bank Konvensional melakukan proses rekayasa risiko
asimetry information ini dengan mengalihkan risiko tersebut kepada nasabah.
Proses rekayasa ini pada umumnya dikenal dengan istilah pembebanan bunga
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(interest). Dengan bahasa lain, pembebanan bunga merupakan upaya yang
dilakukan bank untuk mentransfer risiko (risk shifting) kepada pihak lain, dalam
hal ini adalah pihak nasabah.
Berdasarkan fakta penelitian, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa
Bank Syariah lebih illiquid (tidak likuid) jika dibandingkan dengan Bank
Konvensional. Padahal pada tataran implementasi, Bank Syariah tidak separah
(severity) Bank Konvensional dalam menerapkan praktek fractional resereve
Banking. Bank Syariah mengalami kondisi kinerja yang kurang sehat dan risiko
likuiditas yang relatif besar. Dengan kata lain, Bank Syariah relatif tidak mampu
menjalankan fungsi intermediary dengan baik atau kemungkinan ketidakcocokan
fungsi intermediary ini diterapkan di Bank Syariah. Jika Bank Konvensional
menerapkan bunga sebagai rekayasa risiko, maka Bank Syariah tidak memiliki
instrumen risiko seperti bunga, karena keharaman instrumen tersebut. Dengan kata
lain, Bank Syariah belum mempunyai instrumen rekayasa risiko yang sesuai
dengan prinsip syariah. Selain itu, Bank Syariah juga memiliki produk yang lebih
variatif, seperti murabahah (jual beli), mudharabah dan musyarakah (bagi hasil),
dan ijarah (sewa). Produk yang heterogen ini, menuntut instrumen rekayasa risiko
yang seharusnya berbeda antara satu produk dengan produk yang lain.
Dengan demikian, secara normatif, proses rekayasa risiko Bank Syariah
harusnya berbeda dengan Bank Konvensional. Proses rekayasa risiko yang
berbeda, tentu seharusnya menimbulkan peran dan fungsi antara Bank
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Konvensional dan Bank Syariah sebagai institusi juga berbeda. Karena secara
teknis, jika proses rekayasa risiko yang dilakukan perbankan syariah masih tetap
berpola intermediary sebagaimana Bank Konvensioal, maka yang terjadi adalah
ketidaksesuaian. Hal ini disebabkan karakteristik produk perbankan syariah yang
lebih variatif, seperti fixed (margin dan fee) dan fluktuatif (bagi hasil), berbeda
dengan Bank Konvensional, yang hanya memiliki satu karakteristik fixed saja.
Sehingga fungsi intermediary tidak cocok dijadikan pijakan fungsi bank syariah.
Setidaknya ada beberapa argumentasi yang menyebabkan ketidaksesuian
tersebut. Pertama, variasi produk perbankan syariah, seperti fixed (margin dan fee)
dan fluktuatif (bagi hasil). Sistem bagi hasil di perbankan syariah merupakan
sistem yang hasilnya sangat tergantung dengan fluktuasi hasil akhir pembiayaan.
Hasil akhir pembiayaan sangat fluktuatif tergantung dengan stabilitas kondisi
makroekonomi dan sifatnya long-term maturities. Sementara dana funding
(wadiah dan deposito mudharabah) secara umum berifat jangka pendek (shortterm maturities). Hal ini secara teknis akan mengganggu proses stabilisasi sistem
dan manajemen keuangaan di perbankan syariah. Karena akan menyebabkan
terjadinya mis-match maturity (ketidaksesuaian jangka waktu). Apalagi selama ini
dana funding yang terkumpul dari masyarakat digabungkan menjadi satu akun,
dengan asumsi dana telah menjadi “milik” bank. Maka dengan demikian, Bank
menjadi satu-satunya pemilik hak untuk mengelola dan mengalokasikan dana
tersebut kepada sektor yang dianggap produktif. Konsep

double ownership
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(kepemilikan ganda) yang terjadi antara nasabah dan bank menjadi dasar
penggandaan uang dan mendorong perbankan semakin tidak liquid.
Di perbankan konvensional, hal ini sudah relatif teratasi, dilakukan
rekayasa risiko dengan pola shifting risk, yaitu mentransfer risiko kepada pihak
lain. Akan tetapi dalam pandangan syariah, shifting risk sebagaimana yang
dilakukan oleh perbankan konvensional adalah haram atau setidak-tidaknya
kurang etis, karena menampilkan akad yang tidak adil dan zolim. Namun
setidaknya, perbankan syariah selama ini terbantu dengan produk murabahah yang
berpola fixed. Namun demikian, isu tentang profit equalization reserve (PER) di
perbankan syariah secara indikatif menunjukkan bahwa sistem bagi hasil terlalu
berisiko jika diterapkan secara total.
Argumentasi kedua yang menyebabkan ketidaksesuaian adalah isu
normatif. Wilayah normatif disini mempertanyakan peran dan hak bank syariah.
Selama ini dana funding yang dihimpun dari masyarakat adalah milik masyarakat.
Dengan kata lain, bank syariah masih memiliki kewajiban kepada nasabah
mengamankan uang nasabah tetap aman dan bahkan nasabah juga mendapat
insentif (dari wadiah biasanya dikenal dengan bonus). Secara peran, praktek
semacam ini dikenal dengan istilah tawaruq. Letak kesamaannya pada ketiadaan
modal awal, dan bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki link
terhadap pembiayaan produktif. Dalam literatur fiqh, hukumnya masuk dalam
kategori khilafiyah (Siddiqi, 2007). Kedua, sebagai lembaga intermediary, Bank
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syariah mendapatkan profit dari selisih nisbah bagi hasil bank sebagai mudharib
dan bank sebagai sebagai shohibul maal. Selama ini nisbah antara bank sebagai
mudharib dengan nasabah sangat tergantung dengan tingkat nisbah bagi hasil bank
sebagai shohibul maal. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sistem bagi hasil,
nasabah terakhir akan membayar cost yang lebih mahal atau bagi hasilnya akan
lebih sedikit. Secara normatif, praktek seperti ini, jika ditelusuri lebih mendalam
masuk dalam kategori yang kurang etis.
Dengan melihat kelemahan dan pola Bank Syariah pada pijakan teoritis
financial intermediary, Bank Syariah mungkin akan lebih cocok jika
menggunakan agency theory. Peran Bank Syariah sebagai agen atau waakil dari
para nasabah untuk menjalankan pembiayaan bisnis. Jika intermediary function
hanya sebatas menyembatani, cenderung passive, tidak halnya dengan agency
theory yang mendorong bank untuk lebih aktif dan memiliki posisi dan pembagian
tugas yang jelas dari nasabah.
Secara teoritis, khususnya pada tataran teori perbankan Syariah, penelitian
ini memperkuat pendapat sejumlah intelektual dan ekonom muslim seperti Khan
(1986), Siddiqi (1992), Chapra (2002), Diwany (2003), Jarhi (2004), Choudury
(2004) Hussain (2005), Meera (2005), Karim (2010) mengusulkan agar fractional
reserve banking tidak diterapkan di Bank Syariah. Misalnya menurut Siddiqi
(1992) dan Diwany (2003), mode keuangan Islam seperti investasi tabungan
masyarakat yang dikelola Bank Syariah berbentuk aset fisik (physical assets), baik
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bergerak maupun tidak bergerak. Dengan fitur ini, tidak ada alasan bagi Bank
Syariah untuk menyediakan cadangan (reserve ratio) terhadap rekening investasi.
Dengan demikian, jika diselaraskan dengan praktek yang terjadi di perbankan
syariah, terlihat telah terjadi gap antara teori dan praktek di tataran ini.
5.3.8.6. Implikasi Praktis
Berdasarkan fakta empiris kelemahan fungsi intermediary bank di atas,
terdapat beberapa penelitian yang mencoba untuk mereformasi sistem fractional
reserve banking. Seperti penelitian yang dilakukan Positive Money dan NEF (New
Economic Foundation) pada tahun 2013, bahwa bank yang selama ini dijalankan
sangat rentan dengan instabilitas, karena akan menghadapi risiko likuiditas yang
terlalu besar, dan mengarah kepada situasi bank runs. Situasi ini dipersulit dengan
money creation yang dapat dilakukan oleh bank komersial, sehingga money supply
quantity relatif kurang terkontrol dan berdampak terhadap stabilitas moneter serta
risk of bank failure (Cavalcanti, 2004). Fontenla dan Gonzalez (2007) juga
menyimpulkan bahwa self-fulfilling crises diperbankan disebabkan oleh liabilitas
bank relatif lebih tinggi dari reserve (frcational reserve banking). Sanches (2013)
dan Krainer (2014)

menyatakan bahwa sistem fractional reserve banking

mempunyai risiko likuiditas yang sangat besar, karena sistem ini menyalurkan
total dana tabungan yang memiliki jangka waktu short-term pada sektor investasi
yang memiliki jangka waktu long-term, sehingga akan terjadi mis-macth maturity.
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Secara historis, fakta empiris tentang fractional reserve banking sebagai
salah satu sistem dari fungsi intermediary bank menjadi penyebab krisis diawali
dari peristiwa the Great Depression pada tahun 1930-an. Situasi ini melahirkan
konsep baru pada sistem perbankan yang diusulkann oleh ekonom yang tergabung
dalam Chicago Plan seperti Knight (1933), Angell (1935), dan Fisher (1936)
sebagaimana telah dicatat sejarahnya secara sistematis oleh Dixhoorn (2013).
Konsep Chicago pada perbankan ini bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan
pada sektor perbankan yang mengakibatkan bank runs bahkan penutupan
(likuidasi). Konsep ini mendorong bank untuk terus menyimpan 100% cadangan
terhadap semua checkable deposits, pemisahan akun komersial dan akun investasi
perbankan, dan larangan spekulasi. Rekomendasi tersebut mendorong bank untuk
menerapkan full reserve banking atau fractional reserve free-banking.
Dalam dekade terakhir ini, wacana tersebut muncul kembali ke permukaan
khazanah reformasi sistem perbankan dalam berbagai artikel, seperti artikel yang
ditulis oleh Benes and Kumhof (2013), Positive Money dan New Economics
Foundation (Jackson dan Dyson, 2012), Kay (2009) dari Narrow Banking dan
Kotlikoff (2010) dari LPB (Limited Purpose Banking). Secara umum, beberapa
penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem perbankan saat ini sangat rentan
dan mudah terguncang. Kesimpulan ini disebabkan dengan 2 (dua) argumentasi,
yaitu bank akan berisko bank runs dan money supply tergantung pada risiko kredit
dan analisis profitabilitas bank pada permintaan kredit, dan secara tidak langsung
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terikat dengan kebijakan bank sentral. Naik-turunnya jumlah kredit perbankan
sangat tergantung dengan reaksi perbankan dalam menghindari risiko. Bank
sentral hanya dapat mengontrol jumlah uang dan utang, dan tidak bisa menambah
money supply untuk merangsang pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan
jumlah utang.
Tidak berbeda dengan persoalan Bank Konvensional, Bank Syariah pun
menghadapi risiko ‘too big to fail’, mengingat pola Bank Syariah masih bersifat
intermediary. Artinya risiko likuiditas dan bank runs sangat mungkin terjadi. Hal
ini diperkuat dengan produk Bank Syariah yang lebih variatif dibanding Bank
Konvensional. Berdasarkan fakta empiris dan normatif sebagaimana yang sudah
dijelaskan di atas, Bank Syariah sebaiknya membangun pola baru, agar produkproduk Bank Syariah yang lebih variatif tersebut bisa sesuai dan etis. Secara garis
besar, sejumlah 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, merekomendasikan bank syariah dari praktek fractional
reserve banking menuju fractional reserve free-banking.
Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini, secara yuridis perlu kiranya
mengkaji kembali Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
khususnya pasal dan ayat yang menjadi landasan yuridis praktek fractional reserve
banking, misalnya pada bab II tentang asas, tujuan dan fungsi. Pada bab ini dan
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khususnya pasal 2 tidak secara ekplisit disebut sumber penyaluran dana. Secara
umum hanya dipahami semua dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat
merupakan dana perbankan yang telah siap untuk disalurkan kepada masyarakat
tanpa mempertimbangkan akad dan produk yang tersedia di perbankan syariah.
Pertimbangan ini menjadi penting, mengingat akad dan produk perbankan syariah
yang variatif dan beragam serta memiliki risiko yang berbeda-beda. Di sisi lain,
dana yang dihimpun dari masyarakat juga memiliki jangka waktu yang berbeda,
diantaranya ada yang bersifat jangka pendek seperti akad wadi’ah dan bersifat
jangka waktu relatif panjang seperti deposito.
Dengan demikian, alangkah baiknya jika UU. No.21 tahun 2008,
khususnya pada pasal 2 ini untuk disebutkan secara eksplisit pembatasan atau
setidaknya himbauan untuk menyesuaikan dana funding yang bersifat short-term
kepada akad atau produk (lending) yang minim risiko. Hal ini bertujuan untuk
menghindari “too big to fail” atau mis-match maturity (ketidaksesuaian jangka
waktu) yang pada akhirnya akan berdampak terhadap risiko likuiditas perbankan
syariah. Jika dibandingkan dengan Bank Konvensional, Bank Syariah relatif kuat
untuk menghadapi risiko likuiditas. Hal ini dikarenakan tersedianya akad untuk
mengalokasikan dana funding yang bersifat short-term, seperti akad murabahah
dan akad ijarah. Sedangkan dana funding yang bersifat long-term terkhusus
dialokasikan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah. Adapun
implementasi penyesuian akad ini sebagaimana penjelasan di atas.
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Di samping itu, perlu kiranya didalam UU. No.21 tahun 2008 ini
ditekankan praktek ekonomi riil sebagai tujuan utama penyaluran dana perbankan
syariah. Hal ini akan memastikan tujuan perbankan syariah dalam menggerakan
sektor riil sebagaimana tujuan ekonomi Islam secara teoritis maupun aksiologis.
Praktek fractional reserve banking mendorong terjadinya penggadaan uang
(multiplier effect) di perbankan syariah. Praktek ini akan memperdalam tingkat
keparahan (severity) dalam menghadapi risiko likuditas. Dalam penelitian ini
praktek tersebut diukur dengan fiduciary ratio (uang pengganti) dan terbukti
memberi pengaruh negatif baik terhadap kinerja dan likuidtas Bank Syariah.
Dengan demikian, pilihan Bank Syariah untuk mengalokasikan dananya ke sektor
riil menjadi sebuah tuntutan stabilitas manajemen perbankan dan aksiologi
ekonomi Islam secara keseluruhan. Pasal yang terkait misalnya Pasal 19 ayat 1
poin i, yang berbunyi “membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat
berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan
Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah. Adapun poin k yang berbunyi, “ menerima
pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan
pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah”. Dan terakhir
pasal 20 poin c, g dan h yang berbunyi “menerbitkan, menawarkan, dan
memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah,
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal”.

