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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Variabel Dependen 

2.1.1 Pengertian Pembiayaan Pendanaan 

Setiap dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan dari berbagai sumber 

sebelum dikurangi dengan liquiditas wajib minimum ada biaya yang harus dan 

wajib dikeluarkan oleh perbankan dan biaya ini harus selalu dipelihara oleh bank, 

biaya inilah yang dikenal dengan istilah pembiayaan pendanaan (Rachmat Firdaus, 

2001). Bermunculannya bank yang baru dan perluasan layanan bank yang berdiri 

sebelumnya menandakan bahwa dunia perbankan mengalami perkembangan 

terus-menerus. Dalam menentukan pilihan, masyarakat memiliki penilaian 

tersendiri terhadap kesehatan suatu bank.  Selain menjalankan fungsinya, setiap 

bank memiliki nilai yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam 

menyimpan maupun memperoleh dana dari bank tersebut dimana salah satunya 

adalah margin suku bunga bersih (MSB) yang akan menjadi pengukur 

pembiayaan pendanaan (cost of funding), Rasio Kecukupan Modal (RKM), 

Pengembalian Ekuitas (PE) (Purwoko & Sussanto, 2008). Margin suku bunga 

bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam menciptakan bunga bersih 

yang diperoleh dari aktiva produktifnya.  

Dalam kaitannya dengan hubungan politik, Sutopo, Trinugroho, dan 

Damayanti (2017) mengemukakan bahwa bank dengan hubungan politik memiliki 

keuntungan pertama bisa menurunkan suka bunga deposito dengan tetap 

memegang kepercayaan nasabah dan tidak berisiko jika terjadi krisis ekonomi 
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karena pemerintahan pasti akan menyelamatkan mereka. Hal ini didukung juga 

oleh peneliti sebelumnya yaitu (Braun & Raddatz, 2010). Hasan, Jackowicz, 

Kowalewski, dan Kozłowski (2014) mengemukakan bahwa koneksi politik jelas 

sangat mempengaruhi akses ke pendanaan bank dan tahun-tahun belakangan ini 

terbukti bahwa koneksi ini akan meningkat selama krisis moneter.   

2.1.2 Pengertian Kinerja Bank 

Kinerja Bank adalah aspek penting yang bisa menjadi penilai kinerja suatu 

perbankan. Performa perusahaan termasuk perbankan didalamnya diukur dengan 

menggunakan Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) Sutopo et al. 

(2017). Hubungan politik menghasilkan kinerja bank yang berbeda antara bank 

domestic dengan bank luar negeri, dimana hubungan politik membawa 

keuntungan lebih bagi bank domestik karena adanya keistimewaan yang diberikan 

(Claessens, Feijen, & Laeven, 2008). Menurut David, Donna, David, dan 

Language, (2010), performa perbankan diukur dari bagaimana perbankan 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang ada. Ketika sebuah 

perbankan bisa memaksimalkan asset yang dimiliki untuk menghasilkan 

pendapatan maksimal bagi perbankan, disanalah dapat dinilai performa perbankan 

tersebut mencapai titik yang maksimal.  

Menurut Bencheikh dan Taktak (2017), performa perbankan dipengaruhi 

dari banyak segi, selain dari operasional juga dari sisi nilai pasar bank tersebut. 

Kehadiran hubungan politik dalam perbankan akan menaikan nilai pasar dan 

membuat bank memilik performa yang lebih baik dari bank yang tidak memiliki 

koneksi politik. Selain itu, dengan meningkatnya nilai pasar akan meningkatkan 

Stefanny Maria Fransiska Barahama, Analisis Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Bank dan Pembiayaan 
Pendanaan.2019. 
UIB Repository©2019



10 

Universitas Internasional Batam 
   

kepercayaan diri dari sisi perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan performa 

suatu bank, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Jung-Chu dan Sum (2012) 

bahwa performa suatu bank dapat juga dinilai dari kepemilikan saham yang ada. 

Bank yang berdomisili di negara industri dan diakuisisi oleh investor domestik 

dominan memiliki biaya overhead yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank 

swasta yang kepemilikan sahamnya tidak pernah berubah. Bank yang berdomisili 

di negara berkembang serta diakusisi oleh pihak asing mempunyai tingkat ROA 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bank swasta yang kepemilikan 

sahamnya tidak pernah berganti.  Menurut Berger, Clarke, Cull, Klapper, dan 

Udell (2005), hal ini dibuktikan dengan tidak sedikitnya perbankan di negara 

berkembang yang dilakukan pengalihan dari kepemilikan umum  ke pribadi dan 

dimana pribadi dominan adalah pihak asing.   

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh hubungan politik terhadap Pembiayaan 

Pendanaandan kinerja banksudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu tetapi 

belum begitu banyak. Penelitian ini umumnya dilakukan untuk perbankan yang 

beroperasi pada periode 2000-2008 (Sutopo et al., 2017). Berbagai hasil penelitian 

menggambarkan sisi positif dan negatif yang diberikan oleh hubungan politik. 

Terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa para politis yang  terdapat pada 

direksi perbankan hanya mencari kepentingan sendiri (Wijantini, 2007).  
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Hal ini juga didukung oleh Faccio (2006)  menemukan bahwa hubungan 

politik membawa dampak yang negatif terhadap kinerja perbankan jika 

dibandingkan dengan perbankan yang tidak memiliki koneksi terhadap politik. 

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Shleifer dan Vishny (1994).  Pada 

tahun 2012, Lim et al. (2012) meneliti bursa efek saham di Shanghai dan 

menemukan bahwa hubungan politik menyebabkan perusahaan tersebut 

berpotensi memiliki hutang lebih banyak dibandingkan yang tidak terkoneksi 

politik.  

Wu, Wu, dan Rui, (2012) meneliti pengaruh hubungan politik terhadap 

perusahaan yang ada di China pada tahun 1999-2006. Mereka menemukan bahwa 

nilai dari suatu hubungan politik dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 

perusahaan tersebut. Perusahaan swasta dengan manajer yang terhubung secara 

politik memiliki nilai yang lebih tinggi dan memperoleh lebih banyak subsidi 

pemerintah daripada mereka yang tidak memiliki hubungan politik. Perusahaan 

milik negara dengan manajer yang terhubung dengan politik memiliki nilai yang 

lebih rendah dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja surplus daripada 

mereka yang tidak memiliki hubungan politik.  

Goldman, Rocholl, dan So (2009) meneliti perusahaan yang berada di U.S. 

kemudian menemukan bahwa pengaruh politik lebih terasa pada perusahaan-

perusahaan yang tergolong perusahaan besar. Perusahaan dimana memiliki dewan 

direksi yang sedang masuk dalam nominasi pemilihan suatu partai politik, setelah 

pemilihan akan membawa dampak positif bagi badan usaha tersebut yang 

digambarkan dengan nilai saham perusahaan. Prabowo (2016) meneliti pengaruh 

hubungan politik terhadap perbankan dimana direksinya memiliki hubungan 
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keluarga dan mengungkapkan hasil bahwa hubugan politik meningkatkan 

performance perbankan. Memiliki koneksi politik merupakan sebuah asset bagi 

perbankan (Bencheikh & Taktak, 2017). 

Claessens et al. (2008) meneliti perbankan yang terdapat di Brazil 

menemukan bahwa hubungan politik tidak saja menaikkan pengembalian nilai 

saham yang ada tetapi juga membawa benefit yang lain seperti mendapat 

pembiayaan yang lebih besar dibandingkan bank yang tidak terkoneksi dengan 

politik, peneliti yang lain seperti Charumilind, Kali, dan Wiwattanakantang, 

(2006), Khwaja dan Mian (2005); Li, Meng, Wang, dan Zhou (2008) mendukung 

pernyataan ini. Hasan et al. (2014) melakukan penelitian terhadap perusahaan 

yang ada di Polandia dan menemukan bahwa koneksi politik sangat berpengaruh 

terhadap akses pendanaan bagi perusahaan yang bersangkutan terutama disaat 

masa krisis moneter. Namun dari penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan 

yang terdaftar di Polandia selama periode 2001-2011, didapatkan bahwa banyak 

muncul permainan tidak merata serta kebijakan yang mementingkan satu pihak 

dan hal ini terjadi pada sepertiga dari perusahaan yang tedaftar. Pernyataan ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh  Yudistira (2003) dan Hadad, 

Agusman, Monroe, Gasbarro, dan Zumwalt (2011) yang mengungkapkan bahwa 

setelah krisis moneter terjadi pada tahun 1997/1998, masyarakat memindahkan 

dana mereka dari bank kecil ke bank besar yang dianggap mendapat dukungan 

pertahanan dari pemerintah.  

Di China, sebagian besar perusahaan berusaha menjalin dan terlibat dalam 

politik untuk menginternalisasikan biaya pembuatan kebijakan dan mempengaruhi 

keputusan kebijakan yang ada agar bisa menguntungkan perusahaan yang terlibat. 
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Strategi ini mereka kenal dengan “Red Hat”. Hubungan politik digunakan untuk 

meningkatkan performance dan menciptkan nilai pasar yang lebih tinggi (Du & 

Girma, 2010).    

Boubakri, Guedhami, Mishra, dan Saffar (2012) meneliti hubungan antara 

hubungan politik dengan biaya modal ekuitas dan menemukan bahwa hubungan 

politik ini membawa keuntungan bagi investor yang akan menanam dana di 

perbankan tersebut. Investor yang ini menanam saham di perbankan tersebut tidak 

membutuhkan biaya modal ekuitas yang tinggi dan mendapat jaminan perbankan 

itu memiliki resiko yang rendah. Pada tahun 2012, Nys, Tarazi, dan Trinugroho 

(2012) meneliti pengaruh hubungan politik terhadap kemampuan perbankan 

dalam menarik masyarakat untuk menyimpan atau melakukan deposito pada bank 

yang beroperasional di Indonesia pada tahun 2002 hingga 2008.  

Leuz dan Oberholzer-Gee (2006) mendukung penelitian Boubakri et al. 

(2012) dengan meneliti 151 perusahaan yang ada di Indonesia yang memiliki 

hubungan politik dengan enzim Soeharto ditahun 1997. Penelitian ini menemukan 

hasil bahwa politis lebih memilih menjalin hubungan politik dengan bank 

domestik dibandingkan dengan bank luar negeri. 

2.3 Komponen yang Mempengaruhi Pembiayaan Pendanaan dan 

Kinerja Bank 

2.3.1 Pengaruh Hubungan Politik terhadap Pembiayaan Pendanaandan 

Kinerja Bank 

Dalam membangun suatu usaha ada banyak hal yang harus 

dipertimbangkan, salah satunya adalah sumber daya. Hubungan politik merupakan 
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salah satu dari sumber daya yang sulit dan untuk mendapatkannya itu tidak murah. 

Perusahaan yang mempunyai hubungan politik dalam daftar sumber dayanya 

merupakan perusahaan yang memiliki sumber keunggulan kompetitif (Wu et al., 

2010).  

Menurut Faccio, Mara (2006), dari sekian banyak aspek yang 

mempengaruhi performance suatu perusahaan terutama perbankan, politik 

merupakan aspek yang sangat berpengaruh di dunia ini. Negara-negara dengan 

tingkat korupsi yang tinggi umumnya aktivitas atau performa perbankannya 

dipengaruhi sebagian besar oleh unsur politik.  

Hubungan politik tidak terlalu berpengaruh pada negara yang memiliki 

hukum yang tegas dan tingkat korupsi yang rendah karena negara yang hukumnya 

tegas akan memberikan hukuman dan beban legal kepada pejabat pemerintahan 

atau politis yang membantu suatu perbankan dengan unsur kepentingan pribadi 

(Goldman et al., 2006). 

Carretta, Farina, Gon, dan Parisi (2012) meneliti pengaruh yang diberikan 

dari kehadiran politik dalam jajaran dewan direksi perbankan dan menemukan 

hasil bahwa kehadiran unsur politik ini memberikan pengaruh yang negative 

terhadap aktivitas perbankan. Dengan membiarkan bagian eksekutif diduduki oleh 

politis bisa menyebabkan suatu hubungan politik menjadi pembawa dampak 

negative bagi perbankan tersebut. 

Namun tidak semua penelitian terdahulu menemukan bahwa politik 

membawa dampak yang negatif. Ada juga penelitian yang menyampaikan 

kelebihan suatu hubungan politik. Perbankan yang memiliki “politis” dalam 

Stefanny Maria Fransiska Barahama, Analisis Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Bank dan Pembiayaan 
Pendanaan.2019. 
UIB Repository©2019



15 

Universitas Internasional Batam 
   

jajaran direksinya biasa akan mendapat perlakuan yang lebih istimewa 

dibandingkan bank yang tidak terlibat dan berhubungan dengan dunia politik. 

Perlakuan istimewa ini biasanya akan didapatkan dari bank pemerintahan dalam 

beberapa aspek khusus seperti kredit dan pendanaan (Khwaja & Mian, 2005).  

Selain perlakuan istimewa, menurut Agrawal dan Knoeber (2001), 

perbankan yang memiliki politis dalam deretan direksi mereka akan membantu 

mempermudah bank tersebut dalam urusan politik dan hukum untuk memprediksi 

pemerintahan kedepannya. Di China, penelitian mengungkapkan bahwa peran 

politik sangat penting untuk perusahaan di China karena dengan adanya hubungan 

politik membuat perbankan di China menjadi lebih yakin dalam mengatasi 

kegagalan hukum dan institusional dan diskriminasi ideologis terhadap 

kepemilikan pribadi (Li et al., 2008).  

Menurut Claessens et al. (2008), perbankan yang berada pada negara-

negara dengan institusi keuangan dan hukum yang lemah, ketika menghadapi 

masalah ekonomi seperti krisis ekonomi, alternatif yang akan berpotensi 

membantu mereka adalah hubungan politik. Hubungan politik memiliki nilai yang 

bisa memberikan manfaat kepada perusahaan untuk kedepannya (Goldman et al., 

2006). 

2.3.2 Pengaruh State-owned Banks (SOB) terhadap Pembiayaan Pendanaan  

dan Kinerja Bank 

Sutopo, et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan 

politik memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap performa dan 

pembiayaan pendanaan bank negara. Hubungan politik membuat bank negara 
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memiliki Pembiayaan Pendanaanyang lebih rendah atau sama dengan bank swasta, 

hal ini dinilai berdasarkan interest rate yang diberikan bank negara (Carreta et al., 

2012). Claessens et al. (2008), mendukung hasil penelitian Carreta et al. (2012), 

menganggap interest rate sebagai alasan penting suatu perbankan untuk memiliki 

koneksi politik. Bank negara yang terkoneksi dengan politik akan memiliki 

Pembiayaan Pendanaanrendah dan menghasilkan interest margin yang kebih 

tinggi.   

State-owned Banks (SOB) yang memiliki koneksi politik juga lebih mudah 

untuk menarik masyarakat menempatkan dana mereka di bank tersebut. Bank 

yang memiliki koneksi politik memiliki presentasi yang kecil untul gagal karena 

mereka mendapat perlindungan dari pemerintah. Hal ini yang membuat 

masyarakat merasa lebih aman menempatkan dana mereka pada bank yang 

memiliki koneksi politik (Nys et al., 2013). 

2.3.3 Pengaruh Efficiency terhadap Pembiayaan Pendanaan dan Kinerja  

Bank 

Rasio biaya overhead (overhead cost) terhadap total asset memiliki 

hubungan significant positif dengan margin bunga menggunakan semua metode. 

Hasil ini mengkonfirmasi temuan  Beck dan Hesse (2009); Solís dan Maudos 

(2008) serta perluasan model dealer yang diajukan oleh Maudos dan de Guevara 

(2007)Maudos dan de Guevara (2004) yang mencakup biaya operasi untuk 

menggambarkan seberapa efisien bank dalam produksi mereka (Nys et al., 2013). 

Efisiennya yang tinggi akan meningkatkan Pembiayaan Pendanaansuatu 

perbankan.   
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2.3.4 Pengaruh Credit Risk terhadap Pembiayaan Pendanaan dan Kinerja  

Bank 

Credit risk diukur dengan rasio kredit macet terhadap total kredit (NPL), 

memiliki efek negatif dan signifikan terhadap margin bunga dalam model regresi 

efek acak dan pooled yang mengkonfirmasi temuan Fungáčová dan Poghosyan 

(2011). 

2.3.5 Pengaruh Liquidity Risk terhadap Pembiayaan Pendanaan dan  

Kinerja Bank 

Rasio loan to deposits (LDR) sebagai proksi risiko likuiditas memiliki 

dampak positif pada marjin bank dengan menggunakan semua metode regresi. 

Hasilnya konsisten dengan temuan Maudos dan de Guevara (2007), López 

Espinosa et al. (2011), Chen dan Liao (2011). Bank yang lebih likuid (bank 

dengan risiko likuiditas rendah) dengan opportunity cost yang lebih tinggi 

memiliki margin bunga yang lebih rendah. 

2.3.6 Pengaruh Risk Aversion terhadap Pembiayaan Pendanaan dan  

Kinerja Bank 

Carretta, et al. (2012) mengemukakan bahwa penelitian yang dilakukan 

terhadap perbankan di Italia pada tahun 2006 menghasilkan hubungan significant 

negative antara hubungan politik dengan risk aversion. Dengan pengertian lain 

bahwa kehadirah politik tidak mempengaruhi rasio ekuitas terhadap total aset. Nys 

et al. (2013) yang mendapatkan hasil penelitian dimana rasio equity terhadap total 

assets menghasilkan koneksi significant positif dengan cost of funding.  Sejalan 

dengan model dealer (Ho dan Saunders, 1981) keengganan risiko manajerial yang 
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lebih tinggi akan meningkatkan margin bunga. Hasil ini mirip dengan penelitian 

sebelumnya seperti Maudos and Solís (2009), Poghosyan (2010). 

2.3.7 Pengaruh Foreign Bank terhadap Pembiayaan Pendanaan dan  

Kinerja Bank 

Koefisien untuk bank asing (FOB) ditemukan signifikan negatif di semua 

model. Hasilnya konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti Martinez-Peria 

dan Mody (2004) di mana bank-bank asing ditemukan untuk membebankan 

margin bunga yang lebih rendah daripada bank-bank domestik. Bukti ini dapat 

dihasilkan dari informasi dan teknologi yang lebih baik dari bank asing yang 

menguntungkan yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk bekerja lebih 

efisien daripada bank domestic (Nys et al., 2013). Sutopo et al. (2017) juga 

mendukung hasil dari Nys et al. (2013) dimana hubungan politik signifikan 

negatif terhadap pembiayaan pendanaan dan kinerja bank luar negeri.   

2.4 Perumusan Hipotesis dan Model Penelitian  

Berkaitan dengan rumusan permasalahan yang telah dibuat, peneliti 

mengajukan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H1A:  State-owned banks (SOB) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja bank dari sisi ROA. 

H1B:  State-owned banks (SOB) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja bank dari sisi ROE. 

H1C:  State-owned banks (SOB) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

pembiayaan pendanaan. 
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H2A:  Foreign Banks (FOB) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja bank dari sisi ROA. 

H2B:  Foreign Banks (FOB) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja bank dari sisi ROE. 

H2C:  Foreign Banks (FOB) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

pembiayaan pendanaan. 

H3A:  Efficiency memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja bank dari 

sisi ROA. 

H3B:  Efficiency memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja bank dari 

sisi ROE. 

H3C:  Efficiency memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan 

pendanaan. 

H4A:  Credit risk memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja bank 

dari sisi ROA. 

H4B:  Credit risk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank dari 

sisi ROE. 

H4C:  Credit risk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

pendanaan. 

H5A:  Liquidity risk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank 

dari sisi ROA. 
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H5B:  Liquidity risk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank 

dari sisi ROE. 

H5C:  Liquidity risk memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan 

pendanaan. 

H6A:  Risk aversion memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank 

dari sisi ROA. 

H6B:  Risk aversion memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank 

dari sisi ROE. 

H6C:  Risk aversion memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan 

pendanaan. 

Model dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pengaruh yang 

diberikan dari suatu koneksi politik terhadap pembiayaan pendanaan dan kinerja 

bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam sebuah penelitian 

umumnya ada dua variabel yang wajib ada yaitu variabel dependen dan 

independen. 

Variabel dependen pada penelitian ini ada dua yaitu pembiayaan 

pendanaan dan kinerja bank. Sebaliknya, variabel independen yaitu state-owned 

banks (SOB), efficiency, credit risk, liquidity risk, risk aversion dan foreign banks 

(FOB). Pada Gambar 2.1, digambarkan variabel –variabel yang mempengaruhi 

yang akan diuji di penelitian ini beserta variabel yang menerima pengaruh-

pengaruh tersebut. 
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Gambar 2.1 Model penelitian, sumber: Data diolah, 2019.  
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