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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini maka peneliti perlu menggali informasi dari

penelitian-penelitian sebelumnya sebagai perbandingan, baik mengenai

kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali

informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu

informasi yang sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang

digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Amalia dan Nasution (2007) melakukan penelitian mengenai

“Perbandingan Profitabilitas Industri Perbankan Syariah dan Industri

Konvensional Menggunakan Metode Struktur Kinerja dan Perilaku”. Model

Penelitian menggunakan data panel dan menggunakan Model Smirlock yang

disesuaikan dengan fix effect model. Dengan hasil penelitian Industri

Perbankan Syariah mendukung hopotesis efisiensi, dengan hasil pangsa pasar

(MS) dan konsentrasi (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas, namun bernilai positif yang artinya kenaikan profitabilitas

akibat perilaku efisien perbankan syariah. Sedangkan untuk industri

konvensional mendukung hipotesis diferensiasi dengan pangsa pasar (ms)

berpengaruh positif signifikanterhadap profitabilitas yang artinya akibat

perilaku diferensiasi produk yang dilakukan, bukan perilaku kolusif sehingga

menolak hipotesis tradisional. Persamaan penelitian yang dilakukan Amalia
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dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel struktur pasar.

Sedangkan, perbedaanya pada penelitian terdahulu melalukan perbandingan

antara perbankan syariah dan konvensional.

Belangkahe (2014) melakukan penelitian mengenai “Analis Struktur

Pasar, Kinerja, dan Perilaku Industri Perbankan Indonesia”. Metode

Penelitian yang digunakan data panel dan menggunakan model Smirlock

yang disesuaikan, dengan fix effect model. Dengan hasil penelitian, industri

perbankan Indonesia mendukung hipotesis efisiensi, dan profit yang

dihasilkan adalah hasil dari efisiensi perbankan. Persamaan penelitian yag

dilakukan Amalia dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan

variabel struktur pasar. Sedangkan, perbedaanya pada penelitian terdahulu

mealukan perbandingan antara perbankan syariah dan konvensional.

Persamaan penelitian yang dilakukan Belangkahe dengan penelitian ini

adalah sama-sama menggunakan variabel struktur pasar. Sedangkan,

perbedaanya pada penelitian terdahulu melalukan penelitian pada perbankan

konvensional serta diikut sertakannya variabel perilaku.

Awwaliyah (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Struktur

Pasar Terhadap Kinerja Industri Perbankan Syariah Indonesia”. Penelitian ini

menggunakan model regresi data panel, model ini menggabungkan antara

data deret waktu (time series data) dengan data seksi silang (cross

sectiodata). Dengan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa kinerja

industri perbankan syariah di Indonesia tidak didukung oleh hipotesis

tradisional (traditional hypothesis) tentang perilaku kolusif akibat adanya
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kekuatan pasar, dan tidak juga didukung oleh hipotesis efisiensi struktur

(efficient structure hypothesis). Struktur pasar yang diproksikan dengan

pangsa pasar dan konsentrasi pasar tidak terbukti mempengaruhi kinerja

industri perbankan syariah di Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan

Awwaliyah dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel

struktur pasar serta menganalisis pengaruhnya terhadap profitabilitas

perbankan syariah. Sedangkan, perbedaanya pada penelitian terdahulu hanya

melalukan penelitian pada perbankan syariah di Indonesia saja.

Revida (2017) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh

Struktur Pasar Dan Perilaku Pasar Terhadap Kinerja Pasar Pada Bank Umum

Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2011-2015”.  Penelitian ini

menggunakan alat analisis model regresi panel dengan program Eviews 7.0.

Dengan  hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa variabel kosentrasi

pasar yang dihitung dengan Indeks Herfindahl-Hirchman (IHH) terbukti tidak

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BUS Indonesia dan

Malaysia, Variabel BOPO berpengaruh negatif  signifikan terhadap

profitabilitas pada BUS Indonesia dan Malaysia. Persamaan penelitian yang

dilakukan Revida dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan

variabel struktur pasar serta menganalisis pengaruhnya terhadap profitabilitas

perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan, perbedaanya pada

penelitian terdahulu menambahkan variabel perilaku dalam penelitiannya.

Seelanatha (2010) melakukan penelitian mengenai “Market Struktur,

Efficiency And Performance Of Banking Industry In Sri Lanka”. Penelitian
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ini menggunakan kerangka kerja empiris yang diusulkan oleh Berger dan

Hannan (1993) untuk mengetahui hipotesis mana yang paling menjelaskan

kinerja. Koefisian untuk variabel yang tidak diketahui menggunakan regresi

linier sederhana, untuk menentukan konsentrasi pasar menggunakan Indeks

Herfindahl-Hirchman HHI. Untuk menguji hubungan struktur pasar dan

perilaku menggunakan RMP . Dengan hasil penilitian, hasil empiris tidak

konsisten hipotesis kekuatan pasar dan hipotesis struktur-perilaku-kinerja.

Persamaan penelitian yang dilakukan Seelanatha dengan penelitian ini adalah

sama-sama menggunakan variabel struktur pasar. Sedangkan, perbedaanya

pada penelitian terdahulu menambahkan variabel efisiensi dalam

penelitiannya serta melakukan penelitian di Sri Lanka.

B. Tinjauan Pustaka

1. Ekonomi Industri

Ekonomi industri merupakan ilmu ekonomi yang secara khusus

mempelajari mengenai perilaku perusahaan-perusahaan industri. Teori

ekonomi industri khususnya menganalisis hubungan antara kegiatan yang

satu dengan kagiatan yang lain. Saling ketergantungan antara satu dengan

yang lainnya didalam pasar dan mata rantai antara kondisi pasar, perilaku

perusahaan dan kinerja ekonomi. Ekonomi industri mempelajari kebijakan

perusahaan dalam menghadapi pesaing dan konsumen.

Lipczynski, dkk., (2005) menyatakan istilah industri mengacu pada

sejumlah perusahaan yang memproduksi dan menjual sejumlah produk yang
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serupa, memanfaatkan teknologi yang serupa dan mungkin juga mengakses

faktor produksi (input) dari pasar faktor produksi yang sama.

Studi ilmu ekonomi industri memperlihatkan, antara strukur, perilaku,

dan kinerja memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat. Pada satu sisi,

struktur pasar menentukan perilaku perusahan industri, dan perilaku

perusahaan industri menentukan keadaan kinerja pasar. Hal tersebut,

menandakan bahwa terdapat hubungan yang linier atau satu arah antara

struktur-perilaku-kinerja. Selanjutnya, menurut Martin, pada sisi lainnya

terjadi hubungan timbal balik di antara ketiga dimensi tersebut, yaitu

perilaku pasar dapat menenetukan keadaan struktur pasar, dan kemudian

struktur menentukan kinerja pasar. Misalnya pada kinerja pasar, seperti

dynamic efficiency, yaitu tingkat kemajuan teknologi menentukan struktur

pasar

2. Teori Structure-Conduct-Performance (SCP)

Paradigma SCP didasarkan pada beberapa hipotesis, yaitu :

A. Struktur mempengaruhi perilaku. Semakin rendah konsentrasi pasar

maka akan semakin tinggi persaingan pasar.

B. Perilaku mempengaruhi kinerja. Semakin tinggi tingkat persaingan atau

kompetisi maka akan semakin rendah market power atau semakin

rendah keuntungan perusahaan yang diperoleh.

C. Struktur mempengaruhi kinerja. Semakin rendah konsentrasi pasar maka

akan semakin rendah tingkat kolusi yang terjadi, atau semakin tinggi
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tingkat persaingan atau kompetisi maka akan semakin rendah market

power nya.

Menurut Ormanidhi dan Stringa (2008) menyatakan bahwa, dalam

praktiknya penerapan analisis SCP lebih banyak dimanfaatkan untuk

mengkaji hubungan antara  struktur pasar dan kinerja perusahaan. Analisis

mengenai hubungan antar perilaku perusahaan terhadap kinerja tidak terlalu

banyak dilakukan karena kesulitan untuk mencari proksi(indikator) perilaku

perushaan yang mudah dikuantitatifkan. Ukuran kinerja dalam sebagian

besar analisis industri dipresentasikan dengan ukuran profitabilitas. Dalam

hal ini profitabilitas cenderung dikaitkan secara positif dengan kekuatan

pasar (market power) yang dimiliki oleh perusahaan. Derajat kekuatan pasar

perusahaan yang semakin tinggi diikuti dengan kemampuan perusahaan

untuk menerapkan harga diatas biaya marjinal yang semakin tinggi, dan

selanjutnya, cenderung diikuti dengan tingkat profitabilitas perusahaan-

perusahaan di dalam pasar yang juga semakin tinggi.

Terdapat tiga pemikiran dalam paradigma Structure Conduct

Performance (SCP) yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara

struktur pasar dengan kinerja yaitu :

1. Traditional hypothesis yang menganggap bahwa konsentrasi merupakan

proksi dari kekuasaan pasar (market power) dimana konsentrasi pasar

yang semakin besar menyebabkan biaya untuk melakukan kolusi menjadi

rendah sehingga perusahaan dalam industri tersebut akan mendapatkan
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lab supernormal. Oleh karena itu, konsentrasi pasar akan berpengaruh

secara positif dengan profitabilitas sebgai proksi dari kinerja.

2. Differentiation hypothesis yang menganggap bahwa pangsa pasar

merupakan hasil dari diferensiasi produk dimana perusahaan yang

melakukan diferensiasi produk dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan

kemudian perusahaan dapat menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi

yang berarti akan mendapatkan profit yang tinggi juga. Dengan demikian

akan terjadi hubungan positif antara profitabilitas sebagai proksi kinerja

dengan pangsa pasar sebagai proksi dari struktur pasar.

3. Efficient structur hypothesis yang menganggap bahwa pangsa pasar dan

konsentrasi bukan merupakan proksi dari efisiensi perusahaan, sehingga

konsentrasi yang tinggi tidak identik dengan kolusi. Dimana perusahaan

yang lebih efisien akan bisa mendapatkan pangsa pasar besar, sehingga

industri tersebut juga akan cenderung lebih terkonsentrasi . Berdasarkan

pemikiran ini maka hubungan kosentrasi dengan profitabilitas merupakan

hubungan yang tidak benar-benar terjadi, mengingat kosentrasi hanya

merupakan agregat pangsa pasar yang dihasilkan dari perilaku efisiensi,

dan perusahaan yang lebih efisien akan dapat memperoleh profit lebih

besar.

3. Struktur Pasar

Menurut Gwin, struktur dalam industri yang mengindikasikan derajat

persaingan dalam industri. Lipcyznski, dkk, menyatakan bahwa struktur
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pasar dalam industri cenderung berubah sewaktu-waktu, bahkan dapat

dianggap tetap atau relatif permanen dalam jangka pendek. Struktur pasar

menunjukkan karakteristik pasar, seperti elemen jumlah pembeli dan

penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta

keadaan rintangan pasar. Perbedaan pada elemen-elemen itu akan

membedakan cara masing-masing pelaku pasar dalam industri berperilaku,

yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi.

Secaraiumum struktur pasar dibagi menjadi dua, yaitu persaingan

sempurna dan tidak sempurna, yang terdiri dari struktur pasar persaingan

monpolistik, oligopoli, dan monopoli. Menurut Bain (1998) ada empat

struktur pasar yaitu :

1. Pasar Persaingan Sempurna

Karakteristik pasar persaingan sempurna adalah memiliki banyak

perusahaan yang masing-masing relatif kecil terhadap keseluruhan pasar.

Perusahaan memiliki akses terhadap teonologi yang sama dan

menghasilkan produk yang serupa sehingga tidak ada perusahaan yang

memiliki keunggulan nyata dari perusahaan lain dalam industri. Dalam

pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan pasar, yakni tidak

ada perusahaan tunggal yang memiliki dampak yang tampak pada harga

pasar, kuantitas, ataupun kualitas produk yang diproduksi di pasar.

Dalam struktur pasar ini rasio konsentrasinya mendekati nol. Perusahaan

yang sejenis akan bebas keluar masuk pasar.
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2. Pasar Persaingan Monopolistik

Dalam pasar persaingan monopolistik, ada banyak perusahaan dan

konsumen, seperti pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, ukuran

konsentrasi mendekati nol. Namun, tidak seperti dalam persaingan

sempurna, setiap perusahaan memproduksi produk yang sedikit berbeda

dari produk yang dihasilkan perusahaan lain.

3. Pasar Oligopoli

Dalam pasar persaingan oligopoli, sedikit perusahaan besar

cenderung mendominasi pasar. Perusahaan dalam industri yang

terkonsentrasi tinggi, seperti industri penerbangan, mobil, dan

kedirgantaraan beroprasi dalam pasar oligopoli. Ketika satu perusahaan

dalam pasar oligopoli mengubah harga atau strategi  pemasarannya, tidak

hanya labanya tetapi laba perusahaan lain dalam industri juga

terpengaruh. Akibatnya, ketika satu perusahaan dalam oligopoli

mengubah perilaku, perusahaan-perusahaan lain dalam industri memiliki

insentif untuk bereaksi terhadap perubahan dan mengubah perilakunya

sendiri. Joe S. Bain membuat batasan julah perusahaan yang menguasai

beberapa bagian pasar dan menggolongkannya menjadi beberapa tipe

oligopoli :

a. Tipe I : Tipe ini merupakan tipe oligopoli dengan tingkat konsentrasi

sangat tinggi. Pada tipe I ini, 3 perusahaan terbesar menguasai sekitar
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87% dari total penawaran output ke suatu pasar, atau 8 perusahaan

terbesar menguasai 99% total penawaran output.

b. Tipe II : Tipe ini merupakan tipe oligopoli dengan tingkat konsentrasi

tinggi. Pada tipe II ini, 4 perusahaan terbesar menguasai sekitar 65%-

75 dari total penawaran output ke suatu pasar, atau 8 perusahaan

terbesar menguasai 85%-90% total penawaran output, atau 20

perusahaan terbesar menguasai 95% penawaran output.

c. Tipe III : Tipe ini merupakan tipe oligopoli dengan tingkat konsentrasi

tinggi. Pada tipe I ini, 4 perusahaan terbesar menguasai sekitar 50%-

65% dari total penawaran output, atau 20 perusahaan terbesar

menguasai 95% penawaran output.

d. Tipe IV : Tipe ini merupakan tipe oligopoli dengan tingkat konsentrasi

moderat rendah. Pada tipe I ini, 4 perusahaan terbesar menguasai

sekitar 38%-50% dari total penawaran output, atau 8  perusahaan

terbesar menguasai 65%, atau 20 perusahaan terbesar menguasai 70%

penawaran output.

4. Pasar Monopoli

Pemonopoli yaitu perusahaan produsen tunggal dan barang atau

jasa pada pasar yang relevan. Misalnya, perusahaan fasilitas umum

merupakan penyedia tunggal listrik dan gas alam disuatu kota. Beberapa
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kota memiliki pom bensin tunggal atau bioskop yang melayani seluruh

pasar lokal. Semuanya termasuk monopoli.

Ketika ada penyedia tunggal barang dan jasa di suatu pasar, ada

kecenderungan penjual untuk mengkapitalisasi posisi monopoli dengan

membatasi produksi dan membebankan harga diatas biaya marginal.

Karena tidak ada perusahaan lain di pasar, konsumen tidak dapat beralih

ke produsen lain, apabila harga tinggi. Akibatnya, konsumen hanya dapat

membeli sebagian dari produk itu pada harga yang lebih tinggi atau tidak

membelinya. Dalam pasar monopoli, ada konsentrasi ekstrem.

4. Kinerja

Baye (2010) mendefinisikan kinerja sebagai keuntungan dan

kesejahteraan sosial yang dihasilkan dari suatu individu. Keuntungan

industri, merupakan agregasi selisih antara pendapatan total dan biaya total

perusahaan-perusahaan dalam industri, kriteria yang umum digunakan untuk

analisis kinerja bisnis. Sementara itu, kesejahteraan sosial (sosial welfare),

yang terkait dengan besarnya surplus konsumen dan surplus produsen dalam

suatu pasar dimana industri terlibat, merupakan kriteria yang sulit diukur

sehingga tidak umum digunakan dalam meganalisis kinerja bisnis.

Pada prinsipnya, analisis profitabilitas mereprentasikan kinerja

perusahaan secara keseluruhan. Analisi profitabilitas merupakan analisis

hasil akhir dari interaksi kebijakan operasional dan pembiayaan perusahaan

(pengelolaan likuiditas, manajemen aset, dan pembiayaan) berikut



21

pelaksanannya. Beberapa kecukupan utang perusahaan adalah profit margin

on sales, dan return on toal asset (ROA), return on common equity (ROE).

Dalam penelitian ini, return on toal asset (ROA) digunakan rasio sebagai

tolak ukur profitabilitas.

Return On Asset (ROA) digunakan sebagai tolak ukur kemampuan

manajemen suatu bank untuk memperoleh keuntungan. Semakin besar ROA

pada bank tersebut maka semakin baik juga posisi bank dari segi pengunaan

asetnya.

5. Konsentrasi

Konsentrasi industri menjelaskan pentingnya peran sejumlah

perusahaan besar dalam suatu industri. Kriteria utama yang diguanakan

dalam menganalisis struktur pasar dalam industri adalah kosentrasi industri.

Menurut Church dan Ware, (2000) konsentrasi industri mengacu pada

jumlah dan distribusi ukuran perusahaan. Maka, semakin sedikit jumlah

perusahaan yang ada di dalami pasar dan semakin besar ukuran perusahaan

tersebuti relatif terhadapi ukuran seluruhi perusahaani dalam industri, maka

tingkat konsentrasi industri cenderungi menjadii semakini tinggi.

Apabila tingkat konsentrasi dalam suatu industri tinggi, maka tingkat

persaingan antar perusahaan dalam indutri tersebut rendah, dengan demikian

struktur pasarnya mengarah ke bentuk monopoli. Sebaliknya, apabila tingkat

konsentrasinya rendah maka struktur pasarnya mengarah ke bentuk

oligopoli karena tingkat persaingan antar perusahaan dalam industrinya

semakin tampak.
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Menurut Gwin (2000) rasio konsentrasi 4 perusahaan terbesar dalam

suatu industri (CR4) merupakan rasio konsentrasi yang paling sering dipakai

dalam pengukuran. Gwin, memaparkan klasifikasi umum pencapaian CR4

yang mengaitkan CR4 dengan karekteristik struktur pasar. Industri dengan

rasio konsentrasi minimum (nol) digolongkan ke dalam industri dengan

karakteristik struktural pasar persaingan sempurna. Sementara itu, industri

dengan rasio konsentrasi maksimum (satu) digolongkan dalam industri

dengan karakteristik struktural monopoli.

6. Market Share (Pangsa Pasar)

Menurut Jaya, perusahaan mempunyai pangsa pasar masing-masing

yakni sekitar 0 sampai dengan 100%, pangsa pasar merupakan hasil

perbandingan dari penjualan dalam industri dg total penjualan dalam

industri yang bersngktan. setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya

sendiri dan besarnya berkisar antar 0 hingga 100% dari total penjualan

seluruh pasar. Pangsa pasar sendiri merupakan perbandingan hasil penjualan

dalam industri dengan total penjualan di dalam industri yang bersangkutan.

Menurut literatur Neo-Klasik landasan posisi pasar perusahaan adalah

pangsa pasar yang diraihnya. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih

baik akan menikmati keuntungan dari penjualan produk dan kenaikan harga

sahamnya. Secara umum terdapat hubungan yang positif antara pangsa pasar

dan keuntungan.

Keuntungan yang diperoleh dari pangsa pasar mencerminkan

kekuatan pasar (karena perusahaan menggarap permintaan pasar) atau
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efisiensi yang lebih baik (karena mencapai skala ekonomi). Kedua faktor itu

berdiri sendiri-sendiri, mungkin saja tercipta kekuatan pasar yang lebih

tinggi dan skala ekonomi yang lebih luas. Atau skala disekonomi yang

terjadi, tetapi diimbangi dengan hasil-hasil dari monopoli. Secara

tradisional, logika pangsa pasar telah menjadi pusat perhatian perusahaan

dalam menilai kekuatan pasar. Pangsa pasar yang besar biasanya

menandakan kekuatan pasar yang besar. Sebaliknya pangsa pasar yang kecil

berarti perusahaan tidak mampu bersaing dalam tekanan persaingan.

7. Analisis Rasio Keuangan yang Mempengaruhi Kinerja

Dalam penelitian sebelumnya diduga terdapat beberapa rasio yang

digunakan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA , rasio tersebut antara lain :

1. Financing to Deposito Ratio (FDR)

Financing to Deposito Ratio (FDR) atau dalam perbankan

konvensional disebut dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan

salah satu ratio likuiditas dalam perbankan syariah yang tidak mengenal

istilah kredit (loan) akan tetapi dikenal dengan financing atau

pembiayaan. FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang

dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang

diberikan sebagai sumber likuiditas, yaitu dengan cara membagi jumlah

pembiayaan yang diberikan  terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), standar
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yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk rasio FDR  adalah 80%

hingga 110%.

Jika semakin tinggi nilai rasio FDR, maka semakin pula bank

tersebut menjalankan fungsi intermeditasinya, akan tetapi semakin tinggi

rasio tersebut memeberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan

likuiditas bank tersebut. Hal ini disebabkan jumlah dan ayang diperlukan

untuk membiayai kredit (pembiayaan) menjadi semakin besar. Apabila

FDR bank berada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka

profitabilitas yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan

asusmsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif).

2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan

operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingat efesiensi dan

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien pula biaya

operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Apabila biaya yang dikeluarkan semakin efisien, maka profitabilitas yang

dihasilkan oleh bank semakin tinggi.

3. Non Performing Loan (NPF)

Non Performing Loan (NPF) pada bank syariah selalu digunakan

oleh bank pada saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPF
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digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yag

dihadapi oleh bank syariah. Maka semakin tinggi NPF pada suatu bank,

menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin buruk. NPF yang tinggi

akan membuat pembiayaan semakin besar, sehingga berpotensi terhadap

kerugian bank.

4. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2002) CAR adalah

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan bank dalam

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko

yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Menurut Lisa dan Suryani (2006) jika nilai CAR tinggi berarti bank

tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan

bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi

profitabilitas.

8. Hubungan Struktur Pasar dengan Kinerja

Banyaknya penelitian meneganai hubungan antara truktur pasar

sebuah industri dan kinerja. Pengujian hipotesis hubungan diantara pangsa

pasar konsentrasi pasar, dan kinerja pertama dilakukan oleh Bain pada tahun

1950-an dan menemukan hubungan positif antara konsentrasi  dan tingkat

keuntungan. Hipotesis yang paling sering digunakan sebagai landasan

pengujian untuk menjalaskan variasi tingkat keuntungan.
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1. Hipotesis Tradisional - Kekuatan Pasar - Bain, 1951

Hipotesis tradisional ini menganggap bahwa konsentrasi

merupakan proksi dari kekuasaan pasar dimana konsentrasi pasar yang

semakin besar menyebabkan biaya untuk melakukan kolusi menjadi

rendah sehingga perusahaan dalam industri tersebut akan mendapatkan

lama supernormal. Oleh karena itu, konsentasi pasar berpengaruh secara

positif dengan profitabilitas sebagai proksi kinerja.

2. Hipotesis Efisiensi Struktur - Demsetz, 1973

Pemikiran ini memunculkan bahwa pangsa pasar dan konsentrasi

bukan merupakan proksi dari kekuasaan pasar, melainkan proksi dari

efisiensi perusahaan, sehingga konsentrasi tinggi tidak identik dengan

kolusi. Gagasan ini didasarkan pada ide bahwa perusahaan yang lebih

efisien akan bisa mendapatkan pangsa pasar yang besar, sehingga

industri tersebut juga akan cenderung lebih terkonsentrasi. Berdasarkan

pemikiran ini maka hubungan konsentrasi dengan profitabilitas

merupakan hubungan yang tidak langsung. mengingat konsentrasi hanya

merupakan agregat pangsa pasar yang dihasilkan dari perilaku efisiensi,

dan perusahaan yang lebih efisien akan dapat memperoleh profititabilitas

lebih besar.

Penelitian terkait industri perbankan syariah di Indonesia pernah

dilakukan oleh Amalia dan Nasution, pada industri perbankan syariah di

Indonesia pada periode Januari 2002 hingga November 2005,

mendukung pola SCP efficient structure hypothesis, hipotesis ini
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menganggap bahwa pangsa pasar dan konsentrasi bukan merupakan

proksi dari kekuasaan pasar tetapi merupakan proksi dari efisiensi

perusahaan, sehingga konsentrasi tinggi tidak identik dengan kolusi.

C. Kerangka Pemikiran

Studi ilmu industri mengacu pada teori Structure-Conduct-Performance

(SCP) antara struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja memiliki hubungan

keterkaitan yang sangat erat. Menurut teori SCP tingkat konsentrasi merupakan

indikator dari struktur pasar. Apabila tingkat konsentrasi dalam industri tinggi,

maka tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri menjadi rendah, yang

nantinya akan menunjukkan adanya kekuatan dalam menentukan harga di

pasar. Selain tingkat konsentrasi, pangsa pasar juga merupakan indikator lai

dari struktur pasar.

Selain itu Agar faktor lain yang diteliti semakin kecil pengaruhnya

terhadap variabel dependen, maka diperlukan variabel kontrol yang

mengkondisikan ruang lingkup model ekonomi. Variabel kontrol yang

digunakan dalam penelitian ini, diduga dalam penelitian-penelitian sebelumnya

secara signifikan mempengaruhi profitabilitas.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Hipotesis : Diduga terdapat pengaruh antara struktur pasar terhadap kinerja

industri perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.
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