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Abstrak 

Beberapa pertanyaan menarik muncul dari masalah struktural yang dihadapi oleh sistem 
perbankan Indonesia, antara lain: (i) seberapa penting struktur pasar antar bank sebenarnya 

mampu menjelaskan keberadaan risiko penularan antar bank; (Ii) tingkat kegagalan bank 

mempengaruhi tekanan antar bank; (Iii) bagaimana risiko bank memiliki pengaruh munculnya 
penularan dalam sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penularan antar 

bank yang disebabkan oleh kejutan ekonomi makro. Simulasi dilakukan berdasarkan matriks 

estimasi bilateral dengan asumsi bahwa tidak ada penyesuaian tekanan yang dibuat terkait antara 

bank bank yang mengalami kegagalan (bank failure) dengan bank lain. Dalam asumsi umum tidak 
termasuk perubahan perilaku yang timbul sebagai akibat dari ekspektasi pasar mengenai bank 

gagal. Analisis ini akan membedakan antara risiko penularan karena tekanan dari kegagalan antar 

bank potensial yang disebabkan oleh bank domestik dan risiko penularan karena tekanan dari bank 
asing yang beroperasi didalam negeri. Selanjutnya dilakukan  pengujian beberapa nilai Loss Given 

Default (LGD) untuk kepentingan menganalisis risiko penularan antar bank yang timbul sebagai 

langkah mitigasi risiko. Dari hasil simulasi dapat diperoleh bahwa: pertama, meskipun risiko 

penularan rendah dan transmisi frekuensi rendah namun pada saat terjadi tekanan antar bank 
dalam beberapa periode waktu dapat menimbulkan penularan risiko. Sebagian besar risiko 

penularan berkembang dari waktu ke waktu, dan pemantauan tidak hanya mencakup tekanan yang 

terjadi antar bank besar, tapi juga struktur pasar antar bank secara lebih kompleks. Kedua, Risiko 
penularan antar bank menunjukkan bahwa transmisi bank domestik mempunyai pengaruh yang 

lebih dominan terhadap munculnya penularan risiko tekanan pada sistem perbankan. 

 
Kata kunci: bank gagal, loss given default, risiko penularan 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Kegagalan obligasi Rusia yang menyebabkan runtuhnya Long-Term Capital Management 

tahun 1998 telah menggerakkan kembali fungsi pasar antar bank, dan penelitiannya diawali oleh Mc 

Andrew dan Potter (2002) dan Furfine (2002). Hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pelaku pasar memiliki kepentingan dipasar antar bank yang sehat, sementara bank sentral 

menggunakan pasar antar bank untuk menerapkan kebijakan suku bunga yang merupakan cermin 

kebijakan moneter.  

Pada tingkat ekonomi mikro, lembaga keuangan akan merealokasi likuiditasnya melalui 

pasar antar bank dari lembaga yang kasnya surplus kepada yang kasnya defisit. Sedangkan pada 

tingkat ekonomi makro, pasar antar bank memperkuat integrasi keuangan tetapi juga meningkatkan 
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hubungan dan tekanan antar bank secara umum untuk risiko-risiko yang terjadi disektor perbankan. 

Sebagai akibatnya, pasar antar bank merupakan saluran penularan risiko melalui masalah yang 

mempengaruhi satu atau sekelompok bank dan dapat menyebar ke bank lain bahkan juga kenegara 

lain. 

Penelitian ini menganalisis implikasi hubungan antar bank didalam negeri (bank domestik) 

untuk stabilitas keuangan di Indonesia. Sistem keuangan Indonesia telah melalui masa krisis dan 

restrukturisasi sehingga struktur pasar antar bank di Indonesia juga dihadapkan pada perubahan 

yang tercantum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Perubahan struktur pasar akan 

berdampak  pada hubungan simetrik pada hampir semua bank yang saling dikaitkan dalam praktik 

bisnis perbankan.  

Beberapa pertanyaan menarik muncul dari masalah struktur pasar yang dihadapi oleh 

perbankan Indonesia, antara lain adalah: (i) seberapa penting struktur pasar antar bank secara aktual 

mampu menjelaskan adanya risiko penularan antar bank?; (ii) sejauh mana kegagalan bank 

mempengaruhi tekanan antar bank?; (iii) bagaimana risiko penularan berkembang pada sistem 

perbankan dari waktu ke waktu? 

Penelitian ini diharapkan mampu melakukan isolasi penularan antar bank yang disebabkan 

oleh adanya kejutan ekonomi makro. Simulasi didasarkan pada matriks bilateral dengan 

mengasumsikan bahwa tidak ada penyesuaian yang dibuat berkait tekanan antar bank ke bank 

gagal. Secara umum asumsi tidak termasuk perubahan perilaku yang timbul sebagai akibat dari 

ekspektasi pasar mengenai bank gagal. Analisis akan membedakan antara penularan risiko karena 

tekanan antar bank potensial yang disebabkan oleh kegagalan bank domestik. Selanjutnya menguji 

beberapa nilai Loss Given Default (LGD) untuk kepentingan moderasi risiko penularan antar bank 

yang timbul dari meningkatnya teknik mitigasi risiko. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Risiko Penularan Tekanan Antar Bank 

Penularan risiko antar bank dibedakan menjadi tiga jenis menurut penyebabnya, yaitu: (i) 

bila likuiditas agregat tidak mencukupi, (ii) ketika ekspektasi pasar menimbulkan dampak spillover 

dan (iii) ketika bank gagal menginduksi dampak domino. Secara keseluruhan pasar antar bank 

hanya mendistribusikan kembali likuiditas, tetapi tidak menciptakan likuiditas dibank. Kurangnya 

likuiditas secara agregat dapat terjadi, misalnya jika bank memiliki keyakinan yang berlebihan akan 

kemampuan pasar antar bank untuk menyerap guncangan likuiditas sementara, sehingga mereka 

akan berinvestasi dalam aset-aset likuid (Bhattacharya dan Gale,1987). Tekanan antar bank dapat 
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menciptakan masalah bila penyediaan likuiditas agregat tidak mencukupi. Dalam hal ini, bank akan 

menghindari likuidasi aset-aset jangka panjang mereka dan akan melikuidasi klaim mereka pada 

bank lain (atau bank diwilayah lain), masalah likuiditas disatu wilayah kemudian dapat menyebar 

ke wilayah lain (Allen dan Gale,2000). Sehingga jika tidak ada hubungan antar bank yang 

beroperasi, krisis keuangan tidak akan menyebar dan mengarah pada risiko sistemik. 

Salah satu bentuk spillover adalah ekspektasi pasar, merupakan penyebab potensi penularan 

risiko  kedua. Misalnya, bank runs mungkin terjadi ketika deposan melihat deposan lain menarik 

dana mereka dari bank. Para deposan yang menghadapi kejutan likuiditas ini akan memutuskan 

untuk menarik dananya juga, karena kekhawatiran terutama jika bank mulai melikuidasi aset-aset 

jangka panjang yang tidak likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang tinggi. Keyakinan ini 

yang kemudian membentuk self fulfilling (Diamond dan Dybvig,1983). Bentuk lainnya adalah 

spillover pasar, termasuk penarikan dana oleh nasabah dari bank yang memiliki kegiatan serupa 

dengan bank yang gagal. Penularan tersebut dapat terjadi pada seluruh jenis bank. Misalnya, 

kegagalan investasi bank dalam aktiva tertentu dapat menyebabkan investor menyimpulkan bahwa 

bank yang mirip akan mendapat masalah yang sama. Tentu saja keberadaan intervensi regulasi 

seperti penjaminan simpanan dapat meringankan masalah yang timbul dan menurunkan kepanikan 

perbankan (Frexias dan Roched, 1997). 

Sumber penularan yang ketiga adalah dampak domino itu sendiri. Kegagalan satu bank 

secara individual dapat memulai dampak domino jika bank gagal tidak mempunyai kemampuan 

membayar kewajibannya kepada bank lain (pembayaran antar bank). Dengan demikian penularan 

terjadi karena adanya hubungan antar bank secara langsung, dan dampak domino ini dapat terjadi 

antar jenis bank (milik pemerintah, swasta atau asing). 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Risiko Penularan 

Sejauh mana kegagalan bank dapat menular tergantung dari beberapa fitur institusi, yaitu: 

(i) tingkat bank; (ii) tingkat pasar antar bank; (iii) tingkat pengawasan. 

 

Tingkat Bank 

 Teknik mitigasi risiko, seperti jaminan pinjaman antar bank akan mengurangi risiko 

penularan (Frexias dan Holthausen,2001). Namun karena adanya informasi yang asimetris sebuah 
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bank bisa saja mencoba memperoleh pinjaman lintas negara tanpa jaminan, hal ini terjadi bank 

tersebut gagal memperoleh pinjaman dari bank domestik lain. Jaringan perjanjian antar bank akan 

memperhitungkan tekanan yang secara kelembagaan mampu dikendalikan masing-masing bank, 

sehingga kecil kemungkinan masalah yang dihadapi oleh satu bank akan menular pada pasar antar 

bank. Emmons (1995) menegaskan bahwa adanya jaringan antar bank akan memiliki kemampuan 

menggeser risiko kegagalan bank karena adanya hubungan praktik bisnis dalam sistem perbankan. 

 

Tingkat Pasar Antar Bank  

 Faktor penting pertama yang menentukan tingkat penularan risiko antar bank adalah 

struktur pasar atau keterkaitan antar bank. Allen dan Gale (2000) membedakan struktur pasar atau 

keterkaitan antar bank menjadi tiga: (1) struktur pasar  lengkap, dimana bank simetris terkait 

dengan semua bank didalam satu sistem (domestik) atau sistem yang lain (misal, sistem negara lain) 

; (2) struktur pasar tidak lengkap, dimana bank hanya terkait dengan bank  lain dalam satu sistem; 

(3) struktur pasar terputus, dimana bank berada dalam satu sistem dengan bank lain tetapi tidak 

saling terkait. Mereka menunjukkan bahwa struktur pasar lengkap kurang rentan terhadap penularan 

risiko dibandingkan struktur pasar tidak lengkap, karena dengan struktur pasar lengkap dampak 

krisis disuatu wilayah akan diserap oleh sejumlah besar wilayah lainnya. 

Frexias,Bruno dan Roched (2000) menambahkan perbedaan struktur pasar antar bank 

menjadi  empat, yaitu (4) struktur pasar dengan the money centre, dalam struktur ini money centre 

simetris terkait dengan bank lain dalam sistem namun tidak terkait bersama-sama. Artinya, 

kegagalan bank dalam satu sistem tidak akan memicu kegagalan money centre. Namun kegagalan 

money centre dapat memicu kegagalan bank lain yang terkait dengan money centre dalam satu 

sistem yang sama.  Dalam struktur pasar yang lengkap, setiap sel dari matriks tekanan bilateral 

(kecuali diagonal) harus positif. Dalam struktur yang tidak lengkap, matriks tekanan bilateral harus 

diisi dengan nol kecuali posisi antara bank lain. Dalam struktur pasar yang terputus, posisi antara 

dua bank dari dua pasar yang berbeda, serta diagonal, harus sama dengan nol. Akhirnya, matriks 

tekanan bilateral money centre harus diisi dengan nol kecuali kolom dan baris bank di pusat. Faktor 

penting kedua adalah konsentrasi pasar, namun teori ekonomi tidak memberikan penjelasan yang 

tegas mengenai dampak meningkatnya konsentrasi pasar perbankan terhadap stabilitas pasar antar 

bank dan masih merupakan tradeoff dari keadaan tertentu. 

 

Tingkat Pengawasan 
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Beberapa inisiatif dapat diambil untuk mengurangi penularan risiko. Misalnya, bisa 

dikenakan limit debitur oleh otoritas bank dan manajemen krisis. Potensi intervensi bank sentral 

serta adanya jaring pengaman juga dapat menurunkan risiko penularan. Bank sentral akan 

menyediakan likuiditas di pasar secara keseluruhan ketika likuiditas agregat tidak mencukupi, atau 

langsung kepada bank-bank secara individual ketika pasar gagal menyediakan likuiditas. 

Selanjutnya meskipun tekanan antar bank secara eksplisit tercakup dalam jaminan simpanan, namun 

isu too big to fail secara implisit mengandalkan jaminan simpanan untuk mencegah dampak tekanan 

antar bank. 

 

Bukti Empiris 

Dua pendekatan empiris yang diterapkan untuk mengukur  penularan risiko masing-masing 

memiliki kekuatan dan kelemahan. Pendekatan pertama mencoba mengisolasi penularan dari 

guncangan yang mempengaruhi perekonomian. Oleh karena itu pendekatan ini mensimulasikan 

konsekuensi dari kegagalan individu bank yang menimbulkan tekanan antar bank atau diperkirakan 

menimbulkan potensi penularan. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.  

Sheldon dan Maurer (1998) menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari risiko 

sistemik di pasar antar bank di Swiss. Mereka menyimpulkan bahwa potensi penularan timbul dari 

hubungan antar bank. Upper dan Worms (2002) menggunakan teknik ini untuk pasar antar bank 

Jerman, hasilnya menunjukkan bahwa risiko penularan di Jerman tidak selalu terbatas pada 

sejumlah kecil bank , bahkan penularan dapat menyerang sistem perbankan Jerman meskipun sudah 

ada jaminan simpanan yang bertujuan mengurangi risiko penularan. Dengan teknik yang sama 

untuk pasar antar bank Inggris ditemukan bahwa penularan risiko hanya akan terjadi setelah adanya 

kegagalan bank-bank besar di Inggris yang pada umumnya memiliki peringkat kredit yang tinggi. 

Furfine (2003) menggunakan menerapkan teknik ini pada data penyediaan dana bilateral perbankan 

Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tidak terjadi penularan risiko pada beberapa kasus 

kegagalan bank dan bahwa aset agregat pada bank gagal tidak pernah melebihi 1% dari total aset 

bank komersial. 

Pendekatan kedua adalah untuk memperkirakan penularan risiko dengan 

mempertimbangkan berbagai guncangan besar. Elsinger,Lehar dan Summer (2003) mensimulasikan 

baik dampak risiko kredit dan risiko pembayaran antar bank. mereka menemukan bahwa risiko 

kredit dan risiko pasar mempengaruhi tekanan antar bank dan nilai modal bank dan ditentukan oleh 

suku bunga, nilai tukar, guncangan di pasar saham dan siklus bisnis). Selanjutnya mereka 

membedakan penularan fundamental (langsung disebabkan oleh adanya guncangan) dan penularan 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

688 
 

kepailitan antar bank di Australia. Simulasi mereka menunjukkan bahwa 97% insolvensi bank 

bersifat fundamentalr, sedangakan 3% terjadi karena penularan dari bank lain. 

Lehar (2003) menganalisis korelasi antar portofolio bank, dan menggunakannya untuk 

menghitung risiko sistemik. Dengan menggunakan jarak the tail properties ke kegagalan bank 

untuk menganalisis risiko penularan, dan mereka menemukan adanya penularan resiko baik 

domestik maupun lintas negara di Eropa. Keuntungan pengunaan pendekatan kedua adalah 

memungkinkan adanya heterogenitas dalam probabilitas kegagalan bank secara individual dan 

kegagalan bank sistemik.  

Penelitian pendahuluan tahun 2007 melakukan evaluasi kegagalan bank sepuluh tahun 

pasca krisis ditemukan bahwa determinan kegagalan bank masih merupakan faktor-faktor penentu 

fundamental bagi penyusunan kebijakan kehati-hatian bagi perbankan (prudential banking) 

(Artiani,2007). Kemudian pada tahun 2008, penelitian menghasilkan temuan bahwa karakteristik 

sistem peringatan dini bagi kegagagalan bank relevan untuk mengemukakan faktor-faktor internal 

dan eksternal bank sebagai respon atas komitmen kebijakan perbankan berbasis risiko 

(Artiani,2008). Tahun 2009 penelitian menemukan bahwa konsentrasi pasar bank-bank umum di 

Indonesia pasca konsolidasi perbankan menunjukkan signifikansi, artinya konsolidasi tidak hanya 

memberikan dampak bagi semakin terkonsentrasinya pasar. Disamping itu, konsentrasi pasar 

memberikan dorongan positif bagi kinerja bank-bank umum (Artiani,2009). Konsolidasi perbankan 

memberikan sinyal yang moderat atas profitabilitas bank. Artinya, profitabilitas yang semakin baik 

sebagaimana diharapkan tidak mutlak terjadi karena kebijakan konsolidasi, tetapi ada faktor lain 

yang cukup berperan, seperti kemampuan pengelolaan aset dan kejutan ekonomi makro. Hubungan 

Struktur pasar dan kinerja bank di Indonesia menunjukkan adanya simultanitas, umpan balik yang 

terjadi berpengaruh bagi pengambilan keputusan atas pengucuran kredit ke sektor riil 

(Artiani,2010). 

 

METODE 

Data dan Sampel Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari database Bank Indonesia yang berisi 

laporan-laporan keuangan bank dan satu set informasi keuangan antar bank yang dikumpulkan 

untuk tujuan pengawasan kehati-hatian bank. Database ini menyediakan informasi berharga yang 

berkait dengan posisi antar bank dalam sistem perbankan Indonesia, dimana: 

- pada tingkat agregat, laporan bulanan masing-masing bank dapat menunjukkan pinjaman 

total antar bank dan jenis jenis pinjamannya, 
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- pada tingkat individu bank, laporan bulanan masing-masing bank dapat menunjukkan 

tekanan antar bank secara runtun waktu dan antar ruang. 

 

Analisis Empiris Penularan Risiko 

Metode yang digunakan berdasarkan pada metode yang digunakan dalam penelitian Upper 

dan Worms (2002) yang bertujuan untuk menilai dampaknya kegagalan perbankan terhadap sistem 

keuangan di Belgia. Pengujian penularan menggunakan matriks ((N+M)xN) untuk menganalisis 

tekanan bilateral antar bank, X, untuk mempelajari mekanisme propagasi dari krisis.  

 

Matriks tekanan bilateral antar bank merangkum tekanan dari satu bank terhadap bank yang lain (N-

1) : 
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∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 = 𝑎𝑖 ; ∑ = 1𝑁

𝑗=1  dan ∑ 𝑤𝑖𝑗 = 𝑓𝑎𝑖

𝑀
𝑗=1  

 

dimana 𝑥𝑖𝑗 menunjukkan tekanan bank i kepada bank domestik j , 𝑤𝑖𝑗  menunjukkan tekanan bank i 

kepada bank asing j, 𝑎𝑖 menunjukkan tekanan aset antar bank i, 𝑙𝑗 menunjukkan kewajiban antar 

bank domestik dan 𝑓𝑎𝑖
 merupakan aset antar bank-bank asing i. 

Simulasi berturut-turut menganalisis dampak dari kegagalan masing-masing bank dalam 

negeri N dan setiap bank asing M untuk loss given default yang diberikan. Kegagalan awal 

diasumsikan menyebabkan kegagalan tambahan ketika tekanan dari satu bank ke bank gagal cukup 

besar untuk mengimbangi modal Tier-I. Lebih khusus lagi ketika bank i gagal disusul oleh 

kegagalan yang lain ketika 

 

𝐶𝑖 − ∑ 𝜆𝑗

𝑁

𝑗=1

𝜃𝑥𝑖𝑗 − ∑ 𝜆𝑗

𝑀

𝑗=1

𝜃𝑤𝑖𝑗 ≺ 0 

 

dimana 𝐶𝑖 merujuk pada modal tier-I bank i ; 𝜃 mengacu pada LGD dan 𝜆𝑗 adalah variabel dummy 

sama dengan 1 jika bank j gagal dan 0 jika sebaliknya. LGD ini diasumsikan konstan dan identik 
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untuk semua bank gagal. Selanjutnya diasumsikan bahwa dalam hal kepailitan digunakan tekanan 

kotor (gross exposure) 𝑥𝑖𝑗 dan 𝑤𝑖𝑗  daripada tekanan bersih (net exposure) (𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑗𝑖). Kegagalan 

awal dapat menyebabkan kegagalan lagi pada beberapa putaran ketika pengaruh gabungan dari 

bank gagal memicu kegagalan baru disetiap putaran. Penularan ini akan berhenti ketika bank-bank 

yang gagal selama putaran terakhir tidak menyebabkan kegagalan tambahan, yaitu ketika sistem 

stabil. 

Matriks tekanan bilateral tidak diketahui, dan oleh karenannya harus diestimasi. Ada tiga 

prosedur estimasi yang masing-masing didasarkan pada data yang berbeda dalam penyediaan dana 

antar bank (yaitu data tingkat agregat bank dan tingkat individu bank). Teknik pertama, atau disebut 

sebagai teknik takanan besar terdiri dari penggunaan matriks tekanan bilatral berdasar debitur besar 

saja. Teknik kedua, atau disebut teknik tekanan agregat terdiri dari penggunaan informasi yang 

terkandung dalam agregat ai and lj dan membuat asumsi bagaimana mereka didistribusikan dalam 

matriks. Teknik ketiga, atau disebut sebagai teknik campuran menggabungkan kedua sumber data 

sebelumnya. Dibawah ini akan diberikan rincian tentang ketiga teknik diatas. 

Bank wajib melaporkan tekanan antar bank mereka yang besar (tekanan besar tersebut yaitu 

untuk bank yang melebihi 10% dari dana sendiri). Jenis informasi kemudian diisikan pada beberapa 

sel dalam matriks tekanan bilateral tetapi tidak merekonstruksi penuh matriks, karena tekanan yang 

lebih kecil dihilangkan. 

Teknik tekanan agregat didasarkan pada ai dan lj agregat yang diamati, yang hanya memberikan 

informasi yang tidak lengkap dalam penyediaan dana antar bank dari bank-bank domestik kepada 

bank-bank domestik yang dituliskan dalam kolom dan baris matriks X sebagai distribusi marjinal 

xij. Karena misalnya informasi tidak dapat diperoleh secara keseluruhan, maka perlu membuat 

asumsi pada distribusi tekanan antar bank secara individu. Diasumsikan bank-bank yang berada 

dalam sistem akan memaksimalkan. Dengan standarisasi yang tepat, ini akan setara dengan sumsi 

matriks 𝑋0dimana xij = ailj. Namun demikian, distribuusi ini mengabaikan hal penting dari pasar 

antar bank yaitu bahwa bank tidak memiliki tekanan antar bank untuk diri mereka sendiri jika harus 

menambahkan kendala xij = 0 untuksetiap i = j. 

Selanjutnya harus dibuat matriks tekanan bilateral yang tetap sedekat mungkin dengan 𝑋0. Secara 

teknis, ini setara dengan meminimalkan fungsi jarak atau distance function (DF) yang diukur 

dengan menggunakan entropi relatif antara 𝑋0 dan matriks konstrain. Hal 

ini dilakukan dengan memecahkan masalah berikut: 
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                      DF:    

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑙𝑛 (
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
0 )

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

Subject to       ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 = 𝑎𝑖; 

             ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑙𝑗
𝑁
𝑖=1 ; 

                       𝑥𝑖𝑗 ≥ 0; 

                             𝑥𝑖𝑗 = 0 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑥𝑖𝑗
0 = 0 

               dan (0 𝑙𝑛(0/0)) = 0 

 

Pendekatan yang digunakan hanya untuk membangun tekanan bilateral antar bank di 

Indonesia saja. Perlakukan yang sama pada bank asing sedikit terkendala kelengkapan informasi 

tentang kewajiban bank asing. Estimasi didasarkan pada teknik yang mengasumsikan  bahwa 𝑓𝑎1
 

sama dengan nol. 

Teknik ketiga, yaitu teknik yang menggunakan campuran kedua pendekatan dengan memasukkan 

debitur besar dalam matriks tekanan bilateral dang dengan menggunakan ai dan lj, setelah dikurangi 

tekanan besar. Hal ini setara dengan membuat asumsi pada distribusi tekanan yang lebih kecil dan 

jumlah untuk memodifikasi masalah DF dengan memasukkan kendala baru yang mencerminkan 

tekanan besar. Namun, karena tekanan runtun waktu besar tidak tersedia, maka analisis dari waktu 

ke waktu hanya didasarkan pada teknik tekanan agregat. 

 Semua teknik dan pengamatan terhadap penularan secara umum melibatkan bias, karena 

mengabaikan beberapa hal yang berkait dengan penularan risiko termasuk ukuran tekanan antar 

bank yang didasarkan pada pinjaman antar bank dan deposito saja dan akibatnya tidak termasuk 

tekanan antar bank lain seperti tekanan off balance sheet. 

 Asumsi distribusi dengan teknik tekanan agregat dan campuran adalah dispersi maksimum 

tekanan antar bank yang juga mengarah pada mengabaikan penularan risiko. Dampak tidak 

langsung dari kegagalan bank asing tidak diperhitungkan, karena tidak dapat mengukur penularan 

antar bank asing. Risiko kredit merupakan salah satu sumber penularan risiko, sedangkan risiko 

likuiditas diabaikan. Dalam penelitian ini juga digunakan definisi kegagalan bank konservatif, 

dimana bank mungkin akan gagal sebelum modal Tier-I habis. Bank yang bersangkutan bisa jasa 

panik, dan kemudian tidak mampu membiayai atau meningkatkan modal. Bank-bank juga dianggap 

tidak mampu mengantisipasi krisis dan kemudian mengurangi penularan risiko antar bank mereka. 

Ketidakpastian jaminan jaring pengaman juga dapat menghasilkan bias yang terlalu tinggi. Terlalu 
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tingginya tekanan antar bank adalah ukuran tekanan antar bank yang berada pada masa perubahan 

struktur pasar sejauh mana penularan risiko akan diabaikan.  

Penelitian ini menggunakan domain bahwa analisis untuk melihat bagaimana faktor spesifik 

bank mempengaruhi bank bermasalah. Kemudian melakukan simulasi (1) risiko penularan yang 

disebabkan oleh kegagalan bank domestik karena adanya tekanan antar  bank  ; (2) menguji 

beberapa nilai Loss Given Default (LGD) untuk kepentingan moderasi risiko penularan antar bank 

yang timbul dari meningkatnya teknik mitigasi risiko. 

 

 

HASIL  

Analisis Faktor Spesifik Bank Yang Mempengaruhi Timbulnya Bank Bermasalah. 

Pada tahap kajian pada faktor spesifik pada industri perbankan, yaitu untuk mendapatkan tahapan 

bank-bank yang bermasalah  dan faktor spesifik bank apa saja yang mempengaruhi timbulnya bank 

bermasalah.  

 

Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan data Direktori Perbankan Indonesia (DPI), jumlah bank umum yang terdaftar selama 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 berturut-turut adalah sebanyak 82 bank. Jumlah observasi 

penelitian sebanyak 410 observasi. Jumlah populasi dan sampel bank yang menjadi objek 

penelitian, dapat dilihat sebagai berikut. 

 

Tabel 1. 

Populasi dan Sampel 

 

PENJELASAN JUMLAH 

Jumlah bank yang terdaftar di DPI tahun 2007-2011 
berturut-turut 

82 bank 

Jumlah sampel yang digunakan selama 5 tahun 
(82 bank x 5 tahun) = 410 
data 

                 Keterangan: Data sampel yang di observasi sebanyak 410 data. 

 

Jumlah bank umum yang menjadi obyek penelitian sebanyak 82 bank. Kontribusi sampel 

tertinggi adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebanyak 26 bank. Sedangkan Bank Persero 

memiliki kontribusi terkecil yaitu sebanyak 4 bank. Untuk kontribusi bank bermasalah Bank Umum 

Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa memiliki kontribusi terbanyak yaitu 3 bank, sedangkan 

kontribusi terkecil ada pada Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), kedua kelompok 
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bank tidak satupun yang termasuk kedalam bank bermasalah. Kontribusi tertinggi bank yang tidak 

bermasalah dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan 26 bank, untuk kontribusi 

terkecil ada pada Bank Persero dan Bank Asing sebanyak 4 bank. Kontribusi masing masing 

kelompok bank umum dapat dilihat pada dibawah ini. 

 

Tabel 2. 

Kontribusi Bank Sampel 

 

Keterangan 

Jumlah Bank 

Umum Yang 

Dijadikan Sampel 

Jumlah Bank 

Umum Yang 

Bermasalah 

Jumlah Bank 

Umum Yang 

Tidak 

Bermasalah 

Bank Persero 4 0 4 

Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa 
20 1 19 

Bank Umum Swasta 
Nasional Non Devisa 

17 3 14 

Bank Pembangunan Daerah 26 0 26 

Bank Campuran 10 2 8 

Bank Asing 5 1 4 

Jumlah Data Penelitian 82 7 75 

               Sumber: Data diolah 2013 
 

Deskriptif Penelitian 

Statistik deskriptif memperlihatkan nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata 

pada hasil pengolahan data dengan variabel independen CAR, NPL, ROA, ROE, NIM,BOPO,dan 

LDR. Tabel 5.3 berikut ini menyajikan deskriptif stasistik keseluruhan data penelitian untuk tahun 

2007-2011. 

 

Tabel 3. 

Deskriptif Statistik Data  

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 410 .00 206.61 26.4874 20.30019 

NPL 410 .00 138.00 3.6844 12.32854 

ROA 410 -1.08 268.00 4.6127 22.71111 

ROE 410 -10.73 53.21 16.4796 11.42949 

NIM 410 -6.25 609.00 11.0958 51.47966 

BOPO 410 .00 114.80 76.9664 17.09803 

LDR 410 .00 559.97 83.3449 42.36803 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Valid N (listwise) 410     

                 Sumber: Data diolah 2013 

 

 Variabel CAR memiliki nilai minimum sebesar 0% dan nilai maksimum sebesar 206,61% 

sedangkan nilai rata-rata sebesar 26,4874% yang mengindikasikan bahwa rata-rata keseluruhan 

bank mempunyai CAR yang tinggi (≥8%). Nilai rata-rata rasio CAR yang tinggi menunjukkan 

bahwa bank memiliki kemampuan yang tinggi untuk dapat menyembunyikan kerugian atas aktiva 

beresiko yang dimilikinya. 

 Variabel NPL memperlihatkan nilai minimum sebesar 0%, nilai maksimum sebesar 138%, 

dan rata-rata sebesar 3,6844%. Nilai minimum NPL sebesar 0% mengindikasikan bank tersebut 

sama sekali tidak mempunyai kredit bermasalah. Nilai maksimum NPL sebesar 138% 

mengindikasikan bahwa terdapat bank yang belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menyalurkan kredit. Nilai rata rata NPL sebesar3,6844% memperlihatkan bahwa sebagian besar 

bank di Indonesia sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam pengelolaan kredit yang 

bermasalah(≤5%). 

 Variabel ROA mempunyai nilai minimum sebesar -1.08%, nilai maksimum 8,80% dan nilai 

rata-rata 4,6127%. ROA yang negatif mengindikasikan terdapat bank yang mengalami kerugian. 

Meskipun demikian rata-rata bank memperoleh laba yang tinggi yang terlihat dari nilai 4,6127% 

(≥0,5%). 

 Variabel ROE mempunyai nilai minimum sebesar -10,73%, nilai maksimum sebesar 

53,21%, dan nilai rata-rata sebesar 16,4796%. ROE yang negatif mengindikasikan terdapat bank 

yang mengalami kerugian. Meskipun demikian rata-rata bank memperoleh laba yang tinggi yang 

terlihat dari nilai 16,4796%. 

 Variabel NIM mempunyai nilai minimum sebesar -6,25%, nilai maksimum sebesar 609%, 

dan nilai rata-rata sebesar 11,0958%. NIM yang negatif mengindikasikan terdapat bank yang 

memiliki margin bunga bersih sangat rendah. Meskipun demikian rata-rata bank memiliki margin 

bunga bersih yang tinggi yang terlihat dari nilai 11,0958% (≥1,5%). 

 Variabel BOPO memiliki nilai minimum sebesar 0%, nilai maksimum sebesar 114,8% 

sedangkan nilai rata-rata sebesar 76,9664%. Hal ini mengindikasikan rata-rata bank memiliki 

tingkat efisiensi yang baik terlihat dari nilai 76,9664% (≤94%). Namun terdapat bank yang belum 

menjalankan efisiensi dalam menjalankan usahanya, terlihat masih ada beberapa bank yang 

memiliki rasio BOPO lebih dari 94%. 
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 Variabel LDR mempunyai nilai minimum 0% dan nilai maksimum 559,97% sedangkan nilai 

rata-rata sebesar 83,3449%. Hal ini mengindikasikan terdapat bank yang belum memperhatikan 

likuiditasnya, terlihat dari nilai maksimum 559,97% (≥100%) menyiratkan bahwa bank tersebut 

tidak likuid. Nilai minimum sebesar 0% menyiratkan terdapat bank yang tidak mampu memasarkan 

dana yang dimilikinya dalam bentuk kredit. Nilai sebesar 83,3449% memperlihatkan bahwa rata-

rata bank mempunyai kemampuan untuk memasarkan dana yang dimilikinya (50%<LDR≤100%). 

 

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

 

Tabel 4. 

Uji Model Fit 

 

UJI MODEL FIT  HASIL 

-2 Log Likehood  -2 Log Likehood Block Number 1 225, 378 

 -2 Log Likehood Block Number 2 188,763 

Cox & Snell R Square  Cox  0,082  

Nagelkerke R Square  Nagel  0,202  

Hosmer and Lemeshow Test  Chi Square  6,339 

 Sig  0,609 

                Sumber: Data diolah 2013 

  

Dari Tabel 4. diatas menunjukkan bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data 

input yakni dengan melihat nilai dari -2 Log Likelihood Block Number, Cox & Snell R Square, 

Nagelkerke R Square, dan Hosmer and Lemeshow Test. Model fit dapat dinilai dari nilai statistik -2 

LogL yaitu tanpa variabel hanya konstanta saja sebesar 225,378 setelah dimasukan variabel baru 

maka nilai -2 LogL turun menjadi 188,763 atau terjadi penurunan sebesar 36,615. Penurunan ini 

signifikan atau dapat dibandingan dengan t tabel dengan df1= (n-k) = 410-7 = 403 jadi selisih df 

=410-403 = 7. Dari t table didapat angka 1.645.Oleh karena 36,615 lebih besar dari t tabel maka 

dapat dikatakan bahwa selisih penurunan -2Log L signifikan. Hal ini berarti penambahan variabel 

independen ke dalam model memperbaiki model fit.  

Nilai Cox Snell’s R Square sebesar 0,082 dan nilai Nagelkerke R2 adalah 0.202 yang 

berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen 

sebesar 8,2%. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data 

empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga 

model dapat dikatakan fit). Nilai Statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of  Fit Test sebesar 

6,339 dengan probabilitas signifikansi 0,609 yang nilainya jauh diatas 0.05 atau tidak menolak 

model. 
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Uji Koefisien Secara Parsial 

Tabel 5. 

Koefisien Regresi Logistik Model I 

 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 CAR .010 .009 1.244 1 .265 1.010 

NPL .018 .032 .327 1 .568 1.019 

ROA -.155 .201 .596 1 .440 .856 

ROE -.098 .032 9.187 1 .002 .906 

NIM .059 .089 .436 1 .509 1.061 

BOPO .007 .017 .170 1 .680 1.007 

LDR -.001 .005 .059 1 .808 .999 

Constant -2.292 1.698 1.823 1 .177 .101 

*signifikan pada α = 5% 

Sumber : Data diolah 2013  

 

 
Dari tabel di atas terlihat model regresi logistik yang diperoleh adalah: 

 

Ln(𝑝𝑖/1-𝑝𝑖) = -2,292 + 0,010CAR + 0,018NPL - 0,155ROA - 0,098ROE +  0,59NIM + 
0,007BOPO - 0,001LDR 

 

Atau, 

 

𝒑𝒊/1-𝒑𝒊= 𝒆(−𝟐,𝟐𝟗𝟐 + 𝟎,𝟎𝟏𝟎𝐂𝐀𝐑 + 𝟎,𝟎𝟏𝟖𝐍𝐏𝐋 − 𝟎,𝟏𝟓𝟓𝐑𝐎𝐀 − 𝟎,𝟎𝟗𝟖𝐑𝐎𝐄 + 𝟎,𝟓𝟗𝐍𝐈𝐌 + 𝟎,𝟎𝟎𝟕𝐁𝐎𝐏𝐎 − 𝟎,𝟎𝟎𝟏𝐋𝐃𝐑)  

 

Atau,  

𝒑 =
𝟏

𝟏 + 𝒆−(−𝟐,𝟐𝟗𝟐+𝟎,𝟎𝟏𝟎𝑪𝑨𝑹+𝟎,𝟎𝟏𝟖𝑵𝑷𝑳−𝟎,𝟏𝟓𝟓𝑹𝑶𝑨−𝟎,𝟎𝟗𝟖𝑹𝑶𝑬+𝟎,𝟓𝟗𝑵𝑰𝑴+𝟎,𝟎𝟎𝟕𝑩𝑶𝑷𝑶−𝟎,𝟎𝟎𝟏𝑳𝑫𝑹)
 

 

 

Tabel 6. 

Persamaan Variabel Uji Logit 

 

Keterangan Prediksi B Sig EXP(B) 

CAR Positif .010 .265 1.010 

NPL Positif .018 .568 1.019 

ROA Negatif -.155 .440 .856 

ROE Negatif -.098 .002 .906 

NIM Positif .059 .509 1.061 

BOPO Positif .007 .680 1.007 

LDR Negatif -.001 .808 .999 

Konstanta  -2.292 .177 .101 

               Sumber: Data diolah 2013 
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 Variabel yang tidak sesuai tandanya adalah CAR, NIM dan LDR.CAR menjadi positif 

karena masih terdapat bank yang tidak liquid, ditunjukkan dengan nilai minimum CAR 0% (<8%). 

Nilai CAR yang minim menunjukkan bank tidak memiliki permodalan yang kuat, modal yang 

dimiliki bank tidak cukup mampu untuk mengantisipasi seluruh aktiva bank yang mengandung 

resiko disaat ini maupun disaat yang akan datang. NIM menjadi positif karena masih terdapat bank 

yang belum mampu memaksimalkan pendapatan bunga bersihnya, terlihat dari nilai minimum rasio 

NIM  sebesar 0% (<1,5%). LDR menjadi negatif karena disebabkan kemampuan Bank dalm 

memasarkan dana belum maksimal sehingga bank menginvestasikan dana yang dihimpun dalam 

bentuk aktiva produktif lain yang tidak beresiko. Dari investasi tersebut bank memperoleh 

pendapatan bunga yang banyak. 

 Prosentase ketepatan prediksi secara keseluruhan dari model berdasarkan rasio keuangan 

yang tidak disesuaikan sebesar [(378+0)/(2+0+378+30)] = 92,2%. 

 

Tabel 7. 

Ketepatan Model Prediksi Kebangkrutan 

 

   Sesunguhnya 

  

Prediksi Status Ketepatan 

 

Status Jumlah 

observasi 

Bank tidak 

bermasalah 

Bank 

bermasalah 

(%) 

Bank tidak 

bermasalah 

375 378 2 99,5 

Bank 

bermasalah 

35 30 0 85,7 

Ketepatan (%)    92,2 

               Sumber: Data diolah 2013 

  

Sensitivity merupakan rasio ketepatan antara prediksi dan yang sesungguhnya bangkrut 

terhadap jumlah bank yang benar-benar bangkrut. Specificity merupakan rasio ketepatan antara 

prediksi dan yang sesungguhnya tidak bangkrut terhadap jumlah bank yang benar-benar tidak 

bangkrut. Correct merupakan rasio ketepatan antara prediksi dan yang sesungguhnya baik untuk 

bank yang bangkrut maupun tidak bangkrut terhadap jumlah sampel. False positive (kesalahan tipe 

II) adalah rasio bank yang diprediksi bankrut ternyata tidak bangkrut terhadap jumlah sampel yang 

diprediksi bangkrut. False negative (kesalahan tipe I) adalah rasio bank yang diprediksi tidak 

bangkrut ternyata bangkrut terhadap jumlah sampel yang diprediksi tidak bangkrut. ( 

 Tabel 7. menunjukkan prediksi bank yang bangkrut 30 sedangkan hasil observasi ada 35 

bank yang bangkrut dan 375 tidak bangkrut. Jadi ketepatan klasifikasi model ini untuk bank yang 

bangkrut (sensitivity) adalah 30/35 atau 85,7%. Prediksi bank yang tidak bangkrut 378 sedangkan 
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hasil observasi 375 bank yang tidak bangkrut dan 2 bank bangkrut. Ketepatan klasifikasi model ini 

untuk bank yang tidak bangkrut (specificity) adalah 375/378 atau 99,5%. Keseluruhan ketepatan 

klasifikasi (correct) adalah sebesar 92,2%. Tipe kesalahan II (false positive) adalah 2/35 atau 5,71% 

sedangkan tipe kesalahan I (false negatif) adalah 30/375 atau 8%. 

 

PEMBAHASAN  

 Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan uji logit menunjukkan variabel yang 

mempunyai tanda koefisien yang sama adalah NPL, ROA, ROE, dan BOPO. 

- CAR berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah bank di Indonesia.  

 Dari pengujian terhadap variabel CAR tidak ditemukan bukti adanya pengaruh yang signifikan 

dari rasio CAR terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia karena angka 

signifikansi sebesar 0,265, masih lebih kecil dari 0,05. Selain tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan, CAR juga tidak memiliki tanda koefisien yang sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Nilai koefisien sebesar 0,010 menunjukkan bila rasio CAR naik satu persen maka 

akan berpengaruh pada naiknya probabilitas bank mengalami kondisi bermasalah sebesar 0,01 

persen. Tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap probabilitas 

kebangkrutan bank disebabkan karena terdapat ketimpangan dalam rasio CAR. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil statistik deskriptif pada tabel 4.4 yakni nilai minimum dari CAR 

untuk keseluruhan bank sebesar 0%, masih lebih kecil dari peraturan Bank Indonesia dimana 

bank harus memiliki rasio CAR diatas 8%. Disisi lain keseluruhan bank juga memiliki nilai 

maksimum yang sangat besar hingga mencapai 206,61%.  

              

- NPL berpengaruh positif terhadap kondisi bermasalah bank di Indonesia. 

 Dari hasil pengujian terhadap vareabel NPL menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia, hal ini ditunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,568 namun tanda dari koefisiensinya telah sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Luciana dan Herdiningtyas (2005) 

yang menyatakan bahwa rasio NPL memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kondisi bermasalah bank. Nilai koefisien sebesar 0,018 menunjukkan bila rasio NPL naik 

sebesar 1 persen makan akan berpengaruh  pada naikknya probabilitas bank mengalami kondisi 

bermasalah sebesar 0,018 persen. NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia mengindikasikan bahwa rata-rata kesuluruhan 

bank telah memenuhi batas maksimal NPL sebesar 5%. Hal ini dibuktikan dengan nilai mean 

pada hasil satistik deskriptif keseluruhan bank sebesar 3,6844%. 
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-      ROA berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah bank di Indonesia.  

 Dari hasil pengujian terhadap vareabel ROA menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia. Hal ini terlihat dari 

nilai signifikansi sebesar 0,440. Nilai koefisien yang negatif telah sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Luciana dan 

Herdiningtyas (2005) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh yang negatif namun 

tidak signifikan terhadap kondisi bermasalah bank. Nilai koefisien sebesar -0,155 

menunjukkan bila rasio ROA naik sebesar 1 persen maka akan berpengaruh pada turunnya 

probabilitas bank mengalami kondisi bermasalah sebesar 0,155 persen. ROA tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia 

mengindikasikan bahwa belum semua bank bank telah memenuhi batas minimum ROA 

sebesar 0,5%. Hal ini dibuktikan dengan nilai minimum ROA pada hasil satistik deskriptif 

keseluruhan bank hanya sebesar -1,08%. 

- ROE berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah bank di Indonesia. 

 Dari pengujian terhadap variabel ROE ditemukan bukti adanya pengaruh yang signifikan 

antara ROE terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia karena angka signifikansi 

sebesar 0.002. Selain memiliki pengaruh yang signifikan, ROE juga memiliki tanda koefisien 

yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Nilai koefisien yang sebesar -0,098 menunjukkan 

bila rasio ROE naik sebesar 1 persen maka akan berpengaruh pada turunnya probabilitas bank 

mengalami kondisi bermasalah sebesar 0,098 persen. ROE berpengaruh secara signifikan 

terhadap probabilitas bank mengalami kondisi bermasalah, hal ini mengindikasikan rata-rata 

keseluruhan bank menghasilkan laba, yang ditunjukkan dengan nilai mean keseluruhan bank 

sebesar 16.4796 atau telah lebih besar dari yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 5 persen.  

- NIM berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah bank di Indonesia. 

 Hasil pengujian terhadap variabel NIM tidak ditemukan bukti adanya pengaruh yang 

signifikan dari rasio NIM terhadap probabilitas kebangkrutan bank di Indonesia karena angka 

signifikansi sebesar 0,509. Selain tidak memiliki pengaruh yang signifikan NIM juga tidak 

memiliki tanda koefisien yang sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Nilai koefisien 

sebesar 0,059 menunjukkan bila NIM naik sebesar 1 persen maka akan berpengaruh pada 

naiknya probabilitas bank mengalami kondisi bermasalah sebesar 0,059 persen. NIM tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas bank mengalami kondisi bermasalah, hal 

ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam perolehan NIM. 

- BOPO berpengaruh positif terhadap kondisi bermasalah bank di Indonesia. 
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 Hasil pengujian terhadap vareabel BOPO menunjukkan tidak ditemukan bukti empiris 

bahwa BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di 

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rasio BOPO memiliki tingkat nilai signifikansi 0,680 

(>5%).BOPO juga memiliki tanda koefisien yang sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. 

Nilai koefisien sebesar 0,007 menunjukkan bahwa bila rasio BOPO naik 1 persen maka akan 

berpengaruh pada naiknya probabilitas bank mengalami kondisi bermasalah sebesar 0,007 

persen. BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank bermasalah, hal 

ini mengindikasikan rata-rata keseluruhan bank menjalankan usahanya dengan efisiensi yang 

baik. Ini terlihat dari nilai mean hasil statistik deskriptif sebesar 76,9664% atau lebih kecil dari 

94%. Meskipun demikian terdapat bank yang belum efisien dalam menjalankan usahanya 

ditunjukkan dengan nilai maximum BOPO sebesar 114,80%. 

- LDR berpengaruh positif terhadap kondisi bermasalah bank di Indonesia. 

 LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank di 

Indonesia karena nilai signifikansinya sebesar 0,808 (>5%). Nilai koefisien yang negatif tidak 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hal ini disebabkan kemampuan memasarkan dana 

belum maksimal sehingga bank menginvestasikan dana yang dihimpun dalam bentuk aktiva 

produktif lain yang tidak beresiko. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata LDR untuk keseluruhan 

bank sebesar 83,3449% yang mengindikasikan bahwa rata-rata bank mempunyai kemampuan 

untuk memasarkan dana yang dimilikinya meskipun belum maksimal yang menyebabkan biaya 

bunga yang ditanggung relatif lebih tinggi dari pendapatan bunga sehingga probabilitas bank 

mengalami kebangkrutan menjadi tinggi. Di samping itu nilai rata-rata NPL keseluruhan bank 

sebesar 3,6844% yang mengindikasikan bahwa rata-rata kredit yang diberikan tidak 

bermasalah dalam pengembaliannya sehingga probabilitas bank mengalami kebangkrutan 

menjadi rendah. 

 

 Kegagalan bank di Indonesia sangat kuat dijelaskan oleh variabel ROE. Hal ini 

menunjukkan kinerja manajemen bank di Indonesia belum cukup baik. Bank di Indonesia belum  

mampu memaksimalkan kinerja manajemennya dalam mengelola modal yang tersedia, sehingga 

laba bersih yang dihasilkan belum maksimal.  Terlihat dari nilai minimum ROE bank umum di 

Indonesia yang masih negatif  -10.73 dan nilai rata-rata ROE yang mencapai 16.4796(>1,5%). 
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SIMULASI RISIKO PENULARAN   

Simulasi dilakukan untuk Pertama, menunjukkan bahwa penting untuk memperhitungkan 

variasi waktu dalam hubungan antar bank. Berbeda dengan kebanyakan studi yang ada , kami 

menggunakan fokus hanya pada satu titik dalam waktu. Hal ini memungkinkan kita untuk meneliti 

evolusi selama dekade terakhir risiko penularan terkait dengan kegagalan bank. ditenukan bahwa 

risiko penularan karena default antar bank domestik telah bervariasi secara signifikan dari waktu ke 

waktu menurut pola yang diidentifikasi. Secara khusus, risiko penularan meningkat selama periode, 

menurun sesudahnya.  

Kedua , dianalisis penentu penularan dalam mencoba untuk menjelaskan evolusi risiko 

penularan dari waktu ke waktu . Struktur pasar antar bank dan kapitalisasi bank adalah penggerak 

utama balik evolusi ini . Teori menunjukkan bahwa struktur pasar dapat memainkan peran penting 

dalam menentukan risiko penularan dipasar antar bank  (lihat, misalnya , Allen dan Gale 2000 atau 

Freixas , Parigi , dan Rochet 2000) . 

Struktur money centre dan peningkatan konsentrasi dalam pasar perbankan dapat menurunkan 

penularan domestik . Selain itu, peningkatan proporsi aset antar bank dapat  mengurangi risiko dan 

dampak penularan domestik . Peningkatan kapitalisasi perbankan juga memiliki efek orde pertama 

dalam mengurangi penularan antar bank ketika kehilangan yang diberikan default ( LGD ) relatif 

rendah . 

Ketiga, menganalisis risiko penularan berasal dari antar bank dengan keterkaitannya dengan 

bank-bank asing, di samping risiko yang terkait dengan hubungan antara bank domestik. 

Peningkatan tajam dalam proporsi aset antar bank lintas batas (antar negara) bagi bank , 

dikombinasikan dengan penurunan indikator penularan domestik, memang menunjukkan bahwa 

potensi risiko penularan berasal dari tekanan antarbank. Menurut hasil simulasi, kegagalan beberapa 

bank asing bisa memiliki efek yang cukup besar pada aset bank , meskipun hanya untuk nilai tinggi 

yang kehilangan given default. Karena bank-bank besar lebih terlibat dalam pasar internasional 

antar bank, efek penularan dipicu oleh bank asing yang mempunyai risiko tinggi. 

Keempat, Simulasi masih mengungkapkan evolusi dari waktu ke waktu penularan risiko, 

namun, pada suatu titik waktu tertentu, kita tidak lagi mengamati korelasi kuat antara rata-rata 

tersirat LGD di bank dan tingkat penularan, seperti yang tercermin dalam skenario yang terburuk. 

Hal ini karena rata-rata LGD berinteraksi dengan dimensi lain dari struktur pasar, yang tetap 

menjadi penentu dalam propagasi penularan. Selain itu, ditemukan bahwa untuk rata-rata yang 

diberikan LGD di bank, risiko penularan lebih tinggi bila ada variasi cross-sectional di LGD. 

Sehingga heterogenitas di LGD tampaknya memperburuk risiko penularan. 
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Hasil simulasi untuk penularan domestik, yaitu di mana penularan dipicu oleh eksposur 

terhadap bank. Pada bulan Desember 2011, ada delapan puluh dua bank yang dianalisis. Frekuensi 

terjadi secara penularan domestik terbatas. Di bawah asumsi 100 persen LGD , hanya empat dari i 

default enam puluh lima bank menyebabkan kegagalan bank . Dalam skenario median , persentase 

aset diwakili oleh bank kehilangan modal tier 1. Dalam Worst Case Scenario (WCS) , yang selalu 

disebabkan dengan default bank besar , simulasi menunjukkan bahwa bank-bank yang akan 

kehilangan modal tier 1 mereka sebagai akibat dari default antar bank pernah mewakili lebih dari 

3,8 persen dari total bank . Dengan demikian , default dari bank di pasar antar bank tidak 

menyebabkan bank besar kehilangan seluruh modal tier 1 nya . 

Simulasi digunakan untuk mempelajari evolusi dari penularan domestik resiko dari waktu 

ke waktu mencakup periode 2007-2011.  Hasil pada penularan domestik menunjukkan bahwa risiko 

penularan telah berkembang dari waktu ke waktu. 

Perbandingan dengan penelitian menggunakan metodologi yang sama menunjukkan bahwa 

kegagalan simulasi menghasilkan efek penularan yang lebih kecil dari kegagalan simulasi sebuah 

bank Jerman, setidaknya untuk LGD tinggi (Upper dan Worms 2004) . Hasil untuk Inggris, yang 

menggunakan data untuk akhir tahun 2000, menunjukkan bahwa simulasi menghasilkan dampak 

yang lebih besar penularan.   

Simulasi awal mengasumsikan LGD tetap untuk semua bank . Hal ini tidak jelas apriori 

bahwa LGD endogen akan memberikan tambahan hasil , terutama karena sudah menguji LGD yang 

sangat ekstrim , mulai dari 100 persen menjadi 5 persen . Anehnya, bagaimanapun , ada beberapa 

indikasi bahwa mungkin melakukannya . ada dua langkah melengkapi LGD endogen tersebut. 

Dikedua langkah , inti dari proses endogenisasi adalah bahwa LGD sebuah bank yang diberikan 

tergantung pada LGD semua bank lain untuk yang terhubung . Dalam langkah pertama , kita 

endogenize yang LGD pada antar bank klaim saja dan menerapkan LGD eksogen di lain "aset yang 

tersisa" . Pada tahap kedua , menambahkan beberapa asumsi diakui ad hoc untuk endogenisasi 

tingkat pemulihan pada sisa aktiva lainnya juga. LGD dihitung pada bank gagal saja, pada setiap 

putaran algoritma, untuk menilai nilai aset mereka yang tersisa. Perhitungan LGD untuk sebuah 

bank yang diberikan tidak menentukan apakah bank bangkrut .  

Hasil disajikan untuk dua kasus di mana LGD aset likuid adalah, masing-masing, sama 

dengan 100 persen dan 0 persen , serta untuk LGD menengah 60 persen . Yang terakhir ini dapat 

dibandingkan dengan simulasi awal, yang didasarkan pada tetap persen LGD 60 . Untuk setiap 

diasumsikan LGD pada aset tidak likuid , baris pertama menyajikan WCS , sedangkan yang kedua 

line memberikan rata-rata tersirat LGD di WCS . Kami menyimpulkan dua hal dari simulasi . 
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Pertama, meskipun tingkat dan perubahan di WCS secara umum mirip dengan Hasil simulasi yang 

mengasumsikan LGD tetap untuk semua aset , yang Rata-rata tersirat LGD bervariasi secara 

substansial dalam tahun tertentu. Pada tahun 2011 , minimum LGD - asumsi 100 persen LGD pada 

likuid aset adalah 8,8 persen, sedangkan maksimum adalah 76,5 persen . Dengan demikian , 

endogenisasi hanya LGD pada eksposur antarbank sudah cukup untuk menunjukkan heterogenitas 

yang besar antar bank , meskipun tidak mempengaruhi kecenderungan umum . Kedua, meskipun 

rata-rata LGD tersirat bervariasi dari waktu ke waktu , kita tidak mengamati ketat korelasi antara 

LGD dan WCS . Karena LGD berinteraksi dengan dimensi lain dari struktur pasar , rata-rata yang 

lebih tinggi LGD tidak selalu menghasilkan WCS tinggi . Selanjutnya, kami mencoba untuk LGD 

endogen pada " reminding asset " berlabel "endogenisasi lengkap". Selain pinjaman antar bank , 

kita membedakan lima kategori aset :  

(i) Aset Liquid : Kami mengasumsikan tingkat pemulihan 100 persen .  

(ii) Pinjaman Pelanggan : Kami berasumsi bahwa tingkat kerugian pada bank portofolio kredit 

adalah sama dengan jatuh tempo rata-rata sisa portofolio kredit kali ketentuan pinjaman -rugi 

tahunan ( sebagai persentase dari total pinjaman ) . Jumlah ini 4 persen rata-rata pada tahun 2002 . 

Minimal sama dengan 0 persen dan maksimal 35 persen. 

Simulasi awal dimulai dari matriks gross bilateral eksposur. Dilakukan  penularan simulasi 

berdasarkan " netted " matriks eksposur bilateral dalam negeri (yaitu, Xij - xji ). Simulasi berasumsi 

bahwa semua antar bank yang klaim tercakup oleh perjanjian bilateral.  

Bank mungkin dapat (sebagian) mengantisipasi kegagalan perbankan. Di simulasi , 

diasumsikan  bahwa bank dapat menarik pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada semua 

bank gagal sebelum terjadi kegagalan.  Jatuh temponya lebih dari 35 persen dari pinjaman antar 

bank yang diberikan pada akhir tahun 2011. Sebagai bank memiliki informasi tentang masing-

masing posisi pinjaman bilateral bank agregat jangka pendek dengan mengasumsikan bahwa 

struktur jatuh tempo antarbank pinjaman yang diberikan kepada masing-masing mitra dari bank 

yang diberikan adalah sama . Hasilnya ditampilkan di baris pertama dari panel B. Meskipun WCS 

lebih rendah daripada dalam kasus awal, evolusi dari waktu ke waktu masih sangat mirip dengan 

evolusi the WCS dalam kasus awal . 

 

Tabel 8.  

Alternatif Skenario Endogenisasi 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Baseline 3.3% 14.1% 58.8% 73.0% 86.4% 

A. LGD Endogen 
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1. Endogenisasi Parsial 

LGD Illiquid 100% 3.8% 76.8% 85.9% 90.9% 91.9% 

Rata-rata LGD 64.8% 82.5% 85.9% 85.0% 90.3% 

LGD Illiquid 60% 2.5% 13.1% 54.3% 72.9% 75.6% 

Rata-rata LGD 33.5% 26.5% 27.3% 37.9% 49.7% 

LGD Illiquid 0% 1.9% 1.8% 8.5% 4.5% 10.7% 

Rata-rata LGD 16.2% 20.2% 9.8% 10.0% 13.5% 

 

2. Endogenisasi 

Lengkap 

     

LGD Domino Pertama 100% 12.2% 12.5% 32.1% 29.4% 18.7% 

Rata-rata LGD 19.2% 19.8% 22.1% 18.7% 20.1% 

LGD Domino Pertama 100% 6.2% 6.9% 13.5% 11.6% 14.2% 

Rata-rata LGD 18.4% 16.3% 18.6% 16.7% 18.2% 

LGD Domino Pertama 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rata-rata LGD na na na na na 

 

Asumsi kedua berkaitan dengan adanya potensi jaring pengaman (asuransi deposito). Meskipun 

pinjaman antar bank tidak tercakup oleh asuransi deposito secara eksplisit , masalah seperti menjadi 

" too big to fail " (TBTF) dapat memperkenalkan implisit asuransi deposito . Untuk proxy 

kemungkinan ini , kita asumsikan bahwa bank-bank besar tidak akan mengalami kegagalan 

sehingga tidak akan membuat penularan awal dan tambahan dan bahkan bisa menghentikannya . 

Hasilnya ditampilkan di baris kedua dari panel B. Tidak mengherankan, kebijakan TBTF 

mengurangi WCS . Bagaimanapun, simulasi menunjukkan bahwa penyakit menular masih 

merambat meskipun ada jaring pengaman .  

 

 

Tabel 9.  

Alternatif Skenario Perilaku Pemain dan Kejutan Terkorelasi 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Baseline 3.3% 14.1% 58.8% 73.0% 86.4% 

A. Perilaku Pemain 

Antisipasi Na 1.9% 29.6% 11.3% 55.9% 

TBTF 3,3% 4.2% 41.2% 10.2% 55.0% 

Koordinasi 3.3% 14.1% 58.5% 0.0% 0.0% 

Netting 0.7% 2.0% 1.1% 0.06% 0.6% 

B. Kejutan Terkorelasi 

Kejutan makro 3.7% 75.9% 81.9% 88.6% 87.8% 

Dua failure 31.6% 72.5% 83.1% 84.8% 88.3% 

Tiga failure 45.0% 74.0% 83.1% 85.3% 88.5% 

Empat failure 45.4% 75.6% 85.1% 85.3% 88.9% 

              Sumber: Data diolah 2013 
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Tabel 10.   

Skenario Penularan 2011 
 

 
LGD 

(%) 

Jumlah 

Skenario 
dimana 

Penular

an 

Terjadi 

 
Skenario median 

dengan asumsi 

persentase neraca 

aktiva yang 

direpresentasikan 
oleh bank gagal. 

Tidak termasuk 

aset domino 

pertama 

Skenario Terburuk Worst Case Scenarion (Excluding Forst Domino) 

Bank Gagal Bank Gagal Kerugian Bank 

100% - 0% 

Dari Tier 

Kapital 

Kerugian Bank 

0% - 40% 

Dari Tier Kapital 

Kerugian Bank 

40% - 10% Dari 

Tier Kapital 

Kerugian Bank 

kurang dari 10% 

dari Tier Kapital 

Penilaian 

Domino Pertama 

% Neraca 

Aset 

Bank % 

Neraca 

Aset 

Bank % 

Neraca 

Aset 

Bank % 

Neraca 

Aset 

Bank % 

Neraca 

Aset 

Bank % 

Neraca 

Aset 

Bank  

                         Eksposur atau Tekanan Domestik                    

3.79%            17            0.09%             3            53.67%          17 
3.75%            16            0.03%            ≤2            0.04%             9 
3.04%            11            0.42%             4             0.12%             5 
3.04%             9             0.20%            ≤2            0.45%             6 
0.50%             3             0.00%            ≤2            2.54%             6 

 
100                     4                          3.33%                 3.75%           15 
80                      4                          2.13%                 3.75%           14 
60                      4                          1.73%                 3.04%             9 
40                      2                          2.08%                 2.01%             5 
20                      2                          0.50%                 0.50%             3 

2.29%            12          40.17%          16                       n.a 
55.01%          21          40.27%          18                       n.a 
55.67%          25          40.46%          20                       n.a 
55.23%          25          40.08%          23                       n.a 
1.31%            12          95.66%          44                       n.a 

 

 
Tabel 11.  

 Skenario Penularan 2011 
(lanjutan) 

 
 

LGD (%) Jumlah 
Skenario 
dimana 
Penularan 
Terjadi 

Skenario median 
dengan asumsi 
persentase neraca 
aktiva yang 
direpresentasikan 
oleh bank gagal. 
Tidak termasuk aset 
domino pertama 

Skenario Terburuk Skenario Kasus Terburuk (Tidak Termasuk Domino Pertama) 

Bank Gagal Bank Gagal Kerugian Bank 
100% - 0% 
Dari Tier Kapital 

Kerugian Bank 
0% - 40% 
Dari Tier Kapital 

Kerugian Bank 
40% - 10% 

Dari Tier Kapital 

Kerugian Bank 
Kurang  Dari  10% 
Dari Tier Kapital 

Penilaian Domino 
Pertama 

% 
Neraca 
Aset 

Bank % 
Neraca 
Aset 

Bank % 
Neraca 
Aset 

Bank % 
Neraca 
Aset 

Bank % 
Neraca 
Aset 

Bank % 
Neraca 
Aset 

Bank  

                       Eksposur atau Tekanan  Domestik                   

20.01%           7            0.00%           ≤2           1.02%            5 
19.97%           6            0.04%           ≤2           0.44%            3 
18.15%           4            1.82%            ≤2           0.04%           ≤2 
18.08%          ≤2           0.04%           ≤2           1.89%            4 
0.80%           ≤2           0.00%           ≤2           0.00%           ≤2 

 
100                    13                          0.07%                20.01%         0.07 
80                      9                           0.04%                 0.29%           ≤2 
60                      8                           0.04%                 0.08%           ≤2 
40                      3                           0.08%                 0.08%           ≤2 
20                      1                           0.08%                 0.00%           ≤2 

67.36%          12          40.17%          45                       AA- 
32.34%          21          40.27%          49                       AA+ 
32.78%          25          40.46%          49                       AA+ 
20.22%          25          40.08%          51                       AA+ 
0.00%           12          95.66%          64                         A 
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Sementara simulasi awal kami diasumsikan idiosinkratik (istimewa) pada awal guncangan. 

Guncangan awal juga bisa menjadi umum untuk beberapa bank atau sistem perbankan secara 

keseluruhan . Untuk mengatasi dampak berkorelasi guncangan dalam dua cara yang saling 

melengkapi .  

Pertama, mensimulasikan kejutan makro dalam kombinasi dengan kejutan idiosinkratik . 

Dalam rangka untuk mensimulasikan kejutan makro , kita mengasumsikan bahwa masing-masing 

bank kehilangan 10 persen tier 1 modal . WCS masih relatif sama di seluruh periode 2007-2011. 

Kedua , mensimulasikan konsekuensi dari beberapa kegagalan simultan (dua, tiga, atau empat 

bank). WCS hasil setiap standar gabungan kemungkinan dua, tiga , atau empat. Meskipun 

memungkinkan untuk beberapa kegagalan meningkatkan tingkat WCS , tingkat masih sangat 

rendah pada tahun 2011. 

Dalam simulasi awal , bank tidak memiliki kesempatan untuk mengkoordinasikan untuk 

menghindari likuidasi . Pengembangan model dimana liquid banks bail out menjadi illiquid banks 

karena adanya ancaman potensi penularan . Untuk koordinasi diasumsikan bahwa bank dapat 

merger untuk menghindari kegagalan. Keberatan yang penting untuk prosedur ini adalah bahwa 

dalam kenyataannya , merger tidak diamati menyelesaikan masalah dalam waktu singkat . Namun , 

merger sebagai sebagai alternatif dari bailout. Diasumsikan bahwa baik bank atau regulator 

memahami matriks penuh eksposur bilateral. Bank hanya tahu rekan-rekan sesama bank yang 

mempunyai keterkaitan langsung dengan mereka . Setelah kejutan awal pada domino pertama , 

bank mengamati kerugian mereka . Pada saat itu , bank berasumsi bahwa bank memiliki waktu 

untuk mulai melakukan "diskusi merger " dengan bank lain untuk menghindari likuidasi. Bank lain 

akan menerima merger tersebut jika  berkat operasi ini  mereka dapat menghindari kegagalan. 

Sebagai matriks eksposur bilateral tidak diketahui bank peserta , kita mengasumsikan bahwa merger 

hanya mungkin antara bank gagal di " babak kedua"    (selanjutnya ke domino pertama) dan rekan-

rekan mereka langsung, yaitu , bank gagal di " babak ketiga " 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel Return on Equity (ROE) yang paling 

berpengaruh dalam memprediksi bank kebangkrutan daripada variabel rasio keuangan lainnya. 

Sesuai dengan hasil uji logit dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan bank karena kemampuan bank 

dalam memanfaatkan modal sendiri (core capital) untuk mendapatkan keuntungan maksimal masih 

belum terlihat dari nilai ROE minimal yang hanya Tercapai -10,73 atau masih kurang dari yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 1,5%. Jadi untuk menghindari risiko kebangkrutan bank 
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maka bank harus bisa memaksimalkan modal yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, 

atau dengan kata lain bank harus memiliki rasio ROE yang tinggi. 

 Dari hasil simulasi dapat diperoleh bahwa: pertama, walaupun risiko transmisi saat ini 

rendah, analisis menunjukkan bahwa transmisi adalah frekuensi rendah pada saat tekanan antar 

bank terjadi pada beberapa periode waktu mungkin merupakan penyakit menular yang 

menghancurkan. Saluran antar bank Sebagian besar risiko penularan berkembang dari waktu ke 

waktu, praktik pengawasan mencakup tidak hanya pemantauan eksposur antar bank seringkali 

besar, namun juga penilaian reguler terhadap struktur pasar antar bank. Namun, risiko penularan 

antar bank tidak dipantau secara terpisah dari risiko lainnya. 

 Jika luas pusat uang itu kuat, kita tidak harus mengamati proses transmisi domestik yang 

signifikan. Upaya pengawasan untuk mengendalikan proses propagasi atau penyebaran sinyal 

sehingga akan lebih berhasil jika difokuskan pada bank-bank besar. Selain itu, walaupun bank-bank 

kecil dapat memicu beberapa efek transmisi terbatas, namun hal itu tidak menyebabkan krisis 

sistemik jika bank-bank besar tangguh. Menganalisis berbagai saluran propagasi akan 

memungkinkan atasan untuk membedakan dampak penularan dari krisis non sistemik ke sistemik. 
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