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ABSTRACT 

This study aims to find empirical evidence of whether participation, ability, training and 

education of Accounting Information System (AIS) users have an influence on the performance of AIS 

which in terms of User Satisfaction and Usage AIS on the local government enterprises are rural 

banks and financial institutions sub-Central Java (PD BPR BKK). The reason for this research is 

based on the regulation of BANK INDONESIA (SE BI, December 31, 2009) about Using Financial 

Accounting Standards for BPR and effective on January 1, 2010 and SE BI on implementing 

Accounting Principles for Rural Banks (PA BPR) in June, 2010 , so the PD BPR BKK has an 

obligation to adjust an accounting system that will facilitate compliance with the new regulations. 

Respondents in this study were employees as users of AIS at PD BPR BKK on central Java. 

Data were obtained from questionnaires distributed to respondents. Data were analyzed with SPSS 

Multivariate Analysis and hypothesis testing using Multiple Linear Regression Analysis. 

Results of the hypothesis testing shows that user participation in the development of the system 

have a positive influence but not significant in the performance of the AIS, while the ability of the user, 

and training and education of AIS users has a positive and significant effect on the performance of 

AIS. 

Keywords: performance, user participation, the ability of users, training and user education, 

accounting information system. 

PENDAHULUAN 

Persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi ini menuntut suatu organisasi dari 

sebuah perusahaan menjadi sangat tergantung pada sistem informasi yang memiliki 

kemampuan beroperasi secara efektif, efisien dan terkendali, sehingga mampu melahirkan 

keunggulan yang kompetitif. Penggunaan sistem yang terkomputerisasi dalam pengolahan 

data perusahaan merupakan wujud dari perkembangan teknologi dan informasi yang begitu 

pesat. Hal ini diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka menghasilkan 

keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi perusahaan.  

Sistem informasi memberikan nilai tambah terhadap proses, produksi, kualitas 

manajemen, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif 

yang sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Sistem informasi diciptakan untuk menunjang 

aktivitas usaha pada semua tingkatan organisasi. Efektivitas dan efisiensi serta pengendalian 

dapat terwujud melalui penggunaan informasi yang berkualitas yang dihasilkan dari suatu 

sistem informasi. Oleh karena itu, sistem informasi harus dapat diterima dan digunakan oleh 
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seluruh karyawan dalam organisasi, sehingga investasi yang besar untuk pengadaan sistem 

informasi akan diikuti dengan produktivitas yang besar.  

Salah satu sistem informasi yang memiliki fungsi penting dalam aktivitas operasional 

adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). SIA akan memberikan manfaat apabila 

menghasilkan kinerja yang baik, yaitu mampu memenuhi kebutuhan para pemakai sistem 

informasi. Choe (1996) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, yaitu partisipasi, kemampuan pemakai sistem 

informasi, dan ketentuan pelatihan dan pendidikan pemakai sistem informasi. Fung (2002) 

dalam penelitiannya menyebutkan delapan faktor yang digunakan dalam pengukuran SIA, 

yaitu keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik personal sistem 

informasi, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan 

sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan dewan pengarah 

sistem informasi dan lokasi dari departemen sistem informasi. Hasil yang diperoleh 

menyatakan hanya variabel ukuran organisasi yang berhubungan positif signifikan dengan 

kepuasan pengguna dan penggunaan sistem, sedangkan kemampuan teknik personal sistem 

informasi, dukungan manajemen puncak dan formalisasi pengembangan sistem informasi  

berhubungan positif signifikan hanya dengan kepuasan pengguna dan untuk variabel 

keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem informasi berhubungan positif dengan 

penggunaan sistem. 

Hasil penelitian Soegiharto (2001) pada perusahaan di Australia menunjukkan 

hubungan positif signifikan antara keterlibatan pengguna dalam pengembangan SIA dengan 

penggunaan sistem; serta terdapat hubungan negatif signifikan antara formalisasi 

pengembangan SIA dengan penggunaan sistem. Variabel ukuran organisasi berhubungan 

negatif signifikan dengan kepuasan pengguna dan penggunaan sistem, sedangkan variabel 

kapabilitas personel SIA dan dukungan top manajemen tidak ditemukan adanya hubungan 

yang signifikan. 

Almilia dan Briliantien (2007) melakukan penelitian pada Bank Umum milik 

Pemerintah di wilayah Surabaya dan Sidoarjo memperoleh hasil bahwa pengujian yang 

dilakukan pada faktor keterlibatan pemakai dalam pengembangan sistem, faktor kemampuan 

teknik personal sistem informasi, faktor ukuran organisasi, faktor formalisasi pengembangan 

sistem informasi dan lokasi dari departemen sistem informasi menunjukkan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan terhadap pengembangan sistem dengan sistem informasi akuntansi. 

Sedangkan faktor dukungan manajemen puncak berhubungan signifikan dengan dukungan 

manajemen puncak dan kinerja SIA untuk atribut kepuasan pemakai. Namun, dukungan 

manajemen puncak menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan kinerja 

SIA pada program pelatihan dan pendidikan pemakai. 

Penelitian mengenai efektivitas dan keberhasilan kinerja SIA merupakan penelitian 

yang banyak memberikan manfaat  bagi suatu organisasi (Choe, 1996). Oleh karena itu,  

penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang terdiri 

dari  partisipasi, kemampuan, pelatihan dan pendidikan bagi para pemakai SIA yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap kinerja SIA yang diukur dari kepuasan dan pemakaian SIA pada 

Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (PD BPR BKK) di Jawa Tengah. Hal ini 

dikarenakan adanya tuntutan penggunaan Pedoman Akuntansi (PA) BPR per 1 Juni 2010 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, sehingga muncul tuntutan dan peran terhadap 
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para pegawai sampai dengan tingkat pimpinan PD BPR BKK untuk memahami peraturan 

yang baru tersebut. Hal ini terkait dengan penggunaan (implementasi) sistem yang baru 

tersebut untuk mengakomodasi dan memfasilitasi penerapan PA BPR.   

 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

 Bodnar (2004) mengemukakan SIA adalah kumpulan dari sumber daya yang akan 

mentransformasikan data-data keuangan menjadi informasi yang diolah secara manual 

maupun dengan bantuan komputer yang berguna bagi pengambilan keputusan. Definisi 

tersebut menggambarkan formulir-formulir, catatan-catatan dan prosedur-prosedur serta jenis 

alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan operasi dari suatu badan 

usaha yang bertujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan yang diperlukan 

oleh manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan. 

Tujuan SIA menurut La Midjan dan Azhar (2001:30) adalah mendorong seoptimal 

mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang berkualitas 

yaitu informasi yang tepat waktu, relevan, akurat (dapat dipercaya) dan lengkap, secara 

keseluruhan informasi akuntansi tersebut mengandung arti dan berguna. Menurut Romney 

dan Steinbart (2006:3) SIA terdiri dari lima komponen, yaitu (1) Orang-orang yang 

mengoperasikan sistem dan melaksanakan berbagai fungsi; (2) Prosedur-prosedur, baik 

manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan 

menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi; (3) Data tentang proses-proses bisnis 

organisasi; dan (4) Software (perangkat lunak) yang dipakai untuk memproses data 

organisasi; serta (5) Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan. 

Teori yang mendasari Penelitian Sistem informasi 

Salah satu teori mengenai penggunaan sistem teknologi informasi yang sangat 

berpengaruh dan umum digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap 

penggunaan sistem informasi adalah Theory Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan 

oleh Davis (1989). TAM merupakan adaptasi dari Theory of Reasoned Action (TRA). Tujuan 

utama TAM adalah untuk memberikan dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap 

kepercayaan, sikap, dan tujuan pengguna. Model TAM berasumsi bahwa seseorang yang 

mengadopsi suatu teknologi pada umumnya ditentukan oleh proses kognitif dan bertujuan 

untuk memuaskan pemakainya atau memaksimalkan kegunaan teknologi itu sendiri.  TAM 

menunjukkan kegunaan dan kemudahan penggunaan akan mempengaruhi niat individu dalam 

menggunakan teknologi informasi yang dibagi ke dalam perilaku pemakaian (usage) dengan 

dua perangkat variabel, yaitu persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) yang ditetapkan pada berbagai konteks 

penerimaan teknologi komputer. 

Kinerja Sistem Informasi Akuntansi 

Komara (2006) merangkum penelitian Choe (1996) dalam mengukur kinerja SIA dari 

sisi pemakai (user) dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kepuasan pengguna informasi (user 

information satisfatction) dan penggunaan sistem informasi (system usage) oleh para 

karyawan pada Departemen Akuntansi Keuangan dan Operasional dalam membantu 
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menyelesaikan pekerjaan mereka untuk mengelola data-data keuangan menjadi informasi 

akuntansi. 

Partisipasi Pemakai dalam Pengembangan Sistem 

Pengembangan metode dan teknik sistem informasi menuntut adanya peranan pemakai 

dalam setiap tahap, perancangan dan pengembangan sistem informasi. Seberapa besar 

pengaruh keterlibatan pemakai pada perancangan dan pengembangan SIA terhadap sistem 

informasi yang akan diterapkan. Efektivitas dari setiap sistem informasi dipengaruhi oleh 

keterlibatan pemakai dalam proses perancangan dan pengembangan SIA. Partisipasi pemakai 

dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi lebih ditekankan pada bagaimana 

peranan pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi dan tingkat pengaruh dalam 

pengembangan sistem tersebut (Choe, 1996). 

Kemampuan Pemakai Sistem Informasi 

 Kemampuan pemakai dalam mengoperasikan sistem informasi yang baru sangat 

dibutuhkan. Menurut Robbins (2005:45) kemampuan pemakai dapat dilihat dari bagaimana 

pemakai sistem menjalankan sistem informasi akuntansi yang ada.  

Tidak semua keterlibatan pemakai membawa keberhasilan dalam pengembangan sistem 

informasi, ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kegagalan, salah satunya adalah 

tidak tepatnya pengetahuan yang dimiliki pemakai, sehingga tidak bersedia membuat 

keputusan atau memberikan pandangannya, karena pemakai kurang memahami dampak dari 

keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, kemampuan pemakai dalam keterlibatannya 

dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi sangatlah penting. Selain itu 

kemampuan pemakai dalam mengoperasikan sistem informasi yang baru sangat dibutuhkan, 

hal ini penting dalam hal mengoperasikan sistem agar dapat beroperasi secara maksimal. 

Pelatihan dan Pendidikan Pemakai Sistem Informasi 

 Menurut Wilkinson (2000:557) pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sangat 

dibutuhkan agar karyawan lebih terampil dalam menggunakan sistem yang baru, sehingga 

program pelatihan dan pendidikan tersebut akan memberikan keuntungan kepada para 

karyawan dan pengguna sistem dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 

Pengembangan sistem pada umumnya akan lebih baik, jika para anggota tim dilatih 

sebelumnya. Tentu saja, taraf pelatihan harus disesuaikan dengan pengetahuan setiap anggota. 

Selain untuk meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan berguna untuk memperbaiki 

komunikasi di kalangan anggota sistem informasi yang baru diimplementasikan, dan biasanya 

membutuhkan personel baru untuk mengoperasikan dan memeliharanya. 

Pengaruh Partisipasi Pemakai dalam Pengembangan Sistem terhadap Kinerja Sistem 

Informasi Akuntansi 

Partisipasi pemakai mempengaruhi kriteria kunci keberhasilan SIA, seperti kualitas 

sistem, kepuasan pengguna dan penggunaan sistem (Ives dan Olson, 1984; Bruwer, 1984 dan 

Hirschheim, 1985 dalam Soegiharto, 2001). Partisipasi pemakai dalam proses pengembangan 

sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan atas Computerize Based Information 

System (CBIS).  

H1a : Terdapat pengaruh positif antara partisipasi pemakai dalam pengembangan 

sistem terhadap Kepuasan Pemakai SIA. 

H1b : Terdapat pengaruh positif antara partisipasi pemakai dalam pengembangan 

sistem terhadap Pemakaian SIA. 
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Pengaruh Kemampuan Pemakai Sistem Informasi terhadap Kinerja Sistem Informasi 

Akuntansi 

 Para peneliti mengasumsikan bahwa tingkat pengetahuan komputer pengguna akhir 

secara langsung mempengaruhi kepuasan (Bruwer, 1984; Hirschheim, 1985; Nelson dan 

Cheney, 1987 dalam Soegiharto (2001). Choe (1996) menemukan hubungan positif antara 

kapabilitas personil SIA dan penggunaan sistem. Montazemi (1988) menemukan bahwa 

tingkat pengetahuan komputer pengguna akhir mempengaruhi kepuasan dan apresiasi 

(penghargaan) terhadap CBIS. Pengamatan tersebut memperkuat persepsi Hirschheim (1985), 

Nelson dan Cheney (1987), Huff dan Munro (1985) dalam Soegiharto (2001) juga 

menemukan bahwa kapabilitas personil sistem informasi berpengaruh kepada kualitas desain 

dan kinerja sistem informasi.  

H2a : Terdapat pengaruh positif antara kemampuan pemakai sistem informasi  

terhadap Kepuasan Pemakai SIA. 

H2b : Terdapat pengaruh positif antara kemampuan pemakai sistem informasi  

terhadap Pemakaian SIA. 

 

Pengaruh Pelatihan dan Pendidikan Pemakai Sistem Informasi terhadap Kinerja 

Sistem Informasi Akuntansi 

Pengguna bisa mendapatkan kemampuan dengan pelatihan dan pendidikan untuk 

mengidentifikasi persyaratan, kesungguhan dan keterbatasan sistem informasi dalam rangka 

peningkatan kinerja (Montazemi, 1988). Riset Holmes dan Nicholls (1988) menunjukkan 

bahwa pelatihan formal berpengaruh terhadap penyiapan informasi akuntansi. Para peneliti 

(Cheney, et al.. 1986; Sanders dan Courtney, 1985; Yaverbaum dan Nosek, 1992; Nelson dan 

Cheney 1987) dalam Soegiharto (2001) menyatakan terdapat hubungan positif diantara 

pelatihan pengguna, sikap pengguna dan keberhasilan SI.  

H3a : Terdapat pengaruh positif antara program pelatihan dan pendidikan pemakai 

sistem informasi terhadap Kepuasan Pemakai SIA. 

H3b : Terdapat pengaruh positif antara program pelatihan dan pendidikan pemakai 

sistem informasi terhadap Pemakaian SIA. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Pengambilan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai  PD BPR BKK di Jawa Tengah. 

Penentuan sampel dari penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling berdasarkan 

kriteria sampel sebagai objek penelitian yang menggunakan SIA; ketersediaan responden 

dalam penelitian meliputi para karyawan dan pimpinan sebagai pemakai langsung SIA, yakni 

pada bagian keuangan dan bagian akuntansi (pembukuan), bagian teknologi informasi serta 

kasir (teller) yang berkaitan langsung sebagai pemakai sistem Bank Integrated System (BIS) 

BPR dalam mengelola data keuangan yang meliputi anggaran keuangan dan transaksi 

keuangan. Bagian Akuntansi menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word dan Microsoft 

Access dalam mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Teknik 

pengambilan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner untuk memperoleh data 
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primer, dengan mengirimkan secara langsung kepada responden yang dituju dengan rentang 

waktu dua mingggu dari waktu pengiriman untuk diambil secara langsung.  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel dependen (Y), yaitu kinerja sistem informasi akuntansi yang dilihat dari 

kepuasan pemakai (Y1) dan pemakaian sistem (Y2). Instrumen penelitian menggunakan 

kuesioner yang diadopsi dari Doll dan Torkzaden (1998); Seddon dan Yip (1992) dalam Choe 

(1996) untuk kepuasan pemakai dengan sebelas item pertanyaan, sedangkan pemakaian 

sistem diukur dengan dua item pertanyaan menggunakan point skala likert 1-7. Jawaban 

setiap item instrumen mempunyai gradasi atau tingkatan dari sangat setuju (sangat positif) 

sampai dengan sangat tidak setuju (sangat negatif). Jawaban tersebut selanjutnya diberikan 

skor untuk keperluan analisis kuantitatif untuk kepuasan pemakai sistem informasi dan 

pemakaian sistem. 

Variabel independen (X) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem 

informasi akuntansi, yaitu : 

Partisipasi Pemakai dalam Pengembangan Sistem (X1) merupakan keterlibatan dalam 

proses pengembangan sistem oleh anggota organisasi atau anggota dari kelompok pengguna 

target (Olson & Ives, 1981 dalam Choe, 1996). Partisipasi pemakai sistem informasi diukur 

dengan dua item pertanyaan dari instrumen yang dikembangkan oleh Choe (1996) 

menggunakan skala likert 7 (tujuh) poin.  

Kemampuan Pemakai Sistem Informasi (X2) adalah tingkat pengalaman dan keterampilan 

yang diperoleh pengguna dalam hal penggunaan komputer dan pengembangannya diukur 

dengan indikator pertanyaan kuesioner (Choe,1996) menggunakan skala likert.  

Pelatihan dan Pendidikan Pemakai Sistem Informasi (X3) merupakan usaha secara formal 

untuk tujuan transfer pengetahuan sistem informasi yang disyaratkan meliputi konsep-konsep 

sistem informasi, kemampuan teknis, kemampauan organisasi, dan pengetahuan  mengenai 

produk-produk sistem informasi, informasi spesifik (Choe, 1996). Pelatihan dan pendidikan 

pemakai diukur dengan menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Choe (1996) 

menggunakan skala likert 7 (tujuh) poin.  

 Analisis Data 

Statistik deskriptif pada Tabel 2. digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel penelitian yang menunjukkan angka kisaran jawaban minimal dan maksimal 

tiap pertanyaan, rata-rata dan standar deviasi. 

Uji Reliabilitas pada Tabel 3. digunakan untuk mengetahui tingkat reliabel suatu alat 

ukur dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha (α). Hasil uji reliabilitas terhadap kelima 

belas pertanyaan dalam kuesioner menghasilkan angka Cronbach’s alpha>0,6; berarti item-

item pertanyaan dalam kuesioner memiliki reliabilitas yang tinggi (Imam Ghozali, 2005).  

Uji Validitas pada Tabel 4. digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table 

untuk degree of freedom (df)=n-2. N=jumlah sampel. Hasil uji validitas menunjukkan r 

hitung, yaitu Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r table dan nilai positif, maka 

indicator dalam pertanyaan dinyatakan valid. 

Uji Normalitas data pada Tabel 5. dengan uji non-parametik Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) menunjukkan residual terdistribusi normal; P-value lebih besar dari α.  

Uji Asumsi Klasik 
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Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas pada Tabel 6. dilakukan dengan 

menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atau nilai 

VIF dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2005). Hasil pengujian 

heteroskedastisitas pada ketiga variabel bebas tidak menunjukkan adanya kecenderungan pola 

khusus dalam grafik scatterplot ditunjukkan pada Gambar 2. 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS versi 16.00. Uji 

hipotesis dilakukan dengan uji signifikan parameter individual (uji statistik t). 

Koefisien Determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi dependen (Ghozali,2005). Adjusted R square pada Tabel 7. sebesar 

0.112, hal ini berarti 11.2% variasi Kepuasan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel 

independen, sedangkan sisanya 88.8 dijelaskan oleh sebab-sebab di luar model. Sedangkan 

Pemakaian sebagai ukuran kinerja SIA (Y2) dengan Adjusted R square pada Tabel 8. sebesar 

14.1% dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen dan 85.9% dijelaskan 

oleh sebab-sebab di luar model. 

Uji signifikansi simultan dengan Uji ANOVA atau F-Test pada Tabel 9. diperoleh nilai F 

hitung sebesar 5.653 dengan probabilitas sebesar 0.001, menunjukkan model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi Kepuasan Pemakai (Kinerja SIA). Tabel 10. menunjukkan 

nilai F hitung sebesar 3.431 dengan probabilitas sebesar 0.020 menunjukkan bahwa model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepuasan Pemakai (Kinerja SIA). 

Pengujian Hipotesis H1a, H2a dan H3a 

Uji Statistik t pada Tabel 11. merupakan uji signifikan parameter individual yang 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.  

KEPUASAN = .034PARTISIPASI + .275KEMAMPUAN + .206PDDKNLATH 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Pengujian Hipotesis 1a 

H1a dalam penelitian ini partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem memiliki pengaruh 

positif terhadap Kinerja SIA untuk Kepuasan Pemakai. Tabel 11 menunjukkan variabel 

independen X1 PARTISIPASI tidak signifikan, dilihat dari probabilitas signifikansi untuk X1 

sebesar 0.707>0.05 (H1a ditolak) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan; sehingga dapat 

disimpulkan secara garis besar bahwa partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem tidak 

mempengaruhi kinerja SIA dari Kepuasan Pemakai. Hal ini disebabkan karena pemakai 

sistem informasi tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan perancangan dan 

pengembangan sistem. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Soegiharto (2001); Fung (2002); Choe (1996), Sasmita (2003), Almilia dan Briliantien 

(2007).  

Hasil Pengujian Hipotesis 1b 

H1b dalam penelitian ini kemampuan pemakai sistem informasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk Kepuasan Pemakai. Tabel 8 menunjukkan 

variabel independen X2 KEMAMPUAN diperoleh koefisien regresi positif sebesar 0,275 dan 

signifikansi sebesar 0,003<0,05 menunjukkan bahwa hipotesis diterima, sehingga 
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disimpulkan kemampuan pemakai sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi dari Kepuasan Pemakai. Hasil ini menunjukkan 

tingkat kemampuan pengguna dalam menjalankan sistem sangat memadai (capable), sehingga 

walaupun pemakai tidak dilibatkan secara lanngsung pada saat proses perancangan sistem, 

namun dalam pengoperasian sistem pemakai memiliki tingkat kemampuan yang tinggi 

sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pekerjaannya. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Soegiharto (2001), Fung (2002), namun tidak sejalan dengan 

Choe (1996), Sasmita (2003), Almilia dan Briliantien (2007) yang menyatakan kemampuan 

pemakai sistem informasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja sistem 

informasi akuntansi. 

Hasil  Pengujian Hipotesis 1c 

Hipotesis tiga dalam penelitian ini pelatihan dan pendidikan pemakai sistem informasi 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk Kepuasan 

Pemakai. Hasil pengujian hipotesis Tabel 8 didapatkan koefisien regresi adalah positif sebesar 

0,206 dan signifikansi sebesar 0,025 < 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis diterima, 

sehingga disimpulkan pelatihan dan pendidikan pemakasi sistem informasi mempengaruhi 

kinerja sistem informasi akuntansi dari Kepuasan Pemakai. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa para responden atau pengguna sistem informasi mendapatkan keuntungan dari 

program pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi pelatihan dan pendidikan pemakai sistem, 

kinerja sistem informasi akuntansi akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini tidak 

sepenuhnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soegiharto (2001) dan Fung Jen 

(2002) yang menyatakan variabel tersebut berhubungan secara signifikan tetapi hubungan 

tersebut berkolerasi negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Choe (1996), Sasmita (2003), Almilia dan Briliantien (2007) dimana pelatihan dan 

pendidikan pemakai sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

sistem informasi akuntansi. 

Hasil Pengujian Hipotesis H1b, H2b dan H3b 

PEMAKAIAN= 0.88PARTISIPASI + .127KEMAMPUAN + .195PENDDKNLATH 

Hasil Pengujian Hipotesis 2a, 2b dan 2c pada Tabel 12 memiliki interpretasi yang sama 

dengan hasil pengujian Hipotesis 1a, 1b dan 1c; dimana H2a “Partisipasi pemakai dalam 

pengembangan sistem memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja SIA 

untuk Pemakaian SIA” tidak diterima atau ditolak. Pemakai sistem informasi tidak dilibatkan 

secara langsung dalam kegiatan perancangan dan pengembangan sistem; sehingga partisipasi 

pemakai dalam pengembangan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap pemakaian SIA 

pada PD BPR BKK. H2b “Kemampuan pemakai sistem informasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja sistem informasi akuntansi untuk Pemakaian SIA” diterima. Kemampuan 

menentukan frekuensi pemakaian SIA pada PD BPR BKK. H2c “Pelatihan dan pendidikan 

pemakai sistem informasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi 

akuntansi untuk Pemakaian SIA” diterima. Pendidikan dan pelatihan secara berkala dan 

intensif di dalam program pengembangan sumber daya manusia (karyawan) memiliki nilai 

positif terhadap kinerja SIA dari aktivitas pemakaian SIA itu sendiri. 
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KESIMPULAN, IMPLIKASI, dan KETERBATASAN 

 Partisipasi pemakai dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem tidak 

berpengaruh terhadap kinerja SIA yang diukur dari kepuasan pemakai dan pemakaian SIA, 

karena pada kenyataannya melalui survey langsung terhadap para pemakai SIA di PD BPR 

BKK Jawa Tengah, bahwa mereka tidak dilibatkan secara langsung. Penerapan formal PA 

BPR dimulai sejak Oktober 2010 dengan panduan reklasifikasi beberapa rekening yang 

mengalami perubahan pengakuan dan pengukuran dengan panduan dari BI yang dapat 

langsung diakses melalui website BI. 

 TAM sebagai pengembangan dari TRA dan TPB secara teoritis kurang tepat, apabila 

digunakan untuk mengukur perilaku penggunaan SI yang bersifat wajib (mandatory). 

Pengguna SI pada PD BPR BKK tidak memiliki pilihan dan alternatif lain untuk tidak 

menggunakan SI yang telah disesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan SE BI mengenai 

penggunaan PA BPR sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan. 

 Sosialisasi penerapan dan pendampingan implementasi PA BPR melalui lembaga 

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah (PERBAMIDA) sangat membantu para 

pemakai sistem dalam proses transisi dari sistem yang lama ke sistem yang baru sesuai 

dengan PA BPR dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, kemampuan pemakai 

dan pendidikan serta pelatihan sistem informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja SIA baik dari segi kepuasan dan pemakaian SIA. 

 Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan dari 

penelitian ini, antara lain penggunaan variabel-variabel yang lebih variatif dan inovatif yang 

berkaitan dengan penelitian di bidang sistem informasi. Penelitian dapat dilakukan dengan 

metode pengamatan yang bersifat kualitatif dan memiliki jangka waktu yang lebih panjang 

(longitudinal) berkaitan dengan kinerja sebuah sistem. 
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Gambar 1. Model Empiris 

 
Gambar 2. Uji Heteroskedasitas 

 
 

Tabel 1. Distribusi Kuesioner 

 
 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 
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N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Y1KEPUASA

N 
112 4.4 7.0 6.394 .5693 

P1 112 5 7 6.40 .636 

P2 112 5 7 6.61 .620 

P3 112 5 7 6.51 .658 

P4 112 5 7 6.46 .643 

P5 112 1 7 6.14 1.089 

P6 112 4 7 6.29 .731 

P7 112 4 7 6.43 .732 

P8 112 3 7 6.33 .787 

P9 112 3 7 6.29 .810 

P10 112 3 7 6.42 .743 

P11 112 3 7 6.46 .696 

Y2 

PEMAKAIAN 
112 5.0 7.0 6.263 .4838 

P12 112 5 7 6.21 .522 

P13 112 5 7 6.32 .573 

X1 

PARTISIPASI 
112 3.0 7.0 5.536 .9047 

P14 112 3 7 5.55 .899 

P15 112 3 7 5.52 .949 

X2  

KEMAMPUA

N 

112 4.0 7.0 6.027 .7993 

P16 112 4 7 6.03 .799 

X3 

PENDDKNLA

TH 

112 5.0 7.0 6.455 .7089 

P17 112 5 7 6.46 .709 

Valid N 

(listwise) 
112 

    

 

Tabel 3. Uji Reliabilitas 

Variabel 

Penelitian 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items 

N of 

Items 
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Variabel 

Penelitian 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items 

N of 

Items 

KEPUASAN         

Y1 
.931 .940 11 

PEMAKAIAN        

Y2 
.681 .685 2 

PARTISIPASI       

X1 
.959 .959 2 

 

Tabel 4. Uji Validitas 

Item-Total Statistics 

 Corrected Item-Total 

Correlation 

(r hitung) 

r table Keterangan 

P1 .805 .195 Valid 

P2 .740 .195 valid 

P3 .798 .195 Valid 

P4 .777 .195 Valid 

P5 .397 .195 Valid 

P6 .716 .195 Valid 

P7 .774 .195 Valid 

P8 .747 .195 valid 

P9 .762 .195 valid 

P10 .847 .195 valid 

P11 .755 .195 valid 

P12 .521 .195 valid 

P13 .521 .195 valid 

P14 .922 .195 valid 

P15 .922 .195 valid 

 

Tabel 5. Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Y1 1.683 112 .117 

Y2 3.091 112 .102 
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X1 .177 112 .153 

X2 .125 112 .200 

X3 .097 112 .200 

 

Tabel 6. Uji Multikolinearitas  

Model 

Collinearity Statistics Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

1 (Constant)     

X1 .966 1.035 .966 1.035 

X2 .980 1.021 .980 1.021 

X3 .967 1.034 .967 1.034 

a. Dependent Variable: Y1 Y2 

Tabel 7. Koefisien Determinasi Y1 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .368
a
 .136 .112 .5366 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1   

b. Dependent Variable: Y1 KEPUASAN   

Tabel 8. Koefisien Determinasi Y2 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .455
a
 .207 .141 28.875 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1   

b. Dependent Variable: Y2   

Tabel 9. Uji Signifikansi Simultan Y1 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.882 3 1.627 5.653 .001
a
 

Residual 31.094 108 .288   

Total 35.976 111    

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1    

b. Dependent Variable: Y1 

KEPUASAN 
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Tabel 10. Uji Signifikansi Simultan Y2 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.126 3 3.709 3.431 .020
a
 

Residual 116.732 108 1.081   

Total 127.857 111    

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1    

b. Dependent Variable: Y2 

PEMAKAIAN 

    

Tabel 11. Uji Statistik t (Y1) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 
4.024 .613 

 
6.567 .000 

X1  .022 .057 .034 .377 .707 

X2 .196 .064 .275 3.042 .003 

X3 .166 .073 .206 2.270 .025 

a. Dependent Variable: Y1 

KEPUASAN 

Tabel 12. Uji Statistik t (Y2) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 
45.718 8.923 

 
5.124 .000 

X1 .331 .364 .088 .909 .366 

X2 1.185 .899 .127 1.318 .010 

X3 1.865 .924 .195 2.019 .046 

a. Dependent Variable: 

Y2 PEMAKAIAN 
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DETERMINAN KINERJA KEUANGAN  

BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA  
 

Supatmi  

Ari Budi Kristanto 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana 

 
This research is aimed to obtain empirical evidences on the impact of ownership structure, size, age, 

number of directors (BOD) and commissioners (BOC), and auditor toward the financial performance 

of the local government owned banks (BPD).  The financial performances were measured using 

CAMEL method (CAR, NPL, NPM, ROA, BPB, and LDR). 66 firmyears during 2006-2008 were 

employed as the samples. Based on statistical test, results showed thar the BPD’s financial 

performances were simultaneously affected by ownership structure, age, size, number of BOD and 

BOC, and auditor. Local government ownership was positively affected the LDR and ROA. 

Company’s age was negatively affected the CAR and NPL, but was positively affected the LDR. 

Company’s size was negatively affected NPL, NPM, and LDR, but was positively affected the BOPO. 

The number of BOC had no impact to the financial performance. The number of BOD had positive 

affect to the LDR, but it had negative affect to the CAR.  Other result evidenced that BPD that were 

audited by Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) has greater ROA but lower LDR. 

 

Keywords : financial performance, ownership structure, size, age, number of directors (BOD) and 

commissioners (BOC), and auditor 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Masalah keagenan antara pemilik dengan manajer (agency theory) dan konflik antara 

pemilik mayoritas dan minoritas sangat rentan dan besar peluangnya pada perbankan dengan 

bentuk kepemilikan pemerintah dibandingkan dengan bank berkepemilikan swasta nasional 

maupun asing (Supriyatno, 2008). Selanjutnya juga disebutkan  bahwa bank dengan 

kepemilikan pemerintah merupakan proksi kepemilikan yang secara ekstrim berlawanan 

dengan kepemilikan terkonsentrasi. Karena bentuk kepemilikan menjadi tersebar secara 

sempurna, sehingga kepemilikan yang tersebar luas akan menggeser masalah keagenan ke 

arah konflik kepentingan antara pemilik yang tersebar dengan manajer, sehingga kontrol 

menjadi tidak jelas. 

Alchian dalam Supriyatno (2008) berpendapat bahwa mengingat semua orang dalam 

masyarakat dapat dianggap sebagai pemilik perusahaan milik negara, maka kepemilikan 

tersebut terdistribusi secara lebih menyebar dibandingkan perusahaan milik swasta. Hal ini 

menimbulkan masalah keagenan yang lebih serius. Setiap kerugian yang diderita oleh 

perusahaan milik negara akan disubsidi lagi oleh pemerintah. Hal ini menjadikan manajer 

perusahaan milik negara kurang termotivasi untuk menjalankan usaha secara efisien (Konai, 

1980; Kornai and Weibull, 1983 dalam Supriyatno, 2008).  

Berdasarkan laporan tahunan PWC untuk perekonomian Indonesia tahun 2012, 

sektor perbankan di Indonesia masih menarik, sebab memiliki net interest margin tertinggi 

dibandingkan perbankan di negara ASEAN lainnya, sehingga masih menarik bagi investor 

asing.  Kondisi tersebut dibuktikan dengan semakin tingginya kepemilikan asing pada sektor 

perbankan Indonesia.  Fakta ini juga menunjukkan industri perbankan Indonesia masih 

mampu bersaing pada komunitas ekonomi ASEAN.  Salah satu perusahaan yang 

kepemilikannya didominasi oleh pemerintah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD 
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merupakan perbankan dengan kepemilikan didominasi oleh pemerintah daerah, bisa 

pemerintah provinsi ataupun kabupaten. Keberadaan BPD sangat penting dimana BPD 

didirikan untuk mendorong pembangunan daerah, terutama untuk menopang pembangunan 

infrastruktur, UMKM, pertanian dan lain-lain kegiatan ekonomi dalam rangka pembangunan 

daerah (Sunarsip, 2011). Selanjutnya juga dinyatakan bahwa dalam perkembangannya, peran 

tersebut makin berkurang, yang terlihat dari struktur pendanaan (dana pihak ketiga) dan 

pembiayaan yang dimiliki oleh BPD. Dari 26 BPD yang beroperasi di Indonesia, pada tahun 

2007 porsi kredit yang diberikan oleh BPD hanya sebesar 7,76% dari total kredit perbankan 

nasional. Menurut catatan Bank Indonesia, selama tahun 2008-2010 pelaksanaan fungsi 

intermediasi BPD terus mengalami peningkatan. Namun demikian, penyaluran kredit BPD 

tidak terfokus pada kredit produktif dan lebih banyak pada kredit konsumtif.  

Dari sisi aset, penempatan BPD pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari tahun ke 

tahun meningkat, yaitu mencapai 24,35% dari total SBI perbankan pada tahun 2007 (Amir, 

2008). Selanjutnya juga dinyatakan bahwa dana pihak ketiga BPD didominasi oleh dana 

pemda yang bersifat jangka pendek dan tidak dapat disalurkan dalam bentuk kredit. Sehingga 

tidak salah apabila BPD dianggap belum sepenuhnya menjalankan fungsi intermediasi dan 

menjadi penggerak utama bagi pengembangan ekonomi di daerah.  

Di sisi lain, aset BPD mengalami pertumbuhan dan bahkan ada salah satu BPD, yaitu 

Bank Jabar-Banten, yang sudah melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek 

Indonesia. Pada tahun 2010, Bank Indonesia mencatat kinerja keuangan BPD dinilai baik. 

Bahkan sebagian besar BPD, berdasarkan info bank 2010 mendapat rangking sangat bagus.   

Ini menunjukkan bahwa BPD memiliki prospek yang bagus di masa depan. 

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa kinerja perbankan yang dimiliki oleh 

pemerintah cenderung rendah. Penelitian Micco et.al (2004), Karas et.al (2008) dengan 

sampel penelitian perbankan di Rusia, Berger et.al (2006) di Argentina, Bonin et.al (2002) 

serta Chhibber dan Majumdar (1998) di India menemukan kepemilikan pemerintah 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.   Di Indonesia, penelitian Abidin 

dan Endri (2009) menemukan bahwa kinerja efisiensi teknis bank BPD belum mencapai 

tingkat efisiensi optimal. Clarke dan Cull (2000) menemukan bahwa kerugian yang dialami 

bank provinsi secara substansial merupakan beban fiskal yang tinggi dan harus ditanggung 

oleh pemerintah provinsi. Di sisi lain, D‟Souza, et. al (2007), Galagedara dan Edirisuriya 

(2004) dalam Parera et.al (2005) dan Alex et.al (2007) menemukan bahwa makin tinggi 

kepemilikan pemerintah dalam bank maka kinerja keuangannya akan semakin baik.  

Di samping kepemilikan pemerintah, kinerja keuangan bank juga dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ukuran bank dan umur bank. Boehmer et al (2005), 

Chhibber dan Majumdar (1998) membuktikan makin besar bank makin tinggi kinerja 

keuangannya. Abidin dan Endri (2009) menemukan bahwa secara rata-rata, bank BPD beraset 

lebih besar lebih efisien daripada BPD beraset menengah dan kecil. Sebaliknya Micco et al 

(2004, Perera et al (2007) dan Swandari (2008) menemukan bahwa makin besar suatu bank, 

makin tidak efisien dan memiliki risiko kesulitan keuangan yang tinggi. Terkait dengan umur 

bank, hasil penelitian juga belum konsisten. Penelitian Bikram (2003) membuktikan bahwa 

umur bank berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank, namun Chimbber dan 

Majumdar (1999) serta Adusei (2011) menemukan umur bank berpengaruh negative terhadap 

kinerja keuangannya.  

Kinerja keuangan perbankan juga dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris maupun 

direksi. Adusei (2011) membuktikan makin banyak jumlah direksi bank makin rendah kinerja 

bank. Sedangkan Nasution dan Setiawan (2007) menemukan bahwa jumlah dewan komisaris 

berpengaruh negative terhadap praktek manajemen laba perbankan, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja bank. Namun penelitian Bino dan Tomar (2011) tidak berhasil 
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membuktikan bahwa jumlah dewan direksi maupun komisaris berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan bank. 

 Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris 

tentang determinan kinerja keuangan BPD di Indonesia. Faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi kinerja keuangan BPD antara lain struktur kepemilikan bank, ukuran bank,  

umur bank, jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, dan auditor. Struktur kepemilikan 

bank BPD akan dipilah antara kepemilikan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten 

dan kepemilikan di luar pemda.  Penelitian menambahkan variable auditor sebagai faktor 

yang juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD, mengingat tidak semua BPD di 

Indonesia diaudit oleh BPKP, melainkan oleh auditor independen lainnya.  

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai keefektifan 

kepemilikan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan bank BPD, faktor lain apa saja  

yang juga mempengaruhi kinerja keuangan BPD. Selain itu, hasil penelitian juga dapat 

menjadikan bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan  keputusan investasi di 

sektor perbankan, khususnya BPD, dapat menjadi masukan bagi bank BPD dan Bank 

Indonesia terkait kebijakan perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja bank. 

 

 

TELAAH TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

   

  Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisis rasio keuangan (Nasser, 

2003). Untuk menilai kinerja perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu 

CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings dan Liquidity) (Sumarta dan 

Hartono, 2000). Kelima aspek penilaian tersebut dalam penelitian ini diproksi dengan enam 

rasio keuangan perbankan, yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk aspek permodalan, 

Non Performing Loans (NPL) untuk aspek kualitas asset, Net Profit Margin (NPM) untuk 

aspek manajemen, Return on Assets (ROA) dan Beban Operasional pada Pendapatan 

Operasional (BOPO) untuk aspek rentabilitas, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk aspek 

likuiditas.   

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji keefektifan rasio keuangan CAMEL 

dalam memprediksi kinerja bank. Whalen dan Thomson (1988) dalam Nasser (2003) menguji 

manfaat rasio keuangan CAMEL dalam menyusun rating bank, menemukan bukti bahwa 

rasio keuangan CAMEL akurat dalam menyusun rating bank (Handayani, 2005). Thomson 

(1991) dalam Nasser (2003) menemukan bukti bahwa rasio CAMEL sebagai proksi variabel 

kondisi keuangan (kinerja) bank, merupakan faktor signifikan yang berkaitan dengan 

kebangkrutan bank. Secara internasional BIS (Bank for International Settlement) menerapkan 

CAMEL sebagai standard ukuran kinerja perbankan dan menjadi acuan hampir di seluruh 

dunia (Sumarta dan Hartono, 2000).  

Berbagai penelitian menemukan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan bank. Beberapa diantaranya adalah struktur kepemilikan bank, ukuran bank, 

umur bank, jumlah direksi dan komisaris, serta auditor. Berikut ini akan dijabarkan  nalar 

konsep hubungan setiap faktor tersebut dengan kinerja keuangan bank: 

 

Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan dalam bank akan mempengaruhi kinerja bank, karena 

kecukupan permodalan bank sangat dipengaruhi siapa pemilik atau pengendali bank tersebut. 

Bank-bank dengan kepemilikan pemerintah yang tinggi dikatakan cenderung memiliki kinerja 

yang rendah. Rendahnya kinerja ini disebabkan dari kegagalan pengelolaan dan intervensi 

dari pemerintah.  Manajemen pada perusahaan milik negara tidak dikelola secara baik dan 

tidak efisien dibandingkan dengan perusahaan swasta. Hal ini karena perusahaan milik negara 
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sering digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan politik dan menjadi tempat praktek 

yang tidak baik oleh pemerintah (Xu dan Birch, 1999). Pemerintah dapat membuat keputusan 

strategis dalam menggunakan sumber daya perusahaan negara (Chhibber dan Majumdar, 

1998). Arun dan Turner (2004) dalam Swandari (2008) menyatakan bahwa problem utama 

bank pemerintah adalah antara rakyat dengan birokrat yang mengontrol bank. Birokrat 

memiliki kecenderungan memaksimumkan konsumsi, waktu santai dan jumlah staff, serta 

mengutamakan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Birokrat secara alami risk averse, 

artinya mengambil investasi di bawah optimal (Swandari, 2008). Clarke dan Cull (2000) 

menemukan bahwa kerugian yang dialami bank provinsi secara substansial merupakan beban 

fiskal yang tinggi dan harus ditanggung oleh pemerintah provinsi. 

Kepemilikan pemerintah memberikan pengaruh yang buruk bagi kinerja perbankan. 

Hal ini mengacu pada ide utama dari gagasan privatisasi yaitu seharusnya pemerintah tidak 

melakukan kegiatan yang erat kaitannya dengan bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang tidak 

boleh dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan 

politik dan menjadi fasilitator berbagai kegiatan, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi, dan 

tidak boleh menjadi pemilik maupun pengelolanya (Kurniawati dan Lestari, 2007).  

La Porta, Lopez-de-silanes, dan Shleifer (1999) dalam Hadad et.al (2003) 

menemukan bahwa kepemilikan pemerintah memperlambat perkembangan yang terjadi di 

sektor keuangan. Barth, Caprio dan Levine (2002) dalam Hadad et.al (2003) menyatakan 

bahwa semakin besar perbankan dikontrol/dikendalikan oleh pemerintah, maka inovasi di 

sektor perbankan akan semakin berkurang. Kepemilikan pemerintah yang semakin besar pada 

bank cenderung berkaitan dengan semakin banyaknya pelaksanaan sistem keuangan yang 

buruk, dan semakin banyaknya bank yang perkembanganya buruk (Hadad et.al, 2003). Selain 

hal tersebut, La-Porta et.al (2002) menyatakan bahwa politisi menggunakan bank-bank milik 

negara dan perusahaan negara lainnya untuk kepentingan pribadi mereka. Bank-bank BUMN 

sangat diinginkan sebagai instrumen untuk memberikan bukan pinjaman saja tetapi juga 

lapangan kerja, subsidi dan manfaat lainnya kepada pendukungnya, yang kembali mendukung 

dalam bentuk suara, kontribusi politik dan suap. 

Penelitian Micco et.al (2004) menemukan bahwa bank milik negara yang beroperasi 

di negara berkembang cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang rendah, biaya operasi 

dan tingkat kredit macet yang lebih tinggi dibandingkan bank swasta. Hasil penelitian ini 

didukung beberapa penelitian lain, diantaranya Karas et.al (2008) dengan sampel penelitian 

perbankan di Rusia, Berger et.al (2005) di Argentina, dan  Chhibber dan Majumdar (1998) di 

India, yang menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perbankan.  

Barth, Caprio, dan Levine (2001) dalam Clarke et.al, (2003) menemukan bahwa 

kepemilikan pemerintah berhubungan negatif dengan kinerja bank dan pengembangan sektor 

keuangan secara keseluruhan, dan tidak mengurangi kemungkinan krisis keuangan. La-Porta, 

et.al (2002) menemukan bahwa kepemilikan negara yang lebih besar memiliki kemampuan 

pengembangan keuangan yang rendah, pertumbuhan lambat dan produktivitas rendah. Micco 

et.al (2004) menemukan kepemilikan publik memiliki korelasi terhadap semakin rendahnya 

interest margin, efisiensi, dan peningkatan beban operasi. Rajaman dan Vasista (2002) dan 

Bardhan dan Marjit (2002) dalam Bikram (2003) yang menemukan kepemilikan publik 

memiliki pengaruh terhadap tingginya tingkat kualitas aset tidak produktif yang diproksikan 

lewat rasio non produktive asset (NPA). 

Di Indonesia, penelitian Prasodjo (2000) dalam Nasser (2003) menemukan bahwa 

hasil kinerja bank pemerintah lebih rendah dari bank swasta, yang dilihat dari rasio CAR dan 

ROA. Selanjutnya Nasser (2003) menemukan bahwa tingkat Net Profit Margin bank 

pemerintah lebih rendah daripada bank swasta. Zaroni (2004) dan Swandari (2008) 



 

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN...(Supatmi , Ari Budi Kristanto) 535 
 

membuktikan kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan 

BUMN setelah privatisasi dan berpengaruh positif terhadap tingkat resiko bank.  

Di sisi lain, dalam beberapa penelitian, kepemilikan pemerintah dalam perusahaan 

memberikan efek yang baik bagi kinerja keuangan perusahaan. Sisi positif dari bank dengan 

mayoritas kepemilikan pemerintah adalah kecukupan akan ketersediaan modal. Kornai and 

Weibull (1983) dalam Supriyatno (2008) menyatakan bahwa setiap kerugian yang diderita 

oleh perusahaan negara akan disubsidi kembali oleh pemerintah. Zakaria (1998) dalam Nasser 

(2003) menyatakan bank pemerintah mampu bertahan dengan modal negatif  karena 

permodalan bank didukung oleh pemerintah. Wei dan Varela (2003) dalam Alex et.al (2007) 

menyatakan bahwa kinerja harus memiliki hubungan yang positif terhadap kepemilikan 

negara karena negara memiliki kelebihan di bidang ekonomi dan politik. Kecukupan modal 

akan menanggulangi kredit bermasalah yang semakin tinggi pada masa inflasi. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian Berger et.al (2004) dan Delfino (2003) dalam Marois (2007) yang 

menggunakan data penelitian Argentina tahun 2002 (periode inflasi) dan menyimpulkan 

bahwa terdapat peningkatan efisiensi dan cost efficiency bank pemerintah pada periode inflasi 

dibanding dengan bank swasta domestik maupun kepemilikan asing. 

D‟Souza et.al (2007) menemukan bahwa terdapat peningkatan profitabilitas yang 

sangat tajam pada BUMN yang kepemilikan saham oleh karyawannya rendah dan 

kepemilikan oleh pemerintahnya tinggi.  Hal ini diduga karena pemerintah memberikan 

insentif yang lebih baik kepada staf dan karyawannya untuk mendorong peningkatan kinerja. 

Hasil yang sama ditemukan oleh Bikram (2003) yang menemukan kepemilikan pemerintah 

memberikan pengaruh positif terhadap pemenuhan margin profit pada bank di India. 

Swandari (2008) juga menemukan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif 

terhadap tingginya likuiditas bank yang diukur lewat rasio loan to total aset (LTA). Penelitian 

Alex et.al (2007) membuktikan makin tinggi kepemilikan pemerintah dalam bank maka 

kinerja keuangannya akan semakin baik. Demikian pula pada penelitian Galagedara dan 

Edirisuriya (2004) dalam Parera et.al (2005) menemukan pertumbuhan produktivitas yang 

relatif tinggi di bank-bank BUMN dibandingkan dengan bank-bank swasta selama 1995-

2002. Sedangkan Sarkar et.al (1998) dalam Parera (2005) tidak menemukan perbedaan yang 

signifikan dalam efisiensi kinerja bank milik negara dan bank milik swasta di India.   

Sebagai bank daerah, BPD memiliki struktur kepemilikan secara mayoritas dimiliki 

oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun ada beberapa BPD 

yang sebagian kepemilikannya oleh pihak di luar pemda. Untuk itu hipotesis penelitian 

dirumuskan sebagai berikut:  

H1 : Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD 

 

Ukuran Bank 

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang menjelaskan variasi kinerja keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan-perusahaan besar biasanya menjadi fokus dan 

sorotan oleh stakeholder berkaitan dengan aktivitas perusahaan, kinerja perusahaan serta luas 

pengungkapan laporan keuangan (Sembiring, 2005). Ukuran perusahaan dapat diukur dari 

total aset, nilai kapitalisasi pasar, atau total sales. Penelitian ini menggunakan jumlah aktiva 

(total Asset) sebagai proksi ukuran bank. 

Penelitian Bikram (2003) menemukan bahwa besarn bank yang diukur dengan 

logaritm of total asset berpengaruh terhadap kenaikan Operating Cost Ratio (OCR) dan 

berpengaruh negatif Net Interest Margin (NIM), namun tidak berpengaruh terhadap rasio 

NPL, ROA, dan LDR. Ini berarti makin besar ukuran bank maka semakin tinggi biaya yang 

digunakan untuk kegiatan operasional, dan makin rendah kecukupan permodalan dan kinerja 

manajemen dalam memenuhi margin profitnya. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya tetap 

seperti asuransi, biaya lawyer’s, biaya auditor, dan lain-lain. Sejalan dengan hasil penelitian 
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ini, Micco et al (2004), Bonin et al (2004), Perera et al (2007) dan Swandari (2008), 

menemukan bahwa makin besar bank, khususnya bank yang dimiliki oleh pemerintah, akan 

makin tidak efisien dan memiliki risiko kesulitan keuangan yang makin tinggi.  

Di sisi lain penelitian Chhibber dan Majumdar di India (1998) dan Boehmer et al 

(2005) membuktikan makin besar ukuran bank, khususnya bank yang dimiliki oleh 

pemerintah, makin tinggi kinerja profitabilitas bank. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Abidin dan Endri (2009) yang menemukan bahwa secara rata-rata, bank BPD beraset lebih 

besar lebih efisien daripada BPD beraset menengah dan kecil. Sedangkan penelitian 

Pungkaswara dan Supatmi (2011) menemukan bahwa makin besar ukuran bank maka makin 

tinggi rasio BOPO namun makin rendah rasio CAR dan NPM. Namun penelitian Adusei 

(2011) di Ghana tidak berhasil membuktikan bahwa besaran bank berpengrauh terhadap 

kinerja keuangannya.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

H2 : Ukuran bank berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD 

 

Umur Bank 

Perusahaan yang lebih tua dianggap lebih profitabel atau memiliki kinerja lebih baik 

karena terlebih dahulu menguasai kondisi pasar yang mencakup karakteristik, proses, dan 

dinamika yang terjadi di pasar tersebut (Majummdar, 1997 dalam Tania, 2009). Umur 

perusahaan merupakan usia atau berapa lama perusahaan atau entitas berdiri atau didirikan 

oleh pemilik atau orang berkepentingan didalamnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa bank 

yang semakin berumur, memiliki strategi dan pengelolaan yang lebih baik sehingga 

mendorong peningkatan kinerja bank tersebut. 

Penelitian Bikram (2003) menemukan umur bank berpengaruh negative terhadap cost 

of fund namun berpengaruh positif terhadap interest earnings. Sehingga makin tua umur bank, 

makin efisien. Penelitian Pungkaswara dan Supatmi (2011) menemukan umur bank memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap rasio CAR dan NPM, namun berpengaruh negatif 

terhadap rasio BOPO dan LDR. Ini menunjukkan makin tua umur bank maka makin tinggi 

kecukupan permodalan dan kinerja manajemen dalam memenuhi margin profitnya serta 

makin efisien bank, namun akan makin rendah pinjaman yang diberikan oleh bank. Hasil 

penelitian Chiibber dan Majumdar di India (1998) dan Adusei (2011) membuktikan bahwa 

makin tua umur bank, makin buruk kinerja profitabilitasnya. Sedangkan Swandari (2008) 

menemukan umur bank tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

H3 : Umur bank berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD 

 

Jumlah Dewan Komisaris 

 Kinerja perusahaan juga tidak dapat dilepaskan dari peran dewan komisaris 

perusahaan selaku pengawas dewan direksi dalam menjalankan bisnis perusahaan. Ukuran 

dewan komisaris yang optimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan masih beragam.  

Menurut Yermack (1996) makin banyak personel yang menjadi dewan komisaris dapat 

berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan karena akan mengalami 

kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan 

mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam 

mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil 

keputusan yang berguna bagi perusahaan. Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan 

anggota dewan komisaris yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan 

terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan yang 

semakin menurun.  
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 Namun Yu (2006) menemukan makin sedikit dewan komisaris maka tindak 

manajemen laba makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi 

organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. 

Kondisi ini pada akhirnya akan memperburuk kinerja keuangan perusahaan.  

Penelitian Nasution dan Setiawan (2007) menemukan ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. Ini berarti mekanisme 

corporate governance ini bisa mengurangi praktik manajemen laba di dalam pengelolaan 

manajemen perusahaan perbankan. Untuk itu dewan komisaris yang lebih sedikit jumlahnya 

lebih efektif dalam mengurangi tindak manipulasi laba, karena jumlah personel yang sedikit 

dalam badan ini dapat menghambat munculnya masalah keagenan yang bila dibiarkan akan 

berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan manajemen 

laba, yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

H4 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD 

 

Jumlah Dewan Direksi  

 Keberhasilan perusahaan juga tidak lepas dari peran dewan direksi, di mana direksi 

merupakan pihak yang sehari-hari menjalankan bisnis perusahaan. Meski dalam beberapa hal 

pengambilan kebijakan ada pada tingkat dewan komisaris, namun direksi sebagai pelaksana 

atas kebijakan tersebut merupakan penentu apakah kebijakan berhasil dan dilaksanakan sesuai 

yang diatur. Dengan demikian dewan direksi akan berpengaruh terhadap kinerja yang dicapai 

oleh perusahaan. Yermack (1996) dan Hermalin dan Weisbach (2003) sebagaimana dikutip 

dalam Cheng et al (2008) menyatakan bahwa makin banyak jumlah dewan direksi akan 

berpotensi meningkatkan biaya koordinasi dan komunikasi.  

Menurut Cheng et al (2008) pengaruh jumlah dewan direksi terhadap kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari dua hipotesis. Pertama, Complement Hypothesis yang 

menyatakan bahwa saat pasar aktif mengendalian perusahaan, maka dewan direksi memegang 

peranan penting untuk memastikan informasi tentang perusahaan dan kinerja manajerial 

selalu tersedia. Kedua, Substitute Hypothesis menyatakan dengan adanya pasar yang aktif 

mengendalikan perusahaan, akan mengurangi peran dewan direksi selaku pengawas internal. 

Penelitian Cheng et al (2008) dan Adusei (2011) menemukan board size berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun penelitian Wulandari (2006) serta Bino dan 

Tomar (2011) menemukan jumlah dewan direksi tidak berdampak terhadap kinerja 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

H5 : Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. 

 

Auditor  

 Bank umum, termasuk BPD, sesuai ketentuan Bank Indonesia wajib memiliki satuan 

kerja audit intern (SKAI) yang memiliki tugas untuk  mengevaluasi dan berperan aktif dalam 

meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara  berkesinambungan berkaitan 

dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.  

Menurut PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank, semua 

laporan keuangan bank, termasuk BPD, wajib diaudit oleh auditor independen, baik oleh 

kantor akuntan publik (KAP) ataupun BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) 

sebagai auditor pemerintah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas 

Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan BPKP sebagai internal auditor 

pemerintah yang independen terhadap jajaran organisasi pemerintahan diyakini akan 

memberikan nilai tambah (added value) bagi seluruh stakeholders/pihak-pihak yang 

berkepentingan (www.bpkp.go.id). Namun secara berkala atau dalam kondisi tertentu, BPKP 

juga dapat bertindak sebagai auditor eksternal.  

Berdasarkan data yang ada, ada BPD yang diaudit oleh BPKP daerah setempat, namun 

juga ada BPD yang diaudit oleh auditor independen dari KAP. BPD yang laporan 

keuangannya diaudit oleh BPKP diduga akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan 

diaudit oleh auditor dari KAP karena BPKP dianggap lebih memahami karakter usaha BPD 

selaku perusahaan pemerintah daerah. Namun dari sisi politis, BPKP dipandang kurang 

independen dalam melakukan audit pada BPD karena kesamaan sebagai instansi pemerintah.   

 Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:  

H6 : Auditor berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi penelitian ini adalah bank-bank yang berdomisili dan berbadan hukum di 

Indonesia yang termasuk dalam kategori bank pembangunan daerah. Teknik pengambilan 

sampel dengan purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu, dan berikut ini hasil 

penentuan sampel: 

Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian 

 

Kriteria Jumlah 

1. Bank Pembangunan Daerah yang menerbitkan 

laporan keuangan tahun 2006-2008. 

2. Data penelitian yang tidak lengkap. 

26 

 

(4) 

Jumlah sampel penelitian 22 

 

Sampel penelitian ini adalah 22 BPD, namun karena penelitian ini menggunakan data selama 

3 periode, maka jumlah pengamatannya sebanyak 66 data. Data penelitian tersebut berupa 

laporan keuangan bank beserta data-data di luar laporan keuangan, yang semuanya diperoleh 

dari Indonesia Banking Directory periode 2008-2010.  

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dengan menggunakan 

proksi indikator rasio keuangan CAMEL, yang dijabarkan dalam enam rasio keuangan 

perbankan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) untuk aspek permodalan, Non Performing 

Loans (NPL) untuk aspek kualitas asset, Net Profit Margin (NPM) untuk aspek manajemen, 

Return on Assets (ROA) dan Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) untuk 

aspek rentabilitas, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk aspek likuiditas. Rasio-rasio 

keuangan ini sudah tersedia di dalam Indonesia Banking Directory.  

 Sedangkan faktor-faktor determinan kinerja keuangan sebagai variabel independen 

dalam penelitian ini ada enam faktor, dengan pengukuran sebagai berikut: 

1. Struktur kepemilikan  

Sebagai bank daerah, BPD memiliki struktur kepemilikan secara mayoritas dimiliki oleh 

pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun ada beberapa BPD 

yang sebagian kepemilikannya oleh pihak diluar pemda, termasuk pemerintah pusat.  Oleh 

karena itu dalam penelitian ini kepemilikan pemerintah akan diukur ke dalam 4 kategori 

sebagai berikut: 

a. Kepemilikan pemerintah (GOVR) yang diukur dari besarnya porsi saham yang 

dimiliki oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

http://www.bpkp.go.id/
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b. Kepemilikan pemerintah provinsi (PROV) yang diukur dari besarnya porsi saham 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat propinsi terhadap total saham 

perbankan yang beredar. 

c. Kepemilikan pemerintah kabupaten (KAB) yang diukur dari besarnya porsi saham 

yang dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten terhadap total saham 

perbankan yang beredar.  

d. Keberadaan kepemilikan di luar pemerintah daerah (OUT) yang diukur dengan 

dummy variable, yaitu skor 1 jika ada kepemilikan di luar pemerintah daerah atas 

modal bank, dan skor 0 jika tidak ada. 

2. Ukuran bank (SIZE) yang diukur dengan logaritma natural total aset. 

3. Umur bank (AGE) yang dihitung sejak tahun berdirinya perusahaan perbankan sampai 

dengan tahun penelitian. 

4. Jumlah komisaris (BOC) yang diukur dengan jumlah orang yang menjabat sebagai dewan 

komisaris bank tersebut. 

5. Jumlah direksi (BOD) yang diukur dengan jumlah orang yang menjabat sebagai dewan 

direksi bank tersebut. 

6. Auditor (AUD) yang diukur dengan dummy variable, yaitu skor 1 jika laporan keuangan 

bank diaudit oleh BPKP, dan skor 0 jika diaudit oleh selain BPKP. 

Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan 

sebagai berikut: 

 

KK = α+β1GOVR+β2PROV+β3KAB+β4 OUT+β5 SIZE+β6 AGE+ β7 BOC+ β8 BOD+β9AUD+ε 

Keterangan: 

KK : Kinerja keuangan bank yang akan diukur dari 6 rasio, yaitu CAR, NPL, NPM, ROA, 

BOPO dan LDR  

GOVR : Kepemilikan pemerintah 

PROV : Kepemilikan pemerintah provinsi 

KAB : Kepemilikan pemerintah kabupaten 

OUT : Keberadaan kepemilikan di luar pemerintah daerah  

SIZE : Ukuran bank 

AGE : Umur bank 

BOC : Jumlah komisaris 

BOD : Jumlah direksi 

AUD : Auditor (1 untuk BPKP, 0 untuk lainnya) 

β : Koefisien diestimasi 

ε : Error term 

Dengan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ho : ßi = 0                        Ha : ßi ≠ 0 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif  

Berdasarkan kriteria yang ditentukan, diketemukan 22 BPD yang menjadi sampel 

penelitian dengan jumlah observasi sebanyak 66. Berikut ini adalah gambaran persebaran data 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

Variabel Penelitian Min Max Mean Std. Dev. 

GOVR 94.61 100 99.3941 1.30534 



 

540 | Proceeding for Call Paper  PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012 
 

PROV 20.83 99.83 50.8732 18.78576 

REGENT 0.00 78.52 46.6797 18.72030 

AGE 37.00 51.00 44.0758 3.19283 

SIZE 6.66 10.17 8.4670 0.95658 

BOC 2.00 5.00 3.1061 0.89664 

BOD 2.00 5.00 3.6970 0.78387 

CAR 12.52 58.46 22.9736 8.08880 

NPL 0.21 12.74 2.4264 2.35385 

NPM 43.51 82.47 64.8197 9.33228 

ROA 1.32 7.12 3.3145 1.17732 

BOPO 17.53 56.49 35.1803 9.33228 

LDR 17.11 128.48 62.9835 27.38134 

 

Variabel Penelitian Kriteria  Jumlah Proporsi 

Keberadaan kepemilikan di luar 

pemerintah daerah (OUT) 

Ada (1) 19 28,8% 

Tidak ada (0) 47 71,2% 

Jumlah 66 100% 

Auditor laporan keuangan 

(AUD) 

BPKP (1) 20 30,3% 

Selain BPKP (0) 46 69,7% 

Jumlah 66 100% 

 Berdasarkan Tabel 2 di atas, kepemilikan saham BPD di Indonesia hampir seluruhnya 

dikuasai oleh pemerintah. Jika dilihat dari sebarannya, secara rata-rata kepemilikan BPD 

tersebut lebih banyak kepemilikan oleh pemda provinsi dibandingkan pemda kabupaten. 

Hanya ada satu BPD, yaitu Bank DKI, yang sama sekali tidak ada kepemilikan oleh pemda  

kabupaten mengingat Propinsi DKI Jakarta dibagi dalam 5 wilayah kota bukan dalam 

kabupaten. Dari 66 observasi, ditemukan ada 19 BPD (28,8%) dengan struktur kepemilikan 

oleh pihak di luar pemerintah daerah, misalkan oleh pemerintah pusat, koperasi pegawai, 

ataupun perseorangan. Hal ini menarik karena BPD yang identik sebagai bank pemda 

memberi peluang bagi perseorangan juga untuk ikut menjadi pemodal. 

 Dari sisi karakteristik bank lainnya, ditemukan BPD sudah cukup lama beroperasi 

yaitu rata-rata 44 tahun, ini menunjukkan bahwa BPD merupakan bank yang sudah cukup 

berpengalaman dan eksistensinya diakui. Dari sisi aset, secara rata-rata BPD memiliki aset 

sebesar Rp 7,1 trilyun, sehingga secara umum BPD masuk dalam kategori bank dengan aset 

menengah. Selain itu secara rata-rata dewan direksi maupun dewan komisaris BPD berjumlah 

3 - 4 orang, serta laporan keuangan BPD lebih banyak diaudit oleh auditor independen, bukan 

BPKP, meskipun BPD merupakan bank pemda. 

 Tabel 2 juga menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, kinerja keuangan BPD 

yang dilihat dari 5 rasio keuangan yang mewakili CAMEL, yaitu CAR, NPL, NPM, ROA, 

BOPO dan LDR, adalah baik. Hal ini dapat dilihat bahwa secara rata-rata rasio-rasio tersebut 

berada pada kriteria menurut BI sebagai bank yang sehat, misalkan CAR > 8%, NPL < 5%, 

dan seterusnya. Data-data tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata BPD sebagai bank 

yang sehat dilihat dari aspek permodalan, aspek kualitas asset, aspek manajemen, aspek 

rentabilitas (earnings), serta aspek likuiditas (CAMEL). Meskipun demikian, masih ada BPD 

yang memiliki risiko kredit bermasalah yang tinggi (NPL >5%) yaitu BPD Sulawesi Tengah, 

serta BPD yang kurang likuid (LDR > 100%) diantaranya BPD Lampung, BPD Jateng, BPD 

Nusa Tenggara Barat, dan BPD Sulawesi Tenggara. Sementara itu terdapat beberapa BPD 

dengan tingkat likuiditas yang sangat tinggi (LDR < 50%) yang berarti penyaluran kredit atas 

dana pihak ketiga yang diterima masih rendah, sehingga fungsi intermediasi BPD belum 

berjalan maksimal.  
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Pengujian Hipotesis 

Sebelum melakukan uji regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh model 

regresi yang baik. Hasil dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan, model regresi tidak 

mengalami multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas serta data berdistribusi 

normal. Berikut ini ringkasan hasil uji hipotesis dengan uji regresi linier berganda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Regresi 

 

Variabel 

Penelitian 

CAR NPL NPM ROA BOPO LDR 

GOVR -1.202 0.147 -3.456* -0.150 3.456* 3.281 

PROV -0.022 0.011 0.024 0.016 -0.024 0.643** 

REGENT -0.044 -0.012 0.121 0.025*** -0.121 0.828* 

OTHDUM -4.578 0.522 -9.877* -0.626 9.877* 8.209 

AGE -1.131* -0.239** 0.054 0.007 -0.054 1.911*** 

SIZE 1.288 -1.159* -5.288* -0.050 5.288* -17.306* 

BOC 0.872 0.524 0.947 -0.136 -0.947 -5.559 

BOD -3.373** 0.434 1.170 -0.043 -1.170 12.214* 

AUD 2.206 0.757 0.511 0.811** -0.511 -18.354* 

Adjusted R
2
 0.286 0.323 0.389 0.214 0.389 0.365 

F 3.886* 4.452* 5.606* 2.972* 5.606* 5.151* 

Keterangan: *), **), ***) signifikan pada tingkat signifikansi 1%, 5%, 10% 

 

Berdasarkan hasil regresi di atas, hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan 

struktur kepemilikan, umur perusahaan, ukuran perusahaan, jumlah dewan komisaris maupun 

jumlah dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan BPD. Dari 

nilai adjusted R
2
, secara umum variabel-variabel independen tersebut mampu memberikan 

penjelasan yang cukup tinggi (21,4% - 38,9%) atas variabilitas kinerja keuangan BPD.  

Dalam variabel struktur kepemilikan, kepemilikan pemerintah, baik pemerintah pusat 

maupun daerah (GOVR) ditemukan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BPD 

dalam aspek kualitas manajemen yang diukur dengan rasio NPM, serta berpengaruh positif 

terhadap rasio BOPO. Ini berarti makin tinggi kepemilikan pemerintah pada BPD, makin 

tidak efisien bank tersebut dalam menjalankan usahanya karena proporsi biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional makin besar. Hal ini menyebabkan kemampuan BPD untuk 

menghasilkan laba operasi makin kecil, sehingga kemampuan profitabilitas BPD makin 

menurun. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Xu dan Birch (1999) bahwa manajemen 

pada perusahaan milik negara tidak dikelola secara baik dan tidak efisien karena perusahaan 

milik negara sering digunakan sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan politik dan menjadi 

tempat praktek yang tidak baik oleh pemerintah.  

Problem birokrasi di BPD juga tinggi, dimana menurut Arun dan Turner (2004) 

dalam Swandari (2008) menyatakan bahwa birokrat memiliki kecenderungan 

memaksimumkan konsumsi, waktu santai dan jumlah staff, serta mengutamakan kepentingan 
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kelompok-kelompok tertentu. Birokrat secara alami risk averse, artinya mengambil investasi 

di bawah optimal (Swandari, 2008). Inilah yang menjadikan biaya operasional BPD tinggi 

sehingga profitabilitasnya rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Micco et.al 

(2004), Brouthers et.al (2007), dan La-Porta et.al (2002) yang menemukan kepemilikan 

pemerintah berdampak pada profitabilitas yang buruk. Namun temuan ini berlawanan dengan 

penelitian Bikram (2003), Varadi et.al (2006), Wang et.al (2004) dan Sun et.al (2002) dalam 

Alex et.al (2007). 

Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan ketika dalam struktur kepemilikan BPD 

tersebut terdapat kepemilikan di luar pemerintah daerah. Kepemilikan di luar pemerintah 

daerah di BPD dapat berupa kepemilikan oleh pemerintah pusat, koperasi pegawai, 

perusahaan dagang daerah, ataupun perseorangan. Keberadaan pihak di luar pemda 

seharusnya dapat membantu mengendalikan BPD agar lebih efisien, namun ternyata tidak. 

Hal ini dapat disebabkan karena pihak di luar pemda tidak independen sepenuhnya, melainkan 

tetap ada hubungan birokrasi dengan pemda, baik sebagai perseorangan ataupun lembaga. 

Kepemilikan di luar pemda yang rendah, diduga juga ikut mempengaruhi pengendalian oleh 

pihak luar tidak maksimal. 

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa kepemilikan pemda, baik provinsi dan 

kabupaten/kotamadya, mempengaruhi kinerja keuangan BPD dalam aspek likuiditas yang 

diukur dengan rasio LDR. Makin tinggi kepemilikan pemda di BPD, makin tinggi 

kemampuan BPD dalam menyalurkan kredit dengan menggunakan dana pihak ketiganya. Ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan pemda yang tinggi akan meningkatkan peran BPD dalam 

menjalankan fungsi intermediasi. Ketentuan otonomi daerah diduga menjadi pendorong hal 

ini. Bahkan, kepemilikan pemda kabupaten ditemukan berpengaruh positif terhadap 

kemampuan BPD dalam mencapai laba dengan menggunakan asetnya (ROA).   

Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel umur perusahaan ikut mempengaruhi 

kinerja keuangan BPD. Makin panjang umur BPD, ditemukan makin rendah rasio CAR dan 

NPL, namun makin tinggi rasio LDR.  Temuan ini menunjukkan bahwa semakin lama usia 

BPD, semakin berani menempatkan dana pada asset yang berisiko lebih tinggi sehingga 

kecukupan modal untuk membackup penempatan tersebut semakin kecil, yang tampak dari 

semakin kecilnya CAR. Disisi lain, semakin berpengalaman bank tersebut dalam mengelola 

usaha, semakin baik pula kemampuan BPD dalam mengelola kredit bermasalah yang tampak 

dari menurunnya NPL. Semakin tingginya rasio LDR menunjukkan bahwa semakin lama usia 

BPD, semakin tidak likuid akibat tingginya pinjaman yang diberikan oleh BPD.  Kecuali 

NPL, ditemukan bahwa semakin lama usia BPD, semakin buruk kinerja keuangannya.  Hasil 

penelitian ini sesuai dengan pernyataan Chiibber dan Majumdar di India (1998) dan Adusei 

(2011) membuktikan bahwa makin tua umur bank, makin buruk kinerja profitabilitasnya. 

Ukuran perusahaan (besarnya BPD) ditemukan berpengaruh positif terhadap rasio 

BOPO, namun berpengaruh negative terhadap rasio NPL, NPM dan LDR. Penelitian ini 

menemukan bahwa semakin besar ukuran BPD, maka semakin baik pula pengelolaan hutang 

bermasalah serta likuiditasnya. Namun disisi lain, semakin besar ukuran BPD maka akan 

semakin buruk kinerja keuangannya jika diukur dengan BOPO dan NPM, yang 

mencerminkan makin tingginya biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional, namun 

makin rendahnya kinerja manajemen dalam memenuhi margin profitnya. Sejalan dengan 

dugaan Bikram (2003) hasil penelitian ini diduga disebabkan oleh adanya biaya tetap seperti 

asuransi, biaya lawyer’s, biaya auditor, dll. Sejalan dengan hasil penelitian ini  bahwa 

semakin besar perusahaan menimbulkan meningkatnya jumlah beban. Beban yang semakin 

tinggi akan mengurangi profit dan permodalan bank. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Bikram (2003) yang menemukan bahwa logaritm of total asset berpengaruh 

terhadap kenaikan Operating Cost Ratio (OCR) dan berpengaruh negatif terhadap Net Interest 

Margin (NIM). 
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Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPD. Ada 

kemungkinan keberadaan dewan komisaris hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan Bank 

Indonesia yang berlaku namun belum berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga proses 

pengawasan yang dilakukan belum memberikan peran dalam menunjang kinerja keuangan 

BPD.  

Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap LDR namun berpengaruh negatif 

terhadap CAR. Ini berarti makin banyak jumlah dewan direksi di BPD maka makin tinggi 

kredit yang disalurkan namun makin rendah kemampuan permodalannya. Jumlah dewan 

direksi bank yang makin banyak, ada kemungkinan makin banyak target yang harus dicapai 

supaya kinerja direksi dinilai baik, khususnya dalam mewujudkan peran BPD dalam fungsi 

intermediasi dengan meningkatkan penyaluran kreditnya. Tentu saja ini akan berdampak 

terhadap tingkat kredit macet. Tabel 3 menunjukkan bahwa makin banyak jumlah dewan 

direksi maka makin tinggi risiko kredit macet yang dialami bank yang diproksi dengan rasio 

NPL meskipun tidak siginifikan.  

BPD yang diaudit oleh BPKP memiliki ROA semakin tinggi, namun LDR semakin 

rendah. Penelitian ini menemukan bahwa BPD yang diaudit BPKP memiliki kinerja yang 

lebih baik melalui pengembalian atas asset yang semakin tinggi serta likuiditas yang semakin 

baik. Temuan ini sesuai dengan dugaan bahwa BPD yang diaudit BPKP memiliki kualitas 

yang lebih baik, karena BPKP dianggap lebih memahami karakteristik bisnis BPD sebagai 

perusahaan milik pemerintah daerah. 

 

 

SIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa kinerja keuangan BPD secara simultan dipengaruhi struktur kepemilikan, 

umur dan ukuran perusahaan, jumlah dewan komisaris dan direksi, serta auditor. Secara 

parsial kepemilikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (GOVR), keberadaan 

kepemilikan di luar pemerintah di BPD, serta ukuran perusahaan ditemukan berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan BPD dalam aspek kualitas manajemen yang diukur dengan 

rasio NPM, serta berpengaruh positif terhadap rasio BOPO.  

Kepemilikan pemda provinsi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPD 

dalam aspek likuiditas yang diukur dengan rasio LDR, sedangkan kepemilikan pemda 

kabupaten/kotamadya berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPD dalam aspek 

likuiditas yang diukur dengan rasio LDR dan aspek rentabilitas yang diukur dengan rasio 

ROA.  

Penelitian ini juga menemukan bahwa makin panjang umur BPD, ditemukan makin 

rendah rasio CAR dan NPL, namun makin tinggi  rasio LDR. Ukuran perusahaan (besarnya 

bank umum) ditemukan berpengaruh positif terhadap rasio BOPO, namun berpengaruh 

negative terhadap rasio NPL, NPM dan LDR. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan BPD. Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap LDR 

namun berpengaruh negatif terhadap CAR. BPD yang diaudit oleh BPKP memiliki kinerja 

ROA makin tinggi, namun LDR bank makin rendah. 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pentingnya peran kepemilikan pemerintah 

daerah kabupaten/kotamadya, terhadap kinerja keuangan BPD, sehingga dapat 

dipertimbangkan untuk meningkatkan porsi kepemilikan pemda kabupaten/kotamadya pada 

BPD. Hal ini sekaligus menunjukkan dampak positif otonomi daerah di sektor perbankan.  

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan BPD dalam menyalurkan dana pinjaman dari 

dana pihak ketiga yang diterima, BPD dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah 

dewan direksi.  Meskipun demikian, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian 
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tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank, sehingga masih membuka 

ruang untuk dilakukan penelitian dengan kelompok bank yang berbeda. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu mengabaikan faktor inflasi fenomena krisis 

ekonomi yang terjadi tahun 2008 dan faktor makro lainnya, yang dimungkinkan 

mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian berikutnya dapat 

mempertimbangkan untuk menambahkan faktor makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan 

sebagainya. 
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