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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 



 

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

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) 
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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 
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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.  



 

DETERMINAN KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN...(Supatmi , Ari Budi Kristanto) 541 
 

 

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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