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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

laporan keuangan bank yang menggunakan variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap return saham pada bank umum 

konvensional. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel 

dari penelitian ini adalah sebanyak 18 bank umum swasta nasional devisa yang ada di 

Indonesia. Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perusahaan perbankan 

yang ada di situs Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hipotesis dalam penelitian ini 

didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif terhadap return saham, Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh terhadap return saham, Return On Asset (ROA) berpengaruh positif 

terhadap return saham. Sedangkan Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) dihapus karena terkena efek Multikolinieritas. 

Kata kunci: Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On 

Asset (ROA), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return 

Saham.
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of bank 

financial report using variable Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Return On Asset (ROA), and Operating Income Operating Expenses 

(OIOE/BOPO) toward  stock return in a conventional bank. The sample selection using 

purposive sampling method and sample of this research are as many as 18 national 

private commercial bank foreign exchange in Indonesia. Data obtained from 

secondary data in annual reports of bank in Indonesia Stock Exchange sites. The 

analysis technique used in this research is multiple regression analysis. The hypothesis 

in this study was based on previous studies and various other supporting theories. 

The results of this study indicate that the loan to deposit ratio (LDR) positively 

effect on stock return, capital adequacy ratio (CAR) not significant effect on stock 

return, return on asset (ROA) positively effect on stock return. While Operating Income 

Operating Expenses variable removed for affected Multikolinierity. 

  

 
Keywords: Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On 

Asset (ROA), Operating Income Operating Expenses (OIOE/BOPO) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2011 diwarnai oleh 

meningkatnya faktor ketidakpastian arah pemulihan ekonomi global. Di awal tahun 

masih berkembang optimisme pemulihan ekonomi pasca krisis tahun 2008 dengan 

munculnya berbagai perkembangan positif di negara maju yang tengah mengalami 

krisis. Hal tersebut kemudian diperparah dengan terjadinya krisis geopolitik di 

Timur Tengah dan Afrika Utara, serta memburuknya krisis utang pemerintah di 

negara-negara maju, yang merupakan faktor utama pemicu ketidakpastian 

pemulihan ekonomi global.  

Memburuknya krisis utang pemerintah di negara-negara maju pada tahun 

2011 tercermin pada meningkatnya intensitas krisis utang pemerintah di Eropa dan 

terhambatnya proses pemulihan ekonomi di AS. Di Eropa, krisis utang pemerintah 

bermula di Yunani, Portugal, dan Irlandia, yang dipicu oleh tingginya ekspansi 

fiskal dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi pascakrisis keuangan global 

tahun 2008 yang tidak dibarengi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.  

Meningkatnya faktor ketidakpastian tersebut berdampak langsung pada 

gejolak di pasar keuangan dan perdagangan global, serta menurunnya pertumbuhan 

ekonomi global. Ekonomi global pada tahun 2011 hanya tumbuh 3,8% jauh 

menurun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 2010 yang  

mencapai 5,1% (Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011, Bank Indonesia 

2012). Mengingat perekonomian Indonesia yang semakin terbuka, maka Indonesia 
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rentan terhadap gejolak (shock) eksternal yang membawa dampak terhadap kondisi 

ekonomi dan sosial di Indonesia (Tinjauan Ekonomi Triwulan BAPPENAS, 2011).  

Umumnya bank memiliki tiga sumber dana bank, yaitu yang berasal dari 

masyarakat luas (tabungan, giro, deposito), dari bank itu sendiri (modal pemegang 

saham, cadangan dan laba bank yang belum dibagi), serta dana yang bersumber dari 

lembaga lainnya (kredit Bank Indonesia dan pinjaman bank lain) (Kasmir; 2010). 

Bank juga memperoleh modal yang besar dari penerbitan saham mereka. Dapat 

dilihat bahwa semakin besar jumlah saham yang bank terbitkan, makin besar pula 

dana yang diperoleh dari masyarakat atau investor dari penjualan saham. Dana atau 

modal yang diperoleh dari penjualan saham, dapat dipergunakan oleh bank untuk 

mengembangkan usaha, serta dapat menutup kerugian yang dapat terjadi sewaktu-

waktu sehingga bank tersebut dapat stabil dalam memasarkan saham mereka baik 

di bursa-bursa saham. Selain itu, bank yang pada operasinya banyak atau dominan 

menggunakan dana dari para nasabah wajib menjaga kepercayaan dari nasabah.  

Oleh karena itu, para pengelola bank perlu menjaga keseimbangan antara likuiditas 

dengan pencapaian profitabilitas dan pemenuhan modal. Hal ini yang perlu 

dilakukan oleh pengelola bank, karena dalam operasi bank selain melakukan 

penanaman dalam bentuk aktiva produktif baik kredit, surat-surat berharga dan 

sebagainya, bank juga melakukan dan memberikan jasa dan komitmen-komitmen. 

Di sisi lain nilai return saham sangat penting bagi perbankan, hal ini 

disebabkan nilai dari return saham sangat mencerminkan kondisi dari bank yang 

bersangkutan. Profitabilitas bank sangat mencerminkan keadaan return saham, 

dimana profit bank yang mengalami peningkatan maka akan meningkatkan nilai 
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return saham. Secara umum, semakin banyak kinerja suatu perusahaan semakin 

tinggi laba usahanya dan semakin banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh 

pemegang saham, juga semakin besar kemungkinan harga saham akan  naik, yang 

juga mencerminkan return saham akan meningkat (Domiyanti S, 2014). Return 

saham juga sangat menarik para investor menanamkan modalnya sehingga apabila 

return saham menunjukkan trend yang positif maka mudah bagi perbankan untuk 

menarik para investor menanamkan modalnya. 

Data menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa rata-rata 

data return saham bank umum konvensional yang sudah listing di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

Grafik 1.1 

Grafik Return Saham 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016) 

Dapat dilihat bahwa rata-rata return saham bank umum konvensional pada 

tahun 2011 menunjukkan angka negatif sebesar -10%, data rata-rata return saham 

di grafik 1.1 menampilkan penurunan dari 2010 ke tahun 2011 sebesar 68%. Hal  

ini berbarengan dengan terjadinya krisis global, yang menimbulkan dampak ke 

pasar keuangan dalam negeri berupa perubahan harga saham dimana pasar bereaksi 
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terhadap berita dan kondisi eksternal dan internal (Tinjauan Ekonomi Triwulan 

BAPPENAS, 2011). Dampak tersebut menyebabkan penempatan dana perbankan 

pada surat-surat berharga pangsanya mengalami penurunan (Laporan 

Perekonomian Indonesia Tahun 2011, Bank Indonesia 2012). 

Tetapi data menurut laporan BAPPENAS 2011 pada tabel 1.1 menunjukkan 

bahwa beberapa indikator perbankan seperti CAR, NPL, dan pertumbuhan kredit 

menunjukkan hal yang positif.  

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Indikator Perbankan 

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 

2011 

Agustus September 
 

Oktober 

 
Growth 
(% Ytd) 

Total Asset 
(Rp T) 

1693,5 1986,5 
 

2310,6 

 

2534,1 
 

3008,9 

 

3252,7 3371,5 3407,5 13,25 

Deposits (Rp 
T) 

1287 1510,7 1753,3 1973 2338,8 2459,9 2544,9 2587,3 10,63 

Loans (Rp T) 792,2 1002 1307,7 1437,9 
 

1765,8 
 

2031,6 
2079,3 2106,2 19,28 

CAR (%) 20,5 19,3 
 

16,2 
17,4 

 
17 

17,3 16,6 
17,2 

 

1,18 

 

NPLs Gross 
(%) 

6,1 4,1 3,2 3,3 2,6 2,8 2,7 2,7 3,85 

ROA (%) 2,6 2,8 2,3 2,6 2,7 3,0 3,12 
 

3,11 
 

15,19 

LDR (%) 61,56 66,33 74,58 72,88 75,2 82,21 81,36 81,03 
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7,75 

Sumber: Data diolah penulis 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja perbankan menunjukkan hal yang 

positif di tahun 2011, tetapi di sisi lain return saham perbankan mengalami 

penurunan  di tahun 2011 karena dampak dari gejolak (shock) eksternal dari berita 

krisis di Eropa dan Amerika. 

Pendapatan dari investasi saham atau return dapat berupa dividen dan 

capital gain. Dividen merupakan penerimaan dari perusahaan yang berasal dari 

laba yang dibagikan, sementara capital gain merupakan pendapatan yang diperoleh 

dari selisih harga saham. Apabila selisih harga tersebut negatif berarti investor 

mengalami capital loss dan sebaliknya. Para investor seringkali menginginkan 

keuntungan dengan segera sehingga mereka lebih menginginkan keuntungan dalam 

bentuk capital gain dibandingkan dividen (Gantino & Maulana, 2012). Para 

investor perlu melakukan analisis yang mendalam mengenai perubahan tersebut. 

Salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis fundamental yang berbasis 

rasio keuangan. 

Analisis fundamental adalah analisis untuk mengetahui kondisi perusahaan 

secara keseluruhan, baik analisis produk perusahaan dan pemasarannya, analisis 

pertumbuhan laporan keuangan dan kinerja manajemen perusahaan. Menganalisis 

laporan keuangan perusahaan dapat diwujudkan dengan harga saham (Gantino & 

Maulana, 2012). Selain analisis fundamental, investor dapat melakukan analisis 

teknikal. Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga 

saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis 
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seperti informasi harga dan volume (Tandelilin, 2010). Jika prospek suatu bank 

kuat dan baik, maka harga saham akan merefleksikan kekuatan itu dan meningkat 

seiring dengan peningkatan kondisi finansial suatu bank. Harus diperhatikan bahwa 

nilai suatu efek ekuitas tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengembalian yang 

mungkin terjadi (expected return), namun tingkat risiko di dalamnya. 

Jika disimak lebih jauh, perbankan merupakan bisnis yang cukup memiliki 

prospek yang bagus kedepannya. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, 

maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan suatu bank secara periodik. 

Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. 

Beberapa indikator yang dapat digunakan apakah bank tersebut sehat, kuat, tumbuh 

atau tidak diantaranya adalah menggunakan rasio keuangan (Kasmir, 2012). Dalam 

hal ini penulis akan mengulas beberapa diantaranya yaitu LDR, CAR, ROA, dan 

BOPO. 

Rasio LDR (Loan Deposit to Ratio), merupakan salah satu indikator 

kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap 

kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan 

kecukupan manajemen risiko likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis 

keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit 

yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Alasan memilih 

variabel ini adalah dengan pertimbangan bahwa semakin besar jumlah kredit yang 

diberikan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang 

bersangkutan, namun di  lain pihak semakin besar jumlah kredit yang diberikan 

diharapkan bank akan mendapatkan return yang tinggi pula.  Hal tersebut akan 
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mempengaruhi penilaian investor dalam mengambil keputusan investasinya 

sehingga secara bersamaan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham 

di pasar modal yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham yang akhirnya 

berdampak pada pertumbuhan tingkat retun saham bank. 

Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), menunjukkan seberapa besar modal 

bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya, dan sebagai dasar untuk 

menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Jika CAR suatu bank tinggi, 

kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut akan semakin besar sehingga 

meningkatkan nilai saham perusahaan tersebut. Meningkatnya nilai saham akan 

meningkatkan pertumbuhan return saham yang akan diterima investor.   

Rasio ROA (Retun On Asset), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif 

dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini penting karena mengingat keuntungan 

yang memadai yang diperlukan untuk mempertahankan sumber-sumber bank. ROA 

yang tinggi berarti rasio profitabilitas juga tinggi, yang berarti bank sukses dalam 

menghasilkan laba. Laba yang tinggi berarti menjadi bukti investor dapat 

mengharapkan keuntungan yang berasal dari dividen maupun capital gain. 

Sebaliknya ROA yang rendah berarti profitabilitas bank juga rendah dan rendahnya 

profitabilitas berarti bank kurang sukses dalam menghasilkan laba. ROA yang 

tinggi akan meningkatkan harga saham dan seperti ulasan sebelumnya menjelaskan 

adanya peningkatan return saham.  

Sedangkan rasio BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional), merupakan rasio yang mengukur efisiensi operasional bank,  dengan 
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membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin tinggi 

rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank 

(Dr.(Cand.)Taswan, SE, M.Si, 2010). Peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan 

meningkatkan efisiensi operasional melalui perbaikan proses kerja, pembenahan 

organisasi dan pengurangan aktivitas yang kurang produktif (Bank Indonesia, 

2003). Bank Indonesia menetapkan kriteria bank dalam kategori sehat apabila 

memiliki rasio BOPO < 93,25% (Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/2/UPPB). 

Jika semakin besar rasio ini, berarti manajemen semakin beroperasi kurang efisien 

sehingga laba akhirpun akan semakin kecil. Kondisi ini akan menurunkan reputasi 

bank meraih laba sehingga pada akhirnya akan berdampak pada harga saham 

perusahaan, dan selanjutnya adalah semakin menurunnya return saham 

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian (Gantino & Maulana, 2012) 

yang berjudul “Pengaruh ROA, CAR, dan LDR Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-

2012” yang memiliki hasil ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham, CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return Saham, dan 

LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pengamatan 

yang dilakukan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2008-2012, 

sedangkan penelitian ini menggunakan variabel BOPO (Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional, dan menggunakan periode 2011-2015. Dari 

latar belakang penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melanjutkan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  (Gantino & Maulana, 2012) untuk 
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mengetahui apakah terdapat pengaruh rasio keuangan terhadap return saham pada 

bank umum konvensional di Indonesia dengan judul penelitian “Analisis Laporan 

Keuangan Bank Terhadap Return Saham pada Bank Umum Konvensional periode 

2011-2015” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan suatu bank dapat dilihat dari 

faktor fundamental dan teknikal bank tersebut. Faktor fundamental tersebut antara 

lain dilihat dari laporan keuangan bank tersebut, yang dilihat dari rasio keuangan 

bank. Beberapa rasio keuangan untuk mengetahui faktor fundamental bank tersebut 

adalah Likuiditas yang menggunakan Loan To Deposit Ratio, Solvabilitas yang 

menggunakan Capital Adequacy Ratio, dan Rentabilitas yang menggunakan Return 

On Asset dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional. 

Kurniadi, Rintistya (2012) menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif 

terhadap Return Saham. Untuk variabel CAR sendiri (Muammar Khaddafi, 2011) 

dan (Suardana, 2007) menyatakan bahwa variabel CAR memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap return saham. Dewi, Aminar (2013), Gantino, Rilla dan 

Fahri, Maulana (2012) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap 

Return Saham. (Asna & Nugraha, 2006) BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham. 

Penelitian ini menggunakan Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, 

Return On Asset, dan BOPO sebagai variabel independen terhadap pengaruhnya 

bagi Return Saham, sehingga variabel independen tersebut dapat mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan yang bagus 

Analisis Laporan Keuangan Bank..., Muhammad Reyhan, Ma.-IBS, 2017



10 

 

Indonesia Banking School 
  

 

sehingga dapat meningkatkan return saham suatu bank, serta dapat memberikan 

informasi kepada para pengguna laporan keuangan perusahaan tersebut. 

1.3 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah   

a) Apakah terdapat pengaruh positif LDR terhadap return saham pada Bank 

Umum Konvensional tahun 2011 - 2015? 

b) Apakah terdapat pengaruh positif CAR terhadap return saham pada Bank 

Umum Konvensional tahun 2011 - 2015? 

c) Apakah terdapat pengaruh positif ROA terhadap return saham pada Bank 

Umum Konvensional tahun 2011 - 2015? 

d) Apakah terdapat pengaruh negatif BOPO terhadap return saham pada Bank 

Umum Konvensional tahun 2011 - 2015? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1.) Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis Loan To Deposit Ratio 

memiliki pengaruh terhadap return saham bank umum konvensional. 

2.) Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis Capital Adequacy Ratio 

memiliki pengaruh terhadap return saham bank umum konvensional. 

3.) Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis Return On Asset memiliki 

pengaruh terhadap return saham bank umum konvensional. 

Analisis Laporan Keuangan Bank..., Muhammad Reyhan, Ma.-IBS, 2017



11 

 

Indonesia Banking School 
  

 

4.) Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis Biaya Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional memiliki pengaruh terhadap return saham bank 

umum konvensional. 

1.5   Manfaat Penelitian 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang pengaruh 

LDR, CAR, ROA, dan BOPO terhadap return saham perbankan, sehingga 

diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang 

ada dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

2) Bagi Perusahaan Perbankan  

Untuk memberikan masukan bagi dunia perbankan bagaimana dampak dan 

pengaruh LDR, CAR, ROA, dan BOPO terhadap return saham perbankan 

terutama bank di Indonesia. 

3) Bagi Investor 

Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi terutama di 

sektor perbankan, dengan memperhatikan kondisi internal bank. 

4) Bagi Pihak Lainnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan 

bahan  referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya. 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I   

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah,perumusan masalah,  

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan. 
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BAB II  

Dalam bab ini menjelaskan terlebih dahulu teori yang mendasari laporan  

keuangan bank, analisis laporan keuangan, saham dan  return saham,  

hubungan LDR, CAR, dan ROA terhadap return  saham, kerangka pikir,  

dan hipotesis. 

BAB III 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Objek Penelitian, Metode  

Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, Pengguna Variabel,dan  

Teknik Analisis Data. 

BAB IV 

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang dibuat  

dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang  

analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V 

Bab ini merupakan kesimpulan penelitian dan memuat saran bagi penulis 

selanjutnya, sehingga penulis selanjutnya dapat meneliti secara akurat dan 

menghilangkan kekurangan dari hasil penelitian sebelumnya. Tidak hanya 

itu, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya lebih baik lagi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

 Asumsi dari signaling theory adalah para manajer perusahaan memiliki 

informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak 
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luar (investor). Konsep signaling pertama kali dipelajari dalam konteks kerja dan 

produk pasar oleh Akerlof and Arrow yang dikembangkan oleh equilibrum signal 

oleh Spence (1973) yang menyatakan bahwa perusahaan yang baik dapat 

membedakan diri dengan perusahaan yang buruk dengan mengirimkan sinyal yang 

kredibel mengenai kualitas ke pasar modal. Di dalamnya terdapat dua jenis sinyal 

yaitu sinyal bad news dan good news. Sinyal bad news memberikan informasi 

berupa kinerja yang buruk atau mengalami penurunan, sedangkan good news 

memberikan informasi berupa kinerja perusahaan yang baik atau mengalami 

peningkatan (Godfrey et.al., 2010). Godfrey juga menjelaskan bahwa manajer 

dengan sukarela akan memberikan informasi kepada investor untuk membantu 

pengambilan keputusan mereka. Hal tersebut mencerminkan jika ada perubahan 

dalam informasi suatu perusahaan terutama bank, berarti akan merubah keputusan 

yang dibuat investor dari perubahan informasi tersebut. Maka dari itu laporan 

keuangan yang berupa rasio keuangan bank, dapat memberikan sinyal yang baik 

kepada para investor, yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk 

berinvestasi pada bank tersebut. 

2.1.2 Efficient Market Hypothesis 

 Istilah tentang pasar yang efisien memang bisa diartikan secara berbeda-

beda dan untuk tujuan yang berbeda pula. Untuk bidang keuangan, konsep pasar 

yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Tandelilin (2010) menyatakan 

bahwa pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang 

diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam hal ini 

informasi yang tersedia dapat meliputi informasi di masa lalu (sebagai contoh laba 
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perusahaan tahun lalu), maupun informasi saat ini (sebagai contoh rencana 

kenaikan dividen tahun ini), serta informasi yang bersifat sebagai opini rasional 

yang beredar di pasar yang dapat mempengaruhi perubahan harga. 

Tandelilin (2010) mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien ke dalam 

tiga Efficient Markert Hypothesis (EMH), sebagai berikut: 

1. Efisien dalam Bentuk Lemah (Weak Form) 

Pasar efisien dalam bentuk ini berarti bahwa semua informasi di masa lalu 

(historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. 

Oleh karena itu, informasi historis tersebut tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang, karena sudah tercermin 

pada harga saat ini. 

2. Efisien dalam Bentuk Setengah Kuat (Semi Strong) 

Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat memiliki arti bahwa harga pasar 

saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah 

dengan semua informasi yang di publikasikan di pasar. Suatu pasar dinyatakan 

efisien setengah kuat bila informasi terserap atau direspons dengan cepat oleh pasar 

(dalam satu hingga dua spot waktu atau hari di seputar pengumuman). 

3. Efisien dalam Bentuk Kuat (Strong Form) 

Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk 

sekarang mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang 

dipublikasikan dan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Pada 

pasar efisien bentuk kuat tidak akan ada seorang investor pun yang bisa 

memperoleh return tak normal. 
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GAMBAR 2.1 

Efficient Market Hypothesis 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Tandelilin, 2010) 

 

 

2.1.3 Investasi  

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah; 2010). Sedangkan menurut 

Tandelin (2010), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa yang akan datang. 

2.1.3.1 Jenis-jenis Investasi 

Menurut Sunariyah (2010) investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian 

utama yaitu: 

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real asset) berupa aktiva berwujud 
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seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa 

surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil 

yang dikuasai oleh entitas.  

Pemilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas 

menurut Charles P. Jones (2014) dapat dilakukan dengan dua cara: 

a.) Investasi Langsung (Direct Investment) 

 Investasi langsung dapat diartikan investor tidak hanya membeli dan 

menjual saham mereka sendiri (biasanya menggunakan makelar), tetapi 

juga mengendalikan secara langsung. Investasi secara langsung dapat 

berupa: 

 Aset Keuangan Tak Berharga / Nonmarketable Financial Asset 

 Aset Keuangan Pasar Uang / Money Market Financial Asset 

 Aset Keuangan Pasar Modal / Capital Market Financial asset 

 Aset Keuangan Pasar Derivatif / Derivatif Market Financial Asset  

b.) Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment) 

 Investasi tidak langsung mengacu pada pembelian dan penjualan 

saham perusahaan investasi yang pada gilirannya memegang portofolio 

efek. Daripada membeli dan menjual sekuritas sendiri, investor dapat 

membeli beberapa jenis dana perusahaan investasi yang kemudian 

membebaskan mereka untuk membuat suatu keputusan terkait portofolio itu 

sendiri. Sebagai pemegang saham dengan kepemilikan pada portofolio 

tersebut, mereka berhak untuk berbagi keuntungan mereka dari dividen, 
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bunga, dan keuntungan modal yang dihasilkan. Investasi secara tidak 

langsung berupa Aset Keuangan Perusahaan Investasi (Investment 

Companies Financial Asset). 

2.1.3.2 Risiko Investasi 

Di dalam dunia investasi pasti seseorang akan menghadapi suatu risiko yang 

dinamakan risiko investasi, sehingga dalam berinvestasi seseorang harus 

mempertimbangkan tindakan yang akan diambil. Menurut Tandellin (2010) risiko 

yaitu: 

“Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return actual dengan 

return yang diharapkan. Semakin besar perbedaannya, berarti semakin besar risiko 

investasi tersebut.” 

2.1.4 Saham 

2.1.4.1 Pengertian Saham 

Salah satu yang menjadi instrumen dari pasar modal itu sendiri adalah 

saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas (Darmadji dan Fakhruddin, 2006:6), dan perusahaan-perusahan 

yang telah go public (perusahaan terbuka) ini menerbitkan sahamnya di pasar 

modal. Perusahaan di sektor perbankan tersebut juga merupakan bagian dari pasar 

modal ini. 

Bursa Efek yaitu tempat bertemunya penjual dana dan pembeli dana yang 

di pasar modal atau Bursa tersebut diperantarai oleh para anggota bursa selaku 

pedagang perantara perdagangan efek untuk melakukan transaksi jual-beli 

(Sumantoro,1990: 10).  
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Saham yang telah dibeli di pasar perdana (Initial Public Offering) kemudian 

akan diperdagangkan di bursa efek atau pasar sekunder. Saat pertama kali sekuritas 

tersebut diperdagangkan di bursa efek biasanya memerlukan waktu sekitar enam 

sampai delapan minggu dari saat Initial Public Offering. Pada waktu sekuritas 

tersebut mulai diperdagangkan di bursa, dikatakan sekuritas tersebut 

diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi bursa efek merupakan suatu tempat untuk 

memperdagangkan sekuritas tersebut.   

2.1.4.2 Jenis-jenis Saham 

 Menurut Tandelilin (2010), saham terbagi menjadi dua jenis, antara lain:  

1. Saham Biasa (Common Stock)  

Saham biasa (common stock) menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. 

Saham biasa adalah sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan perusahaan. 

Sebagai pemilik, pemegang saham biasa suatu perusahaan mempunyai hak suara 

proposional pada berbagai keputusan penting perusahaan antara lain pada 

persetujuan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, 

pemegang saham biasa memiliki klaim atas penghasilan dan aktivitas perusahaan. 

Apabila perusahaan menghasilkan laba dalam menjalankan bisnisnya, maka 

sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang 

saham dalam bentuk dividen.  

2. Saham Preferen (Preferred Stock)  

Saham preferen (preferred stock) merupakan satu jenis sekuritas ekuitas 

yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham 

preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari 
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waktu ke waktu. Seperti yang disebut dengan istilah preferred yang berarti 

dilebihkan, pembagian dividen kepada pemegang saham preferen lebih 

didahulukan sebelum diberikan kepada pemegang saham biasa. Sesungguhnya 

saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan (hybrid) 

antara saham biasa dengan obligasi. Saham preferen adalah serupa dengan saham 

biasa karena merupakan ekuitas yang menyatakan kepemilikan, membayar dividen, 

dan menerbitkan tanpa tanggal jatuh tempo. Di sisi lain, saham preferen juga serupa 

dengan obligasi karena merupakan sekuritas yang menghasilkan pendapatan tetap 

dari dividen tetapnya. 

2.1.5 Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut 

Samsul (2006), return adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari 

modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam saham ini merupakan 

keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham, dimana jika untung disebut capital 

gain dan jika rugi disebut capital loss.  

Menurut (Tandelilin, 2010) sumber-sumber return investasi terdiri dari 

duan komponen utama, yaitu yield dan capital gain (loss). Yield merupakan 

komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh 

secara periodik dari suatu investasi. Demikian pula halnya jika kita membeli saham, 

yield ditunjukkan oleh besarnya dividen yang kita peroleh. Sedangkan capital gain 

(loss) merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa 

memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Menurut (Tandelilin, 2010), 

return saham dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :  
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =  
(𝑃𝑖, 𝑡 − 𝑃𝑖, 𝑡 − 1)

𝑃𝑖, 𝑡 − 1
 

Dimana:   

Pi,t = harga saham sekarang.   

Pi,t-1 = harga saham sebelumnya. 

2.1.6 Bank 

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan 

fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. 

Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu 

segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara 

ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak lepas dari 

perannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah 

uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter 

dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter. 

 

2.1.6.1  Pengertian Bank 

Terdapat beberapa definisi mengenai bank dalam berbagai sudut pandang. 

Hal itu sesuai dengan perkembangan dunia perbankan yang terjadi. Berikut adalah 

beberapa pengertian mengenai bank: 

1. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dana, mengeluarkannya  kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.” (Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan). 
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2. “Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan 

membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, 

mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya 

dalam surat berharga. (Dictionary of Banking and financial service by Jerry 

Rosenberg). 

3. “Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya 

menghimpun dana berupa giro, deposito, dan tabungan dari pihak yang kelebihan 

dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa 

keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. 

(Dr. (Cand.) Taswan, S.E., M.Si., 2010) 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwan bank 

merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai sarana penghimpun dan juga 

penyalur dana bagi masyarakat luas, serta sebagai jasa pembayaran serta lalu lintas 

perederan uang di masyarakat. 

 

 

2.1.6.2 Jenis-jenis Bank 

1. Berdasarkan Fungsinya (Kasmir, 2014)  

a. Bank Umum menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

menyatakan “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 
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Kegiatankegiatan yang dilakukan bank umum antara lain: (1) menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan. 15 (2) memberikan kredit. (3) 

menerbitkan surat pengakuan hutang. (4) membeli, menjual, menjamin 

resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya. (5) 

memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan 

nasabah. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menurut Undang-undang RI No. 10 

Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

2. Jenis-jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya (Kasmir, 2014) jenis-jenis bank 

berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi dua yaitu bank milik pemerintah 

dan bank milik swasta.  

a) Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh 

atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh pemerintah.  

b) Bank Milik Swasta Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau 

sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh swasta.  

3) Jenis-jenis Bank Berdasarkan Status Jenis-jenis bank berdasarkan status 

dibedakan menjadi dua yaitu bank devisa dan bank non devisa (Kasmir, 2014) 

a) Bank Devisa Bank devisa adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat 
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memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri dan 

sudah mendapat izin dari Bank Indonesia.  

b) Bank Non Devisa Bank non devisa adalah bank yang belum mendapat 

izin dari Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan lalu lintas 

pembayaran dalam dan luar negeri seperti bank devisa. 

2.1.6.3 Kegiatan Bank 

 Sekarang ini kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama 

kegiatan bank umum adalah sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk Simpanan 

Giro, Simpanan Tabungan, Simpanan Deposito. 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) dalam bentuk kredit. 

3. Memberikan jasa-jasa bank (service) lainnya antara lain menerima setoran 

(pajak, pembayaran telepon, air, listrik, dll), melayani pembayaran-

pembayaran (gaji, dividen, bonus, dll), melayani pengiriman uang 

(transfer), dan juga menagih warkat antar bank yang berupa cek, bilyet giro, 

atau surat berharga lainnya. 

2.1.6.4 Sumber Dana Bank  

Menurut Kasmir (2014) sumber dana bank dibedakan menjadi tiga yaitu 

sebagai berikut: 

1) Bank itu sendiri. Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) 

maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank, seperti: 

a) Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan mdoal dari para 

pemegang saham lama atau pemegang saham baru 
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b) Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan 

oleh bank dan sementara waktu belum digunakan 

c) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum 

dibagikan kepada para pemegang saham. 

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas antaralain: 

a) Simpanan Giro, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana 

perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. 

b) Simpanan Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek dan bilyet giro. 

c) Simpanan Deposito, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

penyimpan dengan bank. 

3) Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) Dana masyarakat adalah dana yang 

berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank 

dengan menggunakan instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana 

masyarakat dihimpun dalam bentuk giro, deposito, tabungan.  

a) Giro (Demand Deposits) Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank 

yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 

surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.  

b) Deposito (Time Deposits) Deposito adalah simpanan berjangka yang 

dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam 
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jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan 

sebelumnya.  

c) Tabungan (Savings) Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang 

dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank. 

2.1.7 Laporan Keuangan Bank 

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank pada suatu waktu (periode) 

akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi keuangan perusahaan. Baik kepada pemilik, manajemen 

maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. 

 

 

2.1.7.1 Pengertian Laporan Keuangan Bank 

 Pengertian Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (2004:2) adalah 

sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan 

laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara 

misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

Disamping itu juga  termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 

dengan laporan tersebut. Misalnya : informasi keuangan segmen industri dan 
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geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

Menurut Kasmir (2014:280) laporan keuangan bank menunjukan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana 

kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. 

Laporan ini juga menunjukan kinerja manajemen bank selama satu periode. 

2.1.7.2 Tujuan Laporan Keuangan Bank 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2004:2), dinyatakan bahwa 

tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang 

laporan keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 

ekonomi serta menunjukan pertanggung jawaban (stewardship) manajemen atas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercaya kepada mereka. 

Sedangkan tujuan laporan keuangan bank menurut Kasmir (2014:281) yaitu 

: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis 

aktiva yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis 

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis 

modal pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.   
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5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam periode tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari 

hasil laporan keuangan yang disajikan. 

2.1.7.3 Rasio Sebagai Alat Analisis Laporan Keuangan Bank 

 Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu 

perusahaan seorang analis memerlukan adanya ukuran tertentu yang sering 

digunakan adalah rasio. Menurut Harahap (2004:297): “Rasio keuangan adalah 

angka-angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan 

dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan 

(berarti).”  

Menurut Kasmir (2014:310) terdapat beberapa rasio keuangan yang 

dianggap penting dalam menganalisis laporan keuangan suatu bank :   

1. Rasio Likuiditas  

Rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya pada saat ditagih.  Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan 

dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang 

telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid suatu bank. Adapun jenis-

jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut: 
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a. Quick Ratio  

 Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan 

deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. 

Quick Ratio =   
𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕
  x 100% 

b. Investing Policy Ratio  

 Merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para 

deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. 

Investing Policy Ratio =   
𝑺𝒆𝒄𝒖𝒓𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕
  x 100% 

c. Banking Ratio  

 Bertujuan mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan 

jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi 

rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang 

digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya. 

Banking Ratio =   
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒂𝒏𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕
  x 100% 

d. Assets To Loan Ratio  

 Merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan 

jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin 

rendah tingkat likuiditas bank. 

Asset to Loan Ratio =   
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒂𝒏𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
  x 100% 
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e. Cash Ratio  

 Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi 

kewajibannya yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank 

tersebut. 

Cash Ratio =   
𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔

𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕 𝑻𝒆𝒓𝒎 𝑩𝒐𝒓𝒓𝒐𝒘𝒊𝒏𝒈
  x 100% 

f. Loan to Deposit Ratio  

 Merupakan Rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

Besarnya Loan To Deposit Ratio menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 

110%. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =   
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒂𝒏𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕+𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
  x 100% 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

sebagai salah satu variabel dan akan dijelaskan secara komprehensif. Menurut Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, LDR 

merupakan rasio yang membandingkan antara kredit (tidak termasuk kredit kepada 

bank lain) dengan dana pihak ketiga (mencakup giro, tabungan,deposito).  

Loan to Deposit Ratio (LDR) =   
𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕

𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
  x 100% 

2. Rasio Solvabilitas  

Rasio yang mengukur kemampuan bank mencari sumber dana untuk 

membiayai kegiatannya. Dapat dikatakan bahwa rasio ini merupakan alat ukur 

untuk melihat kekayaan bank dalam efisiensi bagi pihak manajemen bank. 
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a. Primary Ratio  

Merupakan rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah 

memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk 

dapat ditutupi oleh capital equity. 

Primary Ratio =   
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
  x 100% 

b. Risk Assets Ratio  

 Merupakan rasio untuk mengukur kemungkinan penurunan risk assets. Risk 

Assets Ratio =   
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔−𝒄𝒂𝒔𝒉 𝒂𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔−𝒔𝒆𝒄𝒖𝒓𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
  x 100% 

c. Secondary Risk Ratio  

  Merupakan rasio untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko 

lebih tinggi.  

Secondary Risk Ratio =   
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

 𝑺𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒂𝒓𝒚 𝑹𝒊𝒔𝒌 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
  x 100% 

d. Capital Ratio  

Merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan 

dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karen bunga gagal 

ditagih. 

Capital Ratio =   
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍+𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒂𝒏 𝒍𝒐𝒔𝒔𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒂𝒏𝒔
  x 100% 

e. Capital Adequacy Ratio  

Untuk mencari rasio ini perlu terlebih dahulu untuk diketahui besarnya 

estimasi risiko yang akan terjadi dalam pemberian kreditdan risiko yang akan 
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terjadi dalam perdagangan surat-surat berharga. 

Capital Adequacy Ratio =   
𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒂𝒏𝒔+𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
  x 100%  

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Capital Adequacy Ratio  (CAR) 

sebagai salah satu variabel dan akan dijelaskan secara komprehensif. Capital dapat 

dihitung dengan menggunakan CAR (Capital Adequacy Ratio). Rasio  ini 

digunakan sebagai indikator terhadap kemampuan bank menutupi penurunan aktiva 

akibat terjadinya kerugian-kerugian atas aktiva bank dengan menggunakan 

modalnya sendiri. CAR merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).  

 

Pos-pos yang termasuk modal sendiri adalah:  

a. Modal inti, yang terdiri dari :  

1. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.  

2. Agio saham, yaitu selisih laba setoran modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.  

3. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

yang ditahan atau dari laba bersih sesudah dikurangi pajak yang telah 

disetujui.  

4. Cadangan tertentu, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah 

disisihkan untuk tujuan tertentu diantaranya :  

i.  Laba yang ditahan, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah 

dikurangi pajak, dan belum ditentukan penggunaannya oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota,. Dalam  hal 
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bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian 

tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.  

ii. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun 

berjalan setelah dikurangi dengan tafsiran hutang pajak.  

iii. Minority interdest yaitu modal inti anak perusahaan setelah 

dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak 

perusahaan tersebut.  

b. Modal pelengkap, terdiri dari:  

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk 

dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

dari Direktorat Jenderal Pajak.  

2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu 

cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan.  

c. Modal kantor cabang bank asing, yaitu dana bersih kantor kantor 

cabangnya di luar Indonesia.  

ATMR merupakan pejumlahan baik itu aktiva neraca maupun aktiva 

administratif yang telah dikalikan bobotnya masing-masing. Pos-pos yang masuk 

dalam aktiva antara lain kas, emas, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan pada bank 

lain, surat berharga yang dimiliki, kredit yang disalurkan, penyertaan, aktiva tetap 

dan inventaris, rupa rupa aktiva, fasilitas kredit yang belum digunakan, jaminan 

bank, dan  kewajiban untuk membeli kembali aktiva bank dengan syarat repurchase 

agreement. Seluruh aktiva tersebut dikalikan dengan bobot risiko yang telah 

ditetapkan BI kemudian dan disebut dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 
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(ATMR). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =   
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
  x 100% 

3. Rasio Rentabilitas  

Rasio yang mengukur kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba. Rasio 

ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan kemampuan laba yang 

dicapai oleh bank yang bersangkutan.  

a. Gross Profit Margin (GPM) 

 Rasio ini digunakan untuk mengatahui presentasi laba dari kegiatan usaha 

murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. 

Gross Profit Margin (GPM)=   
𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆−𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
  x 100% 

b. Net Profit Margin 

 Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan 

net income dari kegiatan operasi pokoknya. 

Net Profit Margin (NPM)=   
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
  x 100% 

c. Return on Equity Capital 

 Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net income. 

Return On Equity Capital =   
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
  x 100% 

 

 

d. Return on Total Assets (ROA) 
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 Rasio untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan laba dari 

pengelolaan aset. 

 Return On Assets  =   
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝑻𝒂𝒙

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
  x 100% 

e. Rate Return on Loan 

 Untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan 

perkreditannya. 

Rate Return On Loans =   
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒂𝒏𝒔
  x 100% 

f. Interest Margin on Earning Assets (IMEA) 

 Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan biaya-biaya. 

Interest Margin On Earning Assets=   
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆−𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
  x 100% 

g. Interest Margin on Loan (IML) 

 Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan biaya-biaya. 

Interest Margin On Loan=   
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆−𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒐𝒂𝒏𝒔
  x 100% 

 

h. Leverage Multiplier 

 Alat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya, 

karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. 

Leverage Multiplier =   
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
  x 100% 
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i. Assets Utilization 

 Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

manajemen suatu bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan 

operating income dan nonoperating income. 

Assets Utilization =   
𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆+𝑵𝒐𝒏𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
  x 100% 

j. Interest Expense Ratio 

 Digunakan untuk mengukur besarnya presentase antara bunga yang dibayar 

kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. 

Interest Expense Ratio =   
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕
  x 100% 

k. Cost of Fund 

 Merupakan rasio untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

sejumlah deposit yang ada di bank tersebut. 

Cost of Fund =   
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕
  x 100% 

 

l. Cost of Money 

 Cost of Money =   
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑫𝒂𝒏𝒂+𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑶𝒗𝒆𝒓𝒉𝒆𝒂𝒅

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒂𝒏𝒂
  x 100% 

m. Cost of Loanable Fund 

 Cost of Loanable Fund =   
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑫𝒂𝒏𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒂𝒏𝒂−𝑼𝒏𝒍𝒐𝒂𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒅
  x 100% 

n. Cost of Operable Fund 
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 Cost of Operable Fund =   
𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑫𝒂𝒏𝒂+𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑶𝒗𝒆𝒓𝒉𝒆𝒂𝒅

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒂𝒏𝒂−𝑼𝒏𝒍𝒐𝒂𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒅
  x 100% 

o. Cost of Efficiency 

Digunakan untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan oleh bank. Atau 

untuk mengukur besarnya biaya bank yang digunakan untuk memperoleh earning 

asset. 

Cost of Efficiency =   
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
  x 100% 

p. Operating Expense Operating Income / BOPO 

Digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank. Dengan menghitung beban 

operasional dibagi dengan pendapatan operasional. 

BOPO  =   
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
  x 100% 

Analisis Laporan Keuangan Bank..., Muhammad Reyhan, Ma.-IBS, 2017



105 

 

        Indonesia Banking School 
 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Return on Total Assets (ROA) dan Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional sebagai salah satu variabel dan akan 

dijelaskan secara komprehensif. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 

tanggal 14 Desember 2001 ROA merupakan perhitungan rasio dengan membandingkan laba 

sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Sedangkan BOPO meerupakan perhitungan rasio 

dengan membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. 

Return on Assets (ROA) =   
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝑻𝒂𝒙

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
  x 100% 

BOPO  =   
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
  x 100% 

 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Pengarang dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

 
1 (Rilla Gantino dan Fahri 

Maulana;2012) 

 

Pengaruh ROA,CAR, 

Dan LDR Terhadap 

Return Saham Pada 

Perusahaan Perbankan 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

2008-2012 

Dependen: 

Return 

Saham 

 

Independen: 

ROA,CAR, 

LDR 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

ROA berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Return Saham 

CAR berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

Return Saham 

LDR berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap Return 

Saham. 

Periode penelitian ini 

adalah tahun 2011-

2015. Sedangkan  

peneliti sebelumnya 

adalah periode 2008-

2012. 

Penelitian ini 

menggunakan BOPO. 

Sedangkan penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan BOPO. 

No Pengarang dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 
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2 (Asna dan Andi  

Nugraha;2004) 

 

Analisis Pengaruh 

Rasio Keuangan 

Terhadap Return  

Saham Perbankan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Jakarta 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

CAR,LDR, 

ROA,BOPO 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

LDR berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham  

BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap return saham 

CAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham 

ROA tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel BOPO. 

Periode penelitian ini 

adalah tahun 2011-

2015. 

3 (Poppy Rosita, Harjun 

Muharam, Mulyo 

Haryanto;2014) 

 

Analisis Pengaruh 

Kesehatan Bank 

Dengan Metode 

CAMELS 

TERHADAP 

RETURN SAHAM 

(Studi Kasus 

PadaBank Listed di 

BEI Periode 2008-

2014) 

Dependen: 

Return 

Saham 

 

Independen: 

CAR,NIM, 

LDR,NPL, 

BOPO 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

CAR tidak 

berpengaruh terhadap 

return saham 

NIM berpengaruh 

terhadap Return 

Saham 

LDR berpengaruh positif  

terhadap return saham 

NPL tidak berpengaruh 

terhadap return saham 

BOPO tidak berpengaruh 

terhadap return saham 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel 

NIM,NPL,BOPO. 

Periode penelitian 

ini adalah tahun 

2011-2015. 

No Pengarang dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 
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4 (Aminar Sutra 

Dewi;2013) 

 

Analisis Rasio 

CAMEL Terhadap 

Return Saham Pada 

PT. Bank Mandiri  

Tbk. 

Dependen: 

Return 

Saham 

 

Independen: 

CAR,KAP,

ROA,LDR 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

CAR tidak berpengaruh 

terhadap return saham 

KAP berpengaruh 

terhadap return saham 

ROA berpengaruh 

terhadap return saham 

LDR tidak 

berpengaruh 

terhadap return 

saham.. 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel KAP. Periode 

penelitian ini adalah 

tahun 2011-2015. 

5 (Pibrianti Dahlia 

Lastria Simanjuntak, 

Raina Linda Sari;2014) 

 

Analisis Pengaruh 

Return On Asset, Net 

Profit Margin, 

Earning Per Share 

Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di BEI 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

ROA,CAR, 

NPM,EPS 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

CAR tidak berpengaruh 

terhadap return saham 

NPM  tidak 

berpengaruh terhadap 

return saham 

EPS  tidak berpengaruh 

terhadap return saham 

ROA tidak 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

return saham 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel NPM dan 

EPS. Periode 

penelitian ini adalah 

tahun 2011-2015. 

No Pengarang dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 
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6 (Rintistya 

Kurniadi;2012) 

 

Pengaruh CAR, NIM, 

LDR  Terhadap Return 

Saham Perusahaan  

Perbankan Indonesia 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

CAR,NIM, 

LDR 

Analisis 

Deskriptif 

CAR tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham 

NIM berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

return saham 

LDR berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap return saham 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel NIM, 

sedangkan penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan 

variabel ROA. 

Periode penelitian ini 

adalah tahun 2011-

2015. 
7 (Jessica Christie;2016) 

 

Pengaruh CAMELS 

Terhadap Return 

Saham Pada 

Perusahaan Perbankan 

Go Public 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

CAR,NPM, 

NPL,ROA, 

LDR,IER 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

CAR tidak 

berpengaruh 

terhadap return 

saham. NPL tidak 

berpengaruh positif 

terhadap return 

saham. NPM tidak 

berpengaruh positif 

terhadap return 

saham. ROA tidak 

berpengaruh positif 

terhadap return 

saham. LDR 

berpengaruh positif 

terhadap return 

saham. IER tidak 

berpengaruh positif 

terhadap return 

saham. 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel 

NPM,NPL,IER. 

Periode penelitian ini 

adalah tahun 2011-

2015. 

No Pengarang dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 
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8 (Adamilyara Aqil 

Abdulmannan and 

Taufik 

Faturohman;2015) 

The Relationship 

Between Fundamental 

Factors and Stock 

Return: Case Based 

Approach On Banking 

Companies Listed In 

Indonesia Stock 

Exchange 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

EPS,DPS,FA/

TA,ROA, 

ROE 

Standard 

Regression 

Analysis 

EPS is negatively 

relationship with 

stock return. DPS is 

positively 

relationship with 

stock return. FA/TA 

is positively 

relationship with 

stock return. ROA is 

negatively 

relationship with 

stock return. ROE is 

positively 

relationship with 

stock return. 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel 

EPS,DPS,FA/TA,dan 

ROE. Periode 

penelitian ini adalah 

tahun 2011-2015. 

9 (Sonnia Cindy 

Tamuunu and Farlane 

Rumokoy;2014) 

 

The Influence of 

Fundamental Factors 

On Stock Return. Case 

Study: Company Listed 

in LQ 45 2011-2014 

 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

ROA,CR,EPS

,NPM 

Multiple 

Regression 

Analysis 

ROA has no significant 

influence on stock return. 

CR has significant 

influence on stock return. 

EPS has no significant 

influence on stock return. 

NPM has significant 

influence on stock return. 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

CR,EPS,NPM. 

Sedangkan penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan 

variabel CAR dan 

LDR. Periode 

penelitian ini adalah 

tahun 2011-2015. 

No Pengarang dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 
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10 (Noor Muhammad;2014) 

 

Stock Returns and 

Fundamental in the 

Australian Market 

 

 

Dependen: 

Stock Return 

 

Independen: 

ROA,ROE, 

EPS,FCF, 

POR,P/E, 

TBQ,M2B, 

MVA,CFROI 

Multiple 

Linier 

Regression 

Analysis 

From market based 

financial measures, we 

find that P2E,TBQ,M2B, 

and CFROI can better 

explain variance in stock 

price. From accounting 

based financial measure 

only ROA and POR can 

explain stock return. 

Penelitian ini tidak 

menggunakan market 

based. Dari 

Accounting Based, 

penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel 

ROE,EPS,FCF,POR. 

Sedangkan penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan CAR 

dan LDR. 

11 (Suardana, Ketut Alit; 

2007) 

 

Pengaruh Rasio CAMEL 

Terhadap Return Saham 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

CAR, RORA, 

LDR, BOPO, 

EPS 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

CAR berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Return Saham 

Sementara RORA, LDR, 

EPS,dan BOPO tidak 

berpengaruh terhadap 

return saham 

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel RORA, 

BOPO, dan EPS. 

Perioden penelitian 

sebelumnya dalah 

2003-2005, 

sedangkan penelitian 

ini adalah periode 

2011-2015. 

No Pengarang dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 
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12 (Muammar Khaddafi dan 

Ghazali Syamni; 2011)  

 

Hubungan Rasio 

CAMEL dengan Return 

Saham pada Perusahaan 

Perbankan di Bursa Efek 

Indonesia  

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

CAR, NPL, 

PPAP, ROA, 

ROE, LDR, 

BOPO, FBI 

dan NIM 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

CAR, ROE, NIM, dan 

LDR memiliki pengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap Return Saham. 

NPL, FBI, ROA, PPAP 

dan BOPO tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

Return Saham. 

  

Penelitian ini tidak 

menggunakan 

variabel NPL, PPAP, 

ROE, BOPO,FBI, dan 

NIM. 

Periode penelitian 

sebelumnya adalah 

tahun 2001-2009. 

Sedangkan periode 

penelitian ini adalah 

tahun 2011-2015. 

 13 (Heribertus Ari 

Bardono;2011) 

 

Analisis Pengaruh 

Permodalan, Likuiditas, 

dan Rentabilitas 

Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Untuk Periode 

TH. 2007-2009. 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

CAR, LDR, 

ROA, dan 

BOPO  

Analisis 

Regresi 

Berganda 

CAR berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap return saham. 

LDR berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan. 

ROA berpengaruh positif 

dan signifikan. 

BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan. 

Penelitian ini 

menggunakan periode 

2011-2015. 

Sedangkan penelitian 

sebelumnya 

menggunakan periode 

2007-2009. 

No Pengarang dan Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 
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14 (Al Azhar L;2013) 

 

Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio , Biaya 

Operasional Pendapatan 

Operasional dan Loans to 

Deposit Ratio terhadap 

Return Saham Industri 

Perbankan. 

Dependen: 

Return Saham 

 

Independen: 

CAR, BOPO, 

LDR 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

CAR berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap return saham. 

BOPO berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap return saham. 

LDR berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap return saham. 

Penelitian 

sebelumnya tidak 

menggunakan rasio 

Return On Asset. 

Sedangkan penelitian 

ini menggunakan 

rasio Return On Asset. 

Penelitian 

sebelumnya 

menggunakan periode 

2006-2008. Penelitian 

ini menggunnakan 

periode 2011-2015. 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Menurut Mulyono dalam Sofi’i (2006: 33), ada tiga pokok penting dalam 

menganalisa rasio keuangan perusahaan perbankan, yaitu rasio solvabilitas, rasio likuiditas, 

dan rasio rentabilitas, dimana masing-masing rasio mewakili syarat kinerja perusahaan bank 

yang baik yaitu terjaganya keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan 

pencapaian rentabilitas yang wajar, serta pemenuhan modal yang memadai. Pada penelitian 

ini, guna menilai aspek likuiditas, solvabilitas, dan aspek rentabilitas tersebut maka 

digunakan LDR, CAR, ROA, dan BOPO. 

2.3.1 Pengaruh Loan to Deposit Ratio Terhadap Return Saham 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah 

kredit yang diberikan dibanding jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

LDR juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank. Dari aspek 

likuiditas, LDR yang tinggi berarti likuiditas bank semakin rendah dan cenderung tidak likuid 

sehingga resiko dalam berinvestasi menjadi tinggi. Akan tetapi bagi masyarakat investor, 

LDR yang tinggi berarti banyak dana yang disalurkan dalam perkreditan sehingga perbankan 
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akan memperoleh laba dari bunga kredit. Laba yang tinggi pada akhirnya akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham dan pada 

akhirnya mampu meningkatkan nilai return saham yang dimiliki dari periode sebelumnya. 

Menurut signaling theory, return saham pada bank merupakan sinyal baik akan 

kualitas bank tersebut kepada investor. Berdasarkan signalling theory, pengaruh LDR 

terhadap return saham dapat memberikan sinyal good news kepada investor apabila tingkat 

LDR tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa jika tingkat LDR tinggi maka laba dari bunga kredit 

semakin besar, hal ini akan berpengaruh kepada kualitas bank yang meningkat, yang akan 

mencerminkan meningkatnya return bank tersebut. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Rosita, Muharam, & Haryanto, 2014). Hasil 

penelitian mereka menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 

Ho1: Loan To Deposit Ratio tidak berpengaruh positif terhadap return saham 

Ha1: Loan To Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap return saham 

2.3.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Return Saham 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio keuangan untuk mengukur 

permodalan. (Kasmir, 2003: 27). Pada dasarnya semakin tinggi CAR, maka bank semakin 

solvable. Bank yang memiliki CAR yang tinggi, berarti bank memiliki modal yang cukup 

kuat guna menjalankan usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang 

diperolehnya.  

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi berarti bank mempunyai kemampuan 

untuk mengatasi kemungkinan kerugian akibat perkreditan dan perdagangan surat-surat 
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berharga. Selain itu, CAR tinggi maka masyarakat dan investor akan percaya terhadap 

kemampuan permodalan bank dan dana yang diserap dari masyarakat meningkat yang 

akhirnya akan meningkatkan harga saham dimana otomatis meningkatkan nilai return saham 

karena adanya peningkatan harga saham dari harga sebelumnya.  

Menurut signaling theory, return saham pada bank merupakan sinyal baik akan 

kualitas bank tersebut kepada investor. Berdasarkan signalling theory, pengaruh CAR 

terhadap return saham dapat memberikan sinyal good news kepada investor apabila tingkat 

CAR tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa jika tingkat CAR tinggi maka bank dapat dikatakan 

memiliki kemampuan dalam mengatasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Hal ini 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat ataupun investor, sehingga kualitas bank 

tersebut yang dicerminkan oleh harga saham meningkat. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Muammar Khaddafi, 2011) dan (Suardana, 

2007). Hasil penelitian mereka menunjukkan CAR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini 

adalah: 

Ho2: Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh positif terhadap Return Saham 

Ha2: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap Return Saham 

2.3.3 Pengaruh Return On Asset Terhadap Return Saham  

Return on Assets (ROA) merupakan rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Tinggi rendahnya 

ROA juga akan mempengaruhi harga saham. ROA yang tinggi berarti rasio rentabilitas juga 

tinggi, yang berarti bank sukses dalam menghasilkan laba. Laba yang tinggi berarti menjadi 
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bukti investor dapat mengharapkan keuntungan yang berasal dari deviden. Sebaliknya ROA 

yang rendah berarti rentabilitas bank juga rendah dan rendahnya rentabilitas berarti bank 

kurang sukses dalam menghasilkan laba. ROA yang tinggi akan meningkatkan harga saham 

dan seperti ulasan sebelumnya menjelaskan adanya peningkatan return saham. 

Menurut signaling theory, return saham pada bank merupakan sinyal baik akan 

kualitas bank tersebut kepada investor. Berdasarkan signalling theory, pengaruh ROA 

terhadap return saham dapat memberikan sinyal good news kepada investor apabila tingkat 

ROA tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa jika tingkat ROA tinggi maka laba bank semakin 

besar, hal ini akan berpengaruh kepada kualitas bank yang meningkat, yang akan 

mencerminkan meningkatnya return bank tersebut. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Gantino & Maulana, 2012). Hasil penelitian 

mereka menyebutkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

(Muhammad & Scrimgeour, 2014) juga menyebutkan bahwa ROA berpengaruh positif 

terhadap return saham. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini 

adalah: 

Ho3: Return On Asset tidak berpengaruh positif terhadap Return Saham 

Ha3: Return On Asset berpengaruh positif terhadap Return Saham 

2.3.4 Pengaruh Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Terhadap 

Return Saham 

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang 

mengukur efisiensi operasional bank,  dengan membandingkan biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Jika semakin besar rasio ini, berarti manajemen semakin beroperasi 
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kurang efisien sehingga laba akhirpun akan semakin kecil. Kondisi ini akan menurunkan 

reputasi bank meraih laba sehingga pada akhirnya akan berdampak pada harga saham 

perusahaan, dan selanjutnya adalah semakin menurunnya return saham.  

Menurut signaling theory, return saham pada bank merupakan sinyal baik akan 

kualitas bank tersebut kepada investor. Berdasarkan signalling theory, pengaruh BOPO 

terhadap return saham dapat memberikan sinyal bad news kepada investor apabila tingkat 

BOPO tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa jika tingkat BOPO tinggi maka tingkat efisiensi 

operasional bank semakin kecil, hal ini akan berpengaruh kepada kualitas bank yang 

meningkat, yang akan mencerminkan buruknya return bank tersebut. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Asna & Nugraha, 2006) dan (Heribertus Ari 

Bardono, 2011). Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa BOPO berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap return saham. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam 

penelitian ini adalah: 

Ho4: BOPO tidak berpengaruh negatif terhadap Return Saham 

Ha4: BOPO berpengaruh negatif terhadap Return Saham 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diperoleh 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menguji, menganalisis, 

serta menyimpulkan pengaruh LDR, CAR, ROA, dan BOPO sebagai variabel independen 

terhadap return saham sebagai variabel dependen pada bank umum konvensional periode 

2011-2015. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar 2.2 

berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangkan Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian (Gantino & Maulana, 2012) yang 

berjudul “Pengaruh ROA, CAR, dan LDR Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012”. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh Analisis Laporan Keuangan Bank 

Terhadap Return Saham Bank. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena 

serta hubungan-hubungannya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2015. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006). Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2011-2015. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah: 

 

1. Bank  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015  

2. Bank yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) secara berturut-berturut 

periode 2011-2015. 
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3. Bank yang mempublikasikan laporan pengungkapan LDR, CAR, ROA, BOPO secara 

berturut-turut selama  periode 2011-2015. 

4. Bank yang termasuk bank umum swasta nasional devisa yang memiliki harga saham 

aktif selama periode 2011-2015. 

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

1. Bank umum konvensional di BEI periode 2011-2015 30 

2. Bank yang tidak termasuk dalam bank umum swasta 

nasional devisa  selama periode  2011-2011 

(11) 

3. Bank yang  tidak memiliki harga saham yang aktif 

selama periode 2011-2015 

(1) 

4. Data perusahaan yang dapat dianilisis 18 

Sumber: www.idx.co.id, Olahan Penulis 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Kode Nama Perusahaan Tanggal Terdaftar di BEI 

AGRO BRI Agroniaga Tbk. 08-Agustus-2003 

BABP Bank MNC International Tbk. 15-Juli-2002 

BBCA Bank Central Asia Tbk. 31-Mei-2000 

BBKP Bank Bukopin 10-Juli-2006 

BBNP Bank Musantara Parahyangan Tbk. 10-Januari-2001 

BDMN Bank Danamon Tbk. 6-Desember-1989 

BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 21-November-2002 
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BNGA Bank CIMB  Niaga Tbk. 29-November-1989 

BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 21-November-1989 

BNLI Bank Permata Tbk. 15-Januari-1990 

BSIM Bank Sinarmas Tbk. 13-Desember-2010 

BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 01-May-2002 

INPC Bank Artha Graha International Tbk. 29-Agustus-1990 

MAYA Bank Mayapada International Tbk. 29-Agustus-1997 

MEGA Bank Mega Tbk. 17-April-2000 

NISP Bank OCBC NISP Tbk. 20-Oktober-1994 

PNBN Bank Panin IndonesiaTbk. 29-Desember-1982 

SDRA Bank Woori Saudara Indonesia Tbk. 15-Desember-2006 

Sumber:http://www.bi.go.id/ Olahan Penulis 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah suatu usaha untuk mendapatkan data yang valid dan akurat 

yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan pemecahan 

masalah. Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dapat mendukung penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai landasan 

penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, literatur, dan peraturan 

regulator terkait yang mendukung penelitian ini. Pada penelitian kepustakaan, data 

dikumpulkan dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal manajemen dan akuntansi, 

skripsi dan tesis internet, dan juga memperoleh data terbaru di media-media 

publikasi. 
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2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas, yakni mencari data mengenai hal-hal 

berupa catatan, transkirp, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan 

sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-

data sekunder yang relevan dengan penelitian ini, data didapatkan melalui laporan 

keuangan yang dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

 

3.4 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

 Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time 

series) dan seksi silang (cross section). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas 

beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011). Data yang  digunakan 

dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan  perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.5 Operasional Variabel  

 Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

variabel dependen, variabel independen. Menurut Sekaran dan Bougie (2013), variabel 

adalah segala sesuatu yang memiliki dan memberikan nilai yang bervariasi. 

3.5.1 Variabel Dependen 

 Dependent variabel (variabel terikat) atau disebut juga criterion variabel (variabel 

kriteria) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama bagi peneliti. Tujuan peneliti 

adalah memahami dan menggambarkan variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, 
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atau memprediksinya (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Return Saham 

Return merupakan  hasil dari suatu investasi. Hasil tersebut didapat dari perbandingan 

harga tahun sekarang diakumulasi dengan harga tahun sebelumnya. Menurut 

(Tandelilin, 2010), return saham dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan 

sebagai berikut : 

Return Saham =  
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

3.5.2 Variabel Independen 

 Independent variabel (variabel bebas) disebut juga predictor variabel (variabel 

prediktor) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau 

negatif (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Loan To Deposit Ratio 

  Menurut Kasmir (2014), LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah  rasio yang  

digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rumus LDR  

menurut Surat Edaran Bank Indonesia (2011): 

LDR =  
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

 𝐷𝑎𝑛𝑎𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 

 

2. Capital Adequacy Ratio Menurut Kasmir (2014), CAR adalah perbandingan  

rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai 

ketentuan pemerintah. Rumus CAR menurut Surat Edaran Bank Indonesia (2001): 

CAR=  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝐴𝑇𝑀𝑅  
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3. Return On Asset 

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2014) adalah rasio yang  

menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain 

itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh  

pendapatan. Rumus ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia (2001): 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

4. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

 Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) menurut 

Dr.(Cand.)Taswan, SE, M.Si. (2010) adalah  rasio yang mengukur efisiensi 

operasional bank,  dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan 

operasional. Rumus BOPO menurut  Surat Edaran Bank Indonesia (2001): 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Tabel 3.3 

Tabel Operasional Variabel 

No. Definisi Variabel Formulasi 
Skala 

ukur 

1. 

Return Saham 

merupakan hasil dari 

suatu investasi. 

(Tandelilin, 2010) 

Return Saham 

(Y) 

Return Saham = 
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡 − 1

 𝑃𝑡 − 1
 

(Tandelilin, 2010) 

Ratio 
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No. Definisi Variabel Formulasi 
Skala 

ukur 

2. 

Loan To Deposit Ratio 

merupakan rasio untuk 

mengukur komposisi 

jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan 

dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan. 

(Kasmir, 2014) 

Loan To Deposit 

Ratio 

(X) 

Rumus  LDR = 

LDR =  
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

 𝐷𝑎𝑛𝑎𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 

(Surat Edaran Bank Indonesia, 

2001) 

Ratio 

3. 

 Capital Adequacy Ratio 

Perhitungan Modal dan 

AktivaTertimbang 

Menurut Risiko 

dilakukan berdasarkan    

ketentuan Kewajiban 

Penyediaan Modal 

Minimum yang berlaku. 

(Kasmir, 2014) 

Capital 

Adequacy Ratio 

(X) 

Rumus CAR) = 

CAR=  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝐴𝑇𝑀𝑅  

(Surat Edaran Bank Indonesia, 

2001) 

Ratio 

4. 

Return On Asset 

mengukur kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba 

dengan menggunakan 

sumber-sumber yang 

dimiliki perusahaan 

seperti aktiva, modal, 

atau penjualan 

perusahaan.  

(Kasmir, 2014) 

Return On Asset 

(X) 

Rumus ROA : 

                       𝑅𝑂𝐴

=
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

(Surat Edaran Bank Indonesia, 

2001) 

Ratio 
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No. Definisi Variabel Formulasi 
Skala 

ukur 

5 

Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan 

Operasional mengukur 

efisiensi operasional 

bank dengan 

membandingkan beban 

operasional terhadap 

pendapatan operasional. 

(Dr.(Cand.)Taswan, SE, 

M.Si, 2010) 

Beban 

Operasional 

Terhadap 

Pendapatan 

Operasional 

(X) 

𝐵𝑂𝑃𝑂

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

(Surat Edaran Bank Indonesia, 

2001) 

Ratio 

Sumber: Data yang diolah kembali 

 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini meggunakan data panel. Data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dengan data seksi 

silang (cross section). Oleh karenanya, data panel memiliki gabungan karakteristik kedua 

jenis data tersebut, yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu 

(Winarno, 2011). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari annual report 

bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015 secara berturut-turut 

dengan populasi jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 bank 

dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun, maka data yang akan diolah merupakan 

data panel, yaitu data yang terdiri dari 18 data cross section  dan 5 time series. Ada beberapa 

jenis metode analisis data, diantaranya adalah Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Linier 

Berganda, dan Analisis Regresi Data Panel. 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

 Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi 
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mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Analisis ini hanya 

digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat 

memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan (Winarno, 2011). 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (mean), standar deviasi, 

nilai minimum, dan nilai maksimum.  

 Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. 

Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan, sedangkan 

minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan (Winarno, 

2011). 

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda    

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tiga model persamaan 

untuk menguji hipotesis pengaruh LDR, CAR, ROA, dan BOPO terhadap return saham bank 

umum konvensional. Model persamaan regresi liner berganda tersebut dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Model Penelitian 

  

 

 

Sumber : Olahan Penulis  

Keterangan: 

RS  : Return Saham 

LDR  :  Loan To Deposit Ratio     

 

RS i,t = β0 + β1.LDR i,t + β2.CAR i,t + β3.ROA i,t + β3.BOPO i,t + ε i,t 
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CAR  :  Capital Adequacy Ratio    

ROA  :  Return On Asset   

BOPO  : Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional   

β0  :  intercept  

β1, β2,β3 : Koefisien Regresi  

t  : Periode Tahun   

i  : Bank yang terdaftar di BEI 

ε   : Error 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

 Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang (Winarno, 

2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1990, merupakan data seksi silang 

(terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu. Ada tiga pendekatan 

yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu  Common 

Effect, Fixed Effect, dan Random Effect (Winarno, 2011). 

1. Pendekatan Common Effect 

Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini mengasumsikan bahwa 

data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang sesungguhnya, sehingga hasil dari  

regresi ini dianggap sama untuk semua objek pada semua waktu. 

2. Pendekatan Fixed Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam pengujian 

common effect, yaitu terdapat ketidaksesuaian model dengan keadaan yang 

sesungguhnya. Dalam pengujian ini mendefinisikan bahwa satu objek memiliki 

konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan 

koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu. 
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3. Pendekatan Random Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap. Tanpa menggunakan 

variabel semu, metode random effect menggunakan residual, yang diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar objek. Namun, untuk melakukan pengujian 

menggunakan metode ini ada satu syarat yaitu objek data silang harus lebih besar 

daripada banyak koefisien. 

 3.6.3.1 Jenis Penelitian Analisis Regresi Data Panel 

1. Uji Chow          

Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed 

effect (Ghozali, 2013). Uji chow dalam penelitian ini menggunakan program Eviews. 

Hipotesis yang dibentuk dalam Chow test adalah sebagai berikut: 

H0 : Model Common Effect 

Ha : Model Fixed Effect 

H0 ditolak (memilih model fixed effect) jika P-value lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, H0 

tidakdapat ditolak (memilih model common effect) jika P-value lebih besar dari nilai α. Nilai 

α  yang digunakan sebesar 5%.    

2. Uji Hausman        

 Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian, sehingga dalam 

pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model terbaik dengan menggunakan fixed 

random atau random effect. Oleh karena itu, pengujian ini dilakukan dengan mengajukan 

beberapa hipotesa sebagai berikut: 

-H0 : Model Random Effect  

-Ha : Model Fixed Effect  

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

adalah: 
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Jika nilai p-value > 5%, maka Ho tidak dapat ditolak (model fixed effect) 

Jika nilai p-value <5%, maka Ho ditolak (model random effect) 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho yang 

artinya data terdistribusi normal. 

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik    

3.6.4.1 Uji Normalitas    

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada beberapa uji 

untuk mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan uji 

Jarque-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera test adalah sebagai 

berikut: 

-Ho : Residual data tidak terdistribusi normal 

 -Ha : Residual data terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho yang 

artinya data terdistribusi normal. 

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas     

 Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel melibatkan 

beberapa variabel independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan 

regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen). 

Kondisi terjadinya multikolinier ditunjukkan dengan menghitung koefisien korelasi antar 

variabel independen. Apabila koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinieritas. 

Kondisi lain terjadinya multikolinieritas adalah dengan nilai R² tinggi, tetapi variabel 
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independen banyak yang menunjukkan nilai tidak signifikan. Adanya multikolinearitas 

masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai 

varian yang besar (Winarno, 2011). Menurut Gujarati (2010) indikator terjadinya 

multikolinieritas yaitu : 

1. R tinggi tapi sedikit rasio t signifikan. 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel-variabel penjelas. Jika korelasi 

berpasangan tinggi, maka ada kemungkinan terjadinya multikolinieritas. 

3. Dengan melakukan analisa corellation matrix untuk mengetahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen secara bersama sama mempengaruhi satu variabel 

independen lain. Masing-masing persamaan dihitung nilai F dengan rumus. Jika hasil 

dari correlation matrix antar variabel yang memiliki korelasi 0.85, maka model 

tersebut mengandung multikolinieritas. Namun jika korelasi yang dihasilkan dibawah 

0.85, maka model tersebut lolos uji mulltikolinieritas.  

3.6.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas 

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Gujarati, 2010). Model regresi yang baik 

adalah yang Homoskesdasitas atau tidak terjadi Heteroskedasitas. Kebanyakan data cross 

section mengandung situasi Heteroskedasitas, karena data ini menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). 

  Menurut Gujarati (2010) ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing–masing variabel independen. Hipotesis yang akan diuji 

yaitu: 
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 Ho = Tidak terdapat masalah  heteroskedastisitas di dalam  model penelitian 

 Ha = Terdapat  masalah  heteroskedastisitas di dalam  model penelitian 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2010) dalam membangun hipotesis 

diatas yaitu: 

 Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

 Ha tidakdapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square < 0.05 

 

3.6.4.4 Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time 

series) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi 

“gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Ada beberapa 

cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya 

dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pengujian Durbin-Watson dapat dilihat dalam 

gambar dan tabel berikut : 

Gambar 3.1  Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

 

  

    

0                 

dL               

 

Tolak Ho 

Autokorelasi 

Positif 

Tidak ada 

keputusan 

Tidak ada 

keputusan 

 

Tidak menolak H0 Tolak Ho 

Autokorelasi 

Negatif 
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d            2     4-dU               4-dL           4 

 Sumber: “Essentials of Econometrics” (Gujarati, 2010) 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model regresi linier bisa 

dilakukan dengan pendeteksian dengan percobaan Durbin-Watson (Uji DW) pengambilan 

keputusan dapat dilihat melalui tabel 3.4 Durbin-Watson berikut ini : 

 

 

 

Tabel  3.4 

Uji  Durbin-Watson: Aturan  Keputusan 

 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dL ≤  d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dL <  d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan 4 - dU ≤  d ≤ 4 - dL 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau  negatif 

Terima dU <  d < 4 - dU 

Sumber : Gujarati ( 2010) 

3.7 Uji Hipotesis   

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikasi variabel independen 

dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:
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3.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)   

Ghazali (2009) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah 

apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol. Sedangkan hipotesis alternatifnya (Ha) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau dapat dituliskan dalam persamaan: 

Ho : bi = 0, artinya variabel X secara partial tidak berpengaruh terhadap variabel Y 

Ha : bi ≠ 0, artinya variabel X secara partial berpengaruh terhadap variabel Y 

Jadi jika suatu parameter sama dengan nol (0), berarti variabel X secarapartial tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika suatu parameter tidak sama dengan 

nol (0), berarti variabel X secara partial berpengaruh terhadap variabel Y.  

Menurut Gujarati (2010), taraf signifikansi yang lazim digunakan antara lain 1%, 5%, 

dan 10%. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria 

probabilitas akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2010): 

a.   Jika probability < 0,05 maka berpengaruh signifikan 

b. Jika probability ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan 

3.7.2 Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

 Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji 

Determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variable independen. Nilai koefisien determinasi adalah berada di 

antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable-variable independen dalam 

menjelaskan variasi variable independen amat terbatas. Nilai yang semakin mendekati 1, 

berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 
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pengaruhnyakepada variabel dependen atau memberikan hampir semua informasi yang 

dibutukan untuk memprediksi variasi variable dependen.  

Adjusted R2 menyatakan proporsi atau perse ntase dari total variasi variabel tak bebas 

Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). Dengan menggunakan 

nilai adjusted R2 dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R2, 

nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variable independen ditambahkan 

kedalam model. Dalam kenyataan, nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun 

dikehendaki harus bernilai postif. Menurut Gujarati (2010), jika dalam uji empiris didapatkan 

nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Menurut Widarjono 

(2007), rumus R2 adalah sebagai berikut:  

R2  = 
𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
 = 

ẞ12∑𝑋2

∑𝑦2  

Dimana :  

R2 = Nilai Koefisien Determinasi  

RSS = Residual Sum Square  

TSS = Total Sum Square  

Sementara rumus untuk adjusted R-Square adalah sebagai berikut (Anderson, 12th 

edition):  

Adjusted R-Square = 1 – (1-R)  
𝑁−1

𝑁−𝑘
 

Dimana:  

N = Banyaknya Observasi  

k = Banyaknya variabel (Independen dan Dependen) 

 

 

 

 

BAB IV 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan data tersebut. 

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional periode 2011-2015. 

Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi 

sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

1. Bank umum konvensional terdaftar  di BEI periode 2011-

2015 

30 

2. Bank yang tidak termasuk dalam bank umum swasta nasional 

devisa  selama periode  2011-2015 

 

(11) 

3. Bank yang  tidak memiliki harga saham yang aktif selama 

periode 2011-2015 

(1) 

4. Data perusahaan yang dapat dianalisis 18 

Sumber: hasil olahan penulis 

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang terdapat didalam 

penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan informasi  terkait dengan jumlah sampel yang 

diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah atau median, nilai maksimum, nilai minimum, standar 

deviasi pada masing-masing variabel dependen maupun independen. Data yang terdapat 

dalam statistik deskriptif ini yaitu LDR, CAR, ROA, dan BOPO dalam bentuk rasio, dan 

return saham yang berbentuk delta tahunan return saham perbankan. Hasil statistik deskriptif 

dari variabel dependen maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini disajikan 

dalam tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 
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Statistik Deskriptif 

 RETURN LDR CAR ROA BOPO 

 Mean -0.013529 0.862883 0.169164  0.015900 0.850219 

 Median -0.060000  0.857100  0.157000  0.015700 0.857700 

 Maximum  2.050000 1.407200  0.457500  0.051400 1.146300 

 Minimum -0.460000  0.523900  0.101200 -0.016400 0.332800 

 Std. Dev.  0.341421  0.130175  0.051529  0.012246 0.127911 

Observations 59 59 59 59 59 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis  

Berdasarkan perhitungan yang telah tertulis pada tabel 4.2 maka dapat diketahui bahwa: 

1. Variabel return saham merupakan hasil dari suatu investasi, sebagai variabel dependen 

dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar -0.013529 dengan nilai 

tengah sebesar -0.060000, standar deviasi sebesar 0.341421. Return saham terbesar dimiliki 

oleh Bank Woori Saudara Indonesia sebesar 2.050000 dan return saham terkecil dimiliki 

oleh Bank Maybank Indonesia sebesar -0.460000. 

2. Variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini, LDR 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.862883 dengan nilai tengah sebesar 0.857100, 

standar deviasi sebesar  0.130175. LDR terbesar dimiliki oleh Bank Woori Saudara 

Indonesia sebesar 1.407200 dan LDR terkecil dimiliki oleh Bank Mega sebesar  0.523900. 

3. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki suatu bank. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini, CAR 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar  0.169164 dengan nilai tengah sebesar 0.157000, 

standar deviasi sebesar  0.051529. CAR terbesar dimiliki oleh Bank QNB Indonesia sebesar 

0.457500 dan CAR terkecil dimiliki oleh Bank MNC Internasional sebesar  0.101200.  

4. Variabel Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, 
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atau penjualan perusahaan. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini, ROA 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar  0.015900 dengan nilai tengah sebesar  0.015700, 

standar deviasi sebesar 0.012246. ROA terbesar dimiliki oleh Bank Woori Saudara Indonesia 

sebesar 0.051400 dan ROA terkecil dimiliki oleh Bank MNC Internasional  sebesar -

0.016400. 

5. Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang 

mengukur efisiensi operasional bank,  dengan membandingkan biaya operasional dengan 

pendapatan operasional.. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini, BOPO 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar  0.850219 dengan nilai tengah sebesar  0.857700, 

standar deviasi sebesar 0.127911. BOPO terbesar dimiliki oleh Bank MNC Internasional 

sebesar 1.146300 dan BOPO terkecil dimiliki oleh Bank Woori Saudara Indonesia  sebesar 

0.332800. 

4.3 Hasil Pengujian   

4.3.1 Penentuan Regresi Data Panel 

Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect, fixed effect, 

atau random effect dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman. 

4.3.1.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hipotesis yang 

dibentuk dalam Chow test adalah sebagai berikut : 

H0 : Model Common Effect 

Ha : Model Fixed Effect 

H0 ditolak (memilih model fixed effect) jika P-value lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, 

H0 tidakdapat ditolak (memilih model common effect) jika P-value lebih besar dari nilai α. 

Nilai α  yang digunakan sebesar 5%. .Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.3 sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Persamaan 

Effects Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section f 18.494180 (17,37) 0.0000 

Cross-section Chi-Square 132.809605 17 0.0000 

              Sumber: Eviews 7, data diolah penulis 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui probabilitas chi-square hasil regresi persamaan 

dengan fixed effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. 

Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dikatakan bahwa hasil regresi 

persamaan dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect dan dilanjutkan ke uji 

Hausman. 

4.3.1.2 Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian, sehingga dalam 

pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model terbaik dengan menggunakan fixed 

random atau random effect. Oleh karena itu, pengujian ini dilakukan dengan mengajukan 

beberapa hipotesa sebagai berikut: 

-H0 : Model Random Effect  

-Ha : Model Fixed Effect  

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

adalah: 

Jika nilai p-value > 5%, maka Ho tidak dapat ditolak (model fixed effect) 

Jika nilai p-value <5%, maka Ho ditolak (model random effect) 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho yang 

artinya data terdistribusi normal. 

Tabel 4.4 
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Hasil Uji Hausman 

Persamaan 

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-

Sq.d.f. Prob 

Cross-section random 58.923195 4 0.0000 

               Sumber: Eviews 7, data diolah penulis 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas Cross-section random hasil regresi 

persamaan dengan random effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 0.05. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dikatakan bahwa 

hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum melakukan analisis 

regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 4 asumsi yaitu uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji asumsi 

klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat 

menghasilkan hasil estimator yang baik. 

4.3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi persamaan 

terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal merupakan salah satu 

syarat untuk melakukan teknik analisi regresi data panel.  

Ada beberapa uji untuk mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah satunya 

dengan menggunakan uji Jarque-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jarque-

Bera test adalah sebagai berikut: 

-Ho : Residual data tidak terdistribusi normal 

 -Ha : Residual data terdistribusi normal 
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Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho 

yang artinya data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan dalam grafik 4.1 

berikut ini: 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram 

Sumber: 

Eviews 7 

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0.714971 lebih 

besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa residual data telah terdistribusi normal yang 

berarti tidak dapat menolak H0 dan menolak Ha. 

4.3.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier antar 

variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang 

diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam 

multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix, hasil dari correlation 

matrix antar variabel yang memiliki korelasi 0.85, maka model tersebut mengandung 

multikolinieritas. Namun jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model tersebut 

lolos uji mulltikolinieritas (Gujarati, 2010), dengan hasil seperti tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 

0

2

4

6

8

10

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 59

Mean       9.41e-19

Median   0.006689

Maximum  0.214966

Minimum -0.214966

Std. Dev.   0.096527

Skewness  -0.114966

Kurtosis   2.530862

Jarque-Bera  0.671027

Probability  0.714971
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Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 LDR CAR ROA BOPO 

LDR  1.000000  0.182120  0.100975 -0.222544 

CAR  0.182120  1.000000  0.025927 -0.076682 

ROA  0.100975  0.025927  1.000000 -0.960791 

BOPO -0.222544 -0.076682 -0.960791  1.000000 

   Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

 Hasil dari Uji Multikolinieritas menyebutkan terdapat korelasi yang tinggi antara 

variabel independen ROA dengan BOPO sebesar -0.960791, angka tersebut melebihi batas 

korelasi sebesar 0.85, sehingga hasil model tersebut mengandung multikolinieritas. Karena 

terdapat multikolinieritas dalam model tersebut, cara untuk mengatasi hal tersebut bisa 

dengan menghilangkan salah satu variabel independen yang memiliki hubungan linier yang 

kuat dengan variabel lain (Winarno, 2011). Variabel yang akan dihilangkan merupakan 

variabel yang memiliki pengaruh paling kecil terhadap return saham, dengan persamaan: 

Return Saham = ẞ0 + ẞ1.ROA 

Return Saham = ẞ0 + ẞ1.BOPO; 

Return Saham = -1.640163 + 24.90075.ROA 

Return Saham = -1.64 + 2.991148.BOPO 

Dari hasil persamaan diatas, bisa dilihat ẞ1 dari variabel ROA lebih besar dari ẞ1 

variabel BOPO, yang berarti variabel ROA lebih besar pengaruhnya terhadap return saham 

daripada variabel BOPO, sehingga variabel BOPO dihapus agar menghilangkan unsur 

multikolinieritas. Hasil dari penghapusan variabel BOPO sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 LDR CAR ROA 

LDR  1.000000 -0.003256 -0.088863 

CAR -0.003256  1.000000 -0.110545 

ROA -0.088863 -0.110545  1.000000 
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    Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan tidak adanya korelasi 

antar variabel independen karena nilai koefisien antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak 

terdapat unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini. 

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan residual 

dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi. 

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Park. Uji 

Park dengan melihat probabilitas koefisien masing–masing variabel independen. 

Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = Tidak terdapat masalah  heteroskedastisitas di dalam  model            penelitian 

 Ha =    Terdapat  masalah  heteroskedastisitas di dalam  model penelitian 

 Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2010) dalam membangun hipotesis 

diatas yaitu: 

 Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

 Ha tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square < 0.05 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas Hasil Regresi Persamaan 

Heteroskedasticity Test Uji Park 

Dependent Variable: LOG(RESID2) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 
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LDR 0.008361 0.007380 1.132841 0.2634 

CAR -0.008443 0.013414 -0.629410 0.5323 

ROA 0.098803 0.062400 1.583398 0.1205 

C -0.002999 0.006842 -0.438299 0.6633 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Hasil Uji Park pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien seluruh 

variabel diatas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini 

tidak dapat ditolak. Dengan demikian, penelitian ini tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

4.3.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya di 

mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan 

dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila: 

Tabel 4.8 

Aturan Keputusan Durbin Watson 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif Tak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Tak ada keputusan 4-dU ≤ d ≤ 4-dL 

Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Terima dU < d < 4-dU 

Sumber: Gujarati (2010), Data diolah penulis.  

Hasil regresi Uji Durbin Watson dengan menggunakan eviews ditunjuksn pada tabel 

4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Durbin-Watson 

Durbin-Watson Statistic   

DW-stat 2.286709 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 
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Hasil statistik pengambilan keputusan Durbin Watson ditunjukan pada gambar 4.2 

berikut ini: 

Gambar 4.2 

Hasil Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Autokorelasi 

Positif 
 

Daerah 

diragukan 
Tidak ada 

Autokorelasi 

Daerah 

diragukan 

Autokorelasi 

Negatif 

0       1.421       1.674 2.286709     2.326  2.579                4 

Sumber: Gujarati (2010), Data diolah penulis 

Hasil menunjukan 1.674 < 2.286709 < 2.326, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

dari uji autokorelasi ini diterima, tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini. 

4.3.3 Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 18 

perusahaan dan jumlah sampel selama periode 5 tahun sehingga keseluruhan observasi 

sebanyak 48, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

RS i,t = β0 + β1.LDR i,t + β2.CAR i,t + β3.ROA i,t + ε i,t 

Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model fixed effect pada 

persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari model regresi 

persamaan menggunakan data sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Persamaan 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

LDR 0.619780 0.273642 2.264927 0.0318 

CAR 0.305267 0.729422 0.418506 0.6789 

ROA 5.898534 2.553985 2.309541 0.0288 

C -0.754270 0.228257 -3.304478 0.0027 
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R-squared 0.969504 

0.946915 

42.91865 

0.000000 

2.286709 

Adjusted R-squared 

F-statistic 

Prob(F-statistic) 

DW-Stat 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data panel 

sebagai berikut: 

Return Saham = -0.754270 + 0.619780.LDR + 0.305267.CAR + 5.898534.ROA  

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

A. Apabila jumlah LDR, CAR, ROA diasumsikan konstan, maka rata-rata Return 

Saham sebesar -0.754270. 

B. Koefisien regresi untuk LDR sebesar 0.619780. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

setiap penambahan satu persen rasio LDR, besarnya return saham akan mengalami 

penambahan rata-rata sebesar 0.619780 dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 

C. Koefisien regresi untuk CAR sebesar 0.305267. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

setiap penambahan satu persen rasio CAR, besarnya return saham akan 

mengalami penambahan rata-rata sebesar 0.305267 dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

D. Koefisien regresi untuk ROA sebesar 5.898534. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

setiap penambahan satu persen rasio ROA, besarnya return saham akan 

mengalami penambahan rata-rata sebesar 5.898534 dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 
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4.3.4 Pengujian Hipotesis 

4.3.4.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel independen secara 

individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas ≥ 0.05 

Ha tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas < 0.05 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis yang diuji adalah bila probabilitas ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

Bila probabilitas < 0.05, maka Ha tidak dapat ditolak. Hipotesis 1 (Ha) dalam 

penelitian ini yaitu: rasio LDR berpengaruh positif terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 ditemukan nilai probabilitas 

LDR sebesar 0.0318 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, hal tersebut 

menunjukkan bahwa rasio LDR berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham, sehingga bisa dinyatakan bahwa H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. 

2. Hipotesis yang diuji adalah bila probabilitas ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

Bila probabilitas < 0.05, maka Ha tidak dapat ditolak. Hipotesis 1 (Ha) dalam 

penelitian ini yaitu: rasio CAR berpengaruh positif terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 ditemukan nilai probabilitas 

CAR sebesar 0.6789 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5%, hal tersebut 

menunjukkan bahwa rasio CAR tidak berpengaruh positif terhadap return saham, 

sehingga bisa dinyatakan bahwa H0 tidak dapat ditolak dan Ha ditolak. 

3. Hipotesis yang diuji adalah bila probabilitas ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

Bila probabilitas < 0.05, maka Ha tidak dapat ditolak. Hipotesis 1 (Ha) dalam 

penelitian ini yaitu: rasio ROA berpengaruh positif terhadap return saham. 
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Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.9 ditemukan nilai probabilitas 

ROA sebesar 0.0288 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, hal tersebut 

menunjukkan bahwa rasio ROA berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham, sehingga bisa dinyatakan bahwa H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. 

 

 

4.3.4.2 Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan kemampuan model 

untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji 

Determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah berada di 

antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable-variable independen dalam 

menjelaskan variasi variable independen amat terbatas. Nilai yang semakin mendekati 1, 

berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel dependen atau memberikan hampir semua informasi yang dibutukan untuk 

memprediksi variasi variable dependen. 

Tabel 4.11 

Hasil Adjusted R-squared 

Cross-section fixed Coefficient 

Adjusted R-squared 0.946915 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Dari data diatas bisa kita lihat hasil dari koefisien determinasi penelitian ini sebesar 

0.946915, bisa dikatakan angka tersebut hampir mendekati angka 1. Jadi variabel dependen 

yaitu return saham dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebesar 94.6915% oleh variabel 

independen yaitu LDR, CAR, dan ROA, sedangkan 5.3085% sisanya dijelaskan oleh variabel 
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lain diluar penelitian ini, seperti kebijakan pemerintah terkait ekonomi perbankan, 

pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi, krisis global, pasar saham, dan lain 

sebagainya yang mungkin mempengaruhi return saham perbankan. 

4.4 Analisis Hasil 

4.4.1 Pengaruh Loan To Deposit Ratio terhadap Return Saham 

Pengaruh rasio LDR terhadap return saham menunjukan hasil berpengaruh positif dan 

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil probabilitas regresi sebesar 0.0318 yang lebih 

kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang positif  menunjukan semakin 

besar rasio LDR dapat meningkatkan return saham suatu bank. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rosita, Muharam, & Haryanto, 

2014) LDR yang tinggi menunjukkan besarnya dana yang disalurkan dalam perkreditan 

sehingga bank akan memperoleh laba dari bunga kredit yang juga akan meningkatkan return 

saham bank, dan penelitian yang dilakukan (Asna & Nugraha, 2006) juga menyatakan 

aktivitas perbankan pada dasarnya adalah menarik dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya dalam bentuk kredit, sumber penghasilan perbankan adalah pendapatan 

bunga dari dana yang disalurkan (kredit), sehingga apabila proporsi pendapatan bunga lebih 

besar dari biaya bunga yang menjadi kewajibannya, maka laba yang akan diperoleh semakin 

besar. Dampaknya adalah nilai perusahaan menjadi semakin tinggi, dicerminkan dari 

kenaikan harga saham, sehingga investor akan memperoleh return yang lebih besar dari 

investasinya.. Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Rintistya Kurniadi, 2012) dimana 

LDR yang optimal, maka bank dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu 

memperoleh keuntungan. 

Disisi lain, penelitian ini bertentangan dengan penelitian (L, 2013) yang menyatakan 

bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini dimungkinkan 

karena tingkat LDR rata-rata industri perbankan di BEI pada tahun 2006 hingga 2008 hanya 
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mencapai 66,90%, cukup jauh dari standar LDR berkategori sangat baik, maka kemungkinan 

besar hal ini menyebabkan tingkat pengaruhnya tidak begitu terasa signifikan terhadap return 

saham.  

4.4.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Return Saham 

Pengaruh rasio CAR terhadap return saham menunjukan hasil berpengaruh positif dan 

tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil probabilitas regresi sebesar 0.6789 yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang positif  menunjukan 

semakin besar rasio CAR dapat meningkatkan return saham suatu bank. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Gantino & Maulana, 2012) CAR 

tidak berpengaruh secara parsial bukan berarti tidak mempunyai pengaruh sama sekali 

terhadap return saham. Hal ini penulis duga karena perbankan harus mengikuti Peraturan 

Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 8/27/DPNP dan harus mempublikasikan secara detail hal-hal yang berkaitan dengan 

modal dan aktiva tertimbang menurut risiko agar informasi tersebut dapat diserap oleh pasar 

sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam menganalisis saham 

perusahaan perbankan. Penelitian (Asna & Nugraha, 2006)  menyatakan CAR teruji tidak 

berpengaruh signifikan disebabkan karena nilai CAR perusahaan perbankan yang diamati 

secara keseluruhan berada jauh di atas rasio CAR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 8%, 

hal ini dapat dilihat dari rata-rata CAR perusahaan perbankan yang diamati yaitu 19,53%, 

sehingga investor tidak mempertimbangkan CAR sebagai kriteria dalam penentuan investasi 

karena keseluruhan bank dalam kondisi sehat. Hasil ini juga didukung oleh penelitian 

(Rintistya Kurniadi, 2012) yang menyatakan terdapat pengaruh tidak signifikan antara CAR 

dengan return saham.  

Disisi lain, penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Suardana, 2007) dan 

(Muammar Khaddafi, 2011) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap 
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return saham.  

4.4.3 Pengaruh Return On Asset Terhadap Return Saham 

Pengaruh rasio ROA terhadap return saham menunjukan hasil yang paling 

berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil probabilitas regresi 

sebesar 0.0288 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05.  Koefisien yang positif  

menunjukan semakin besar rasio ROA dapat meningkatkan return saham suatu bank. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Gantino & Maulana, 2012) yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kinerja perusahaan yang baik, maka 

akan menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi, tentunya investor akan 

menjatuhkan pilihannya pada saham yang memiliki reputasi yang baik karena investor 

ingin memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi dari investasinya. (Muhammad & 

Scrimgeour, 2014) menyatakan: 

ROA is the only accounting based measure that is positively statistically significant 

from a range of measures including its close counterpart measure ROE. It is pointing to 

the notion that stockholders are more concerned with the overall profitability of the firm 

compared to the return on their equity portion. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

(Bardono, HA, 2011) yang menyatakan ROA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. 

Disisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Asna & Nugraha, 2006) 

yang menemukan hasil tidak signifikan antara ROA terhadap return saham. Hal ini 

kemungkinan besar disebabkan karena investor lebih memperhatikan risiko eksternal 

dalam menentukan pilihan investasi pada saham, hal inilah yang menyebabkan ROA 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil yang didapatkan penelitian ini, Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Analisis Laporan Keuangan Bank..., Muhammad Reyhan, Ma.-IBS, 2017



151 

 

        Indonesia Banking School 
 

memiliki pengaruh positif terhadap tingkat return saham perbankan periode 2011-2015. LDR 

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan 

investasi. Umumnya, apabila tingkat likuiditas, yang dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rasio LDR tinggi, maka kinerja perusahaan akan dinilai baik pula oleh para 

investor. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi rasio LDR, maka akan semakin banyak 

kredit yang disalurkan oleh bank tersebut, sehingga akan semakin banyak pula pendapatan 

bunga kredit yang akan diterima. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh suatu bank, 

maka tingkat return saham dari bank tersebut juga akan semakin tinggi. Oleh sebab itu,  

perbankan harus memperhatikan kinerja keuangan yang mereka miliki, salah satunya dilihat 

dari tingkat LDR, jika ingin menarik perhatian investor, sehingga banyak investor yang akan 

menanamkan modalnya di bank tersebut. 

Return On Asset (ROA) berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini, memiliki 

pengaruh paling besar terhadap tingkat return saham perbankan periode 2011-2015. 

Umumnya, tingkat profitabilitas, yang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rasio ROA tinggi, maka kinerja perusahaan akan dinilai baik pula oleh investor. Tingkat 

profitabilitas yang tinggi mencerminkan pengelolaan aset yang dimiliki untuk menghasilkan 

pendapatan sangat baik oleh perbankan, yang mencerminkan kinerja keuangan bank sangat 

baik. Oleh sebab itu,  perbankan harus memperhatikan kinerja keuangan yang mereka miliki, 

salah satunya dilihat dari tingkat ROA, jika ingin menarik perhatian investor, sehingga 

banyak investor yang akan menanamkan modalnya di bank tersebut. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dalam penelitian tidak bisa dijadikan patokan 

untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat return saham perbankan periode 

2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rasio CAR tidak memiliki pengaruh 

terhadap tingkat return saham perbankan. CAR teruji tidak berpengaruh signifikan 

disebabkan karena nilai CAR perusahaan perbankan yang diamati secara keseluruhan berada 
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jauh di atas rasio CAR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 8%, hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata CAR perusahaan perbankan yang diamati, sehingga investor tidak 

mempertimbangkan CAR sebagai kriteria dalam penentuan investasi karena keseluruhan 

bank dalam kondisi sehat. Hal inilah yang menyebabkan CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham (Asna & Nugraha, 2006). Oleh karena itu, diperlukan bagi perusahaan 

perbankan untuk tidak hanya memperhatikan faktor-faktor internal dalam urusan kinerja 

perbankan, tapi juga memperhatikan faktor-faktor eksternal yang ada seperti faktor-faktor 

makroekonomi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan yang berupa rasio 

keuangan yaitu Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, dan Return  On Asset  

terhadap return saham pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2011-2015. 

Penelitian ini menggunakan 18 bank umum swasta nasional devisa. Berdasarkan analisis 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang Capital Adequacy 

Ratio, Loan To Deposit Ratio, dan Return  On Asset, BOPO hanya Loan To Deposit Ratio 

dan Return On Asset yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank 

umum swasta nasional devisa di Indonesia periode 2011-2015 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Rasio LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan, 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan 

(Kasmir, 2014). Dari hasil diatas, LDR berpengaruh positif  signifikan terhadap return 

saham. Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan atau penurunan rasio LDR merupakan salah 

satu variabel independen yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan variabel 

dependen yaitu return saham. 

2. Rasio CAR merupakan rasio yang mengukur modal dibandingkan dengan aktiva 

tertimbang menurut risiko (Kasmir, 2014). Dari hasil diatas, CAR tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan atau penurunan rasio CAR 
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merupakan variabel independen yang tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan 

variabel dependen yaitu return saham. 

3. Rasio ROA merupakan rasio yang menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan 

dalam perusahaan (Kasmir, 2014). Dari hasil diatas, ROA berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham. Hal ini menjelaskan bahwa kenaikan atau penurunan rasio ROA 

merupakan salah satu variabel independen yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan 

variabel dependen yaitu return saham. 

4. Rasio BOPO merupakan rasio yang mengukur efisiensi bank dengan membandingkan 

beban operasional terhadap pendapatan operasional (Dr (Cand.) Taswan). Dari hasil 

diatas, BOPO dihapus saat pengolahan data karena terdapat efek multikolinieritas 

(Winarno, 2010). Hal tersebut dikarenakan variabel BOPO dan ROA memiliki korelasi 

yang tinggi, sehingga variabel yang memiliki pengaruh paling kecil, yaitu BOPO dihapus. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang digunakan hanya dari sisi fundamental perusahaan perbankan yaitu, rasio 

likuiditas menggunakan Loan To Deposit Ratio, rasio solvabilitas menggunakan Capital 

Adequacy Ratio, rasio profitabilitas menggunakan Return On Asset dan Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan Operasional. 

2. Sampel yang digunakan hanya menggunakan bank umum swasta nasional devisa, tidak 

mencakup seluruh bank di Indonesia. 

3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011 – 2015. 

5.3 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya:  

1. Investor 
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Bagi para investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan perbankan, dapat 

mempertimbangkan rasio Return On Asset, karena sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan, ROA merupakan rasio yang paling berpengaruh terhadap return saham. Hal 

ini dikarenakan rasio keuangan  pada perusahaan perbankan menggambarkan  kinerja 

keuangan perusahaan perbankan tersebut.  

2. Perusahaan Perbankan  

Sebaiknya perusahaan perbankan terus menjaga kinerja keuangan terutama nilai ROA (Return 

On Asset) yang positif, agar dapat menarik minat investor dalam menanamkan modalnya 

untuk investasi pada perusahaan perbankan. Dengan harapan bahwa apabila banyak 

investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut, mampu 

meningkatkan harga saham setiap tahunnya sehingga mampu meningkatkan 

pengembalian yang berupa return saham. 

3. Akademisi 

Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel eksternal perusahaan perbankan 

seperti, kebijakan pemerintah terkait ekonomi perbankan, pertumbuhan ekonomi, tingkat 

suku bunga, inflasi, krisis global, pasar saham, dan lain sebagainya yang mungkin 

mempengaruhi return saham perbankan selain dari sisi eksternal perbankan. 
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LAMPIRAN 1 

DATA PENELITIAN 

BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA 

Bank Tahun Return LDR CAR ROA 

BRI Agroniaga Tbk. 2011 -0.30 0.66 0.16 0.01 

Analisis Laporan Keuangan Bank..., Muhammad Reyhan, Ma.-IBS, 2017



159 

 

        Indonesia Banking School 
 

BRI Agroniaga Tbk. 2012 0.25 0.82 0.15 0.02 

BRI Agroniaga Tbk. 2013 -0.20 0.87 0.22 0.02 

BRI Agroniaga Tbk. 2014 -0.13 0.88 0.19 0.01 

BRI Agroniaga Tbk. 2015 -0.06 0.87 0.22 0.02 

Bank MNC Intl 2011 -0.21 0.85 0.10 -0.02 

Bank MNC Intl 2012 0.58 0.79 0.11 0.00 

Bank MNC Intl 2013 -0.21 0.80 0.13 -0.01 

Bank MNC Intl 2014 -0.37 0.80 0.18 -0.01 

Bank MNC Intl 2015 -0.17 0.72 0.18 0.00 

BCA 2011 0.25 0.62 0.13 0.04 

BCA 2012 0.14 0.69 0.14 0.04 

BCA 2013 0.05 0.75 0.16 0.04 

BCA 2014 0.37 0.77 0.17 0.04 

BCA 2015 0.01 0.81 0.19 0.04 

Bank Bukopin  2011 -0.11 0.85 0.13 0.02 

Bank Bukopin  2012 0.07 0.84 0.16 0.02 

Bank Bukopin  2013 0.02 0.86 0.15 0.02 

Bank Bukopin  2014 0.21 0.84 0.14 0.01 

Bank Bukopin  2015 -0.07 0.86 0.14 0.01 

Bank Nusantara Parahyangan  2011 0.06 0.85 0.13 0.02 

Bank Nusantara Parahyangan  2012 -0.04 0.85 0.12 0.02 

Bank Nusantara Parahyangan  2013 0.14 0.84 0.16 0.02 

Bank Nusantara Parahyangan  2014 0.56 0.85 0.17 0.01 

Bank Nusantara Parahyangan  2015 -0.19 0.90 0.18 0.01 
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Bank Danamon 2011 -0.28 0.98 0.18 0.03 

Bank Danamon 2012 0.38 1.01 0.19 0.03 

Bank Danamon 2013 -0.33 0.95 0.18 0.03 

Bank Danamon 2014 0.20 0.93 0.18 0.01 

Bank Danamon 2015 -0.29 0.88 0.20 0.01 

Bank QNB Indonesia 2011 -0.32 0.75 0.46 0.00 

Bank QNB Indonesia 2012 -0.03 0.87 0.28 -0.01 

Bank QNB Indonesia 2013 -0.35 1.13 0.19 0.00 

Bank QNB Indonesia 2014 -0.09 0.93 0.15 0.01 

Bank QNB Indonesia 2015 -0.29 1.13 0.16 0.01 

Bank CIMB Niaga 2011 -0.36 0.94 0.13 0.03 

Bank CIMB Niaga 2012 -0.10 0.95 0.15 0.03 

Bank CIMB Niaga 2013 -0.16 0.94 0.15 0.03 

Bank CIMB Niaga 2014 -0.09 0.99 0.16 0.01 

Bank CIMB Niaga 2015 -0.29 0.98 0.16 0.00 

Bank Maybank Indonesia 2011 -0.46 0.89 0.12 0.01 

Bank Maybank Indonesia 2012 -0.04 0.87 0.13 0.02 

Bank Maybank Indonesia 2013 -0.23 0.87 0.13 0.02 

Bank Maybank Indonesia 2014 -0.33 0.91 0.16 0.01 

Bank Maybank Indonesia 2015 -0.18 0.85 0.15 0.01 

Bank Permata 2011 -0.24 0.83 0.14 0.02 

Bank Permata 2012 -0.03 0.90 0.16 0.02 

Bank Permata 2013 -0.05 0.89 0.14 0.02 

Bank Permata 2014 0.19 0.89 0.14 0.01 
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Bank Permata 2015 -0.37 0.88 0.15 0.00 

Bank Sinarmas  2011 -0.33 0.70 0.14 0.01 

Bank Sinarmas  2012 -0.17 0.81 0.18 0.02 

Bank Sinarmas  2013 0.07 0.79 0.22 0.02 

Bank Sinarmas  2014 0.41 0.84 0.18 0.01 

Bank Sinarmas  2015 0.16 0.78 0.14 0.01 

Bank Of India Indonesia 2011 0.00 0.86 0.23 0.04 

Bank Of India Indonesia 2012 1.60 0.93 0.21 0.03 

Bank Of India Indonesia 2013 -0.58 0.94 0.15 0.04 

Bank Of India Indonesia 2014 0.69 0.88 0.15 0.03 

Bank Of India Indonesia 2015 2.27 0.82 0.24 -0.01 

Bank Artha Graha 2011 -0.10 0.82 0.13 0.01 

Bank Artha Graha 2012 0.15 0.87 0.16 0.01 

Bank Artha Graha 2013 -0.17 0.89 0.17 0.01 

Bank Artha Graha 2014 -0.13 0.88 0.16 0.01 

Bank Artha Graha 2015 -0.19 0.81 0.15 0.00 

Bank Mayapada 2011 0.08 0.82 0.15 0.02 

Bank Mayapada 2012 1.38 0.81 0.11 0.02 

Bank Mayapada 2013 -0.19 0.86 0.14 0.03 

Bank Mayapada 2014 -0.32 0.81 0.10 0.02 

Bank Mayapada 2015 0.04 0.83 0.13 0.02 

Bank Mega  2011 0.10 0.64 0.12 0.02 

Bank Mega  2012 -0.04 0.52 0.17 0.03 

Bank Mega  2013 0.17 0.57 0.16 0.01 
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LAMPIRAN 2 

OUTPUT EVIEWS 

  STATISTIK DESKRIPTIF 

 RETURN LDR CAR ROA BOPO 

 Mean -0.013529 0.862883 0.169164  0.015900 0.850219 

 Median -0.060000  0.857100  0.157000  0.015700 0.857700 

 Maximum  2.050000 1.407200  0.457500  0.051400 1.146300 

 Minimum -0.460000  0.523900  0.101200 -0.016400 0.332800 

Bank Mega  2014 -0.02 0.69 0.15 0.01 

Bank Mega  2015 0.64 0.65 0.23 0.02 

Bank OCBC NISP 2011 -0.36 0.87 0.14 0.02 

Bank OCBC NISP 2012 0.42 0.87 0.16 0.02 

Bank OCBC NISP 2013 -0.20 0.92 0.19 0.02 

Bank OCBC NISP 2014 0.11 0.94 0.19 0.02 

Bank OCBC NISP 2015 -0.06 0.98 0.17 0.02 

Bank Panin Indonesia 2011 -0.32 0.80 0.18 0.02 

Bank Panin Indonesia 2012 -0.19 0.88 0.15 0.02 

Bank Panin Indonesia 2013 0.05 0.88 0.15 0.02 

Bank Panin Indonesia 2014 0.77 0.95 0.17 0.02 

Bank Panin Indonesia 2015 -0.30 0.99 0.20 0.01 

Bank Woori Saudara Indonesia 2011 -0.24 0.82 0.13 0.03 

Bank Woori Saudara Indonesia 2012 2.05 0.84 0.15 0.03 

Bank Woori Saudara Indonesia 2013 0.33 1.41 0.28 0.05 

Bank Woori Saudara Indonesia 2014 0.29 1.01 0.22 0.03 

Bank Woori Saudara Indonesia 2015 -0.04 0.97 0.19 0.02 
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 Std. Dev.  0.341421  0.130175  0.051529  0.012246 0.127911 

Observations 59 59 59 59 59 

 

  UJI CHOW 

Persamaan 

Effects Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section f 18.494180 (17,37) 0.0000 

Cross-section Chi-Square 132.809605 17 0.0000 

 

 UJI HAUSMAN 

Persamaan 

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-

Sq.d.f. Prob 

Cross-section random 58.923195 4 0.0000 

 

 UJI NORMALITAS 

 

 

 UJI MULTIKOLINIERITAS SEBELUM MENGHAPUS BOPO 

 LDR CAR ROA BOPO 

LDR  1.000000  0.182120  0.100975 -0.222544 

CAR  0.182120  1.000000  0.025927 -0.076682 

ROA  0.100975  0.025927  1.000000 -0.960791 

BOPO -0.222544 -0.076682 -0.960791  1.000000 

 

0

2

4

6

8

10

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 59

Mean       9.41e-19

Median   0.006689

Maximum  0.214966

Minimum -0.214966

Std. Dev.   0.096527

Skewness  -0.114966

Kurtosis   2.530862

Jarque-Bera  0.671027

Probability  0.714971
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 UJI MULTIKOLINIERITAS SETELAH MENGHAPUS BOPO 

 LDR CAR ROA 

LDR  1.000000 -0.003256 -0.088863 

CAR -0.003256  1.000000 -0.110545 

ROA -0.088863 -0.110545  1.000000 

 

 UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test Uji Park 

Dependent Variable: LOG(RESID2) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 

LDR 0.008361 0.007380 1.132841 0.2634 

CAR -0.008443 0.013414 -0.629410 0.5323 

ROA 0.098803 0.062400 1.583398 0.1205 

C -0.002999 0.006842 -0.438299 0.6633 

 

 UJI AUTOKORELASI 

 Autokore

lasi 

 Positif 

  

Daerah 

diragukan 
Tidak ada 

Autokorelasi 

Daerah 

diragukan 

Autokorelasi 

Negatif 

0       1.421       1.674 2.286709     2.326  2.579                4 

 UJI REGRESI 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

LDR 0.619780 0.273642 2.264927 0.0318 

CAR 0.305267 0.729422 0.418506 0.6789 

ROA 5.898534 2.553985 2.309541 0.0288 

C -0.754270 0.228257 -3.304478 0.0027 

R-squared 0.969504 

0.946915 

42.91865 

Adjusted R-squared 

F-statistic 
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Prob(F-statistic) 0.000000 

2.286709 DW-Stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 
 

 

PERSONAL DETAILS 

 

Full Name : Muhammad Reyhan 

Sex : Male 

Place, Date of Birth  : Jakarta, October 7th 1994 
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Nationality : Indonesia 

Religion : Moslem 

Marital Status : Single 

Height, Weight : 170 cm, 95 kg 

Phone, Mobile : 082110313595 

Email : reyhan_7oct@ymail.com 

 

 

 

PERSONALITIES 

 

Discipline, eager to learn, open minded person, good listener, work in under 

pressure situation, ability to work in a team and individual, good ability to learn 

and focus, self motivated, and time management. 
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EDUCATIONAL BACKGROUND 
 

2012 - Present STIE Indonesia Banking 

 

Management) 

School, Jakarta (Majoring 

2009 - 2012 SMAN 60, Jakarta 
   

2006 - 2009 SMPN YASPORBI I, Jakarta 
   

2000 - 2006 SD YASPORBI I, Jakarta 
   

 

 
 

COURSE AND TRAINING 

 

2015 Training Mini Banking 

Training Credit Analyst 

Training Basic Treasury 

Training Trade Financing 

Training Effective Selling Skill 

2014 Training Mandiri Mini Bank 

2013 Training Rindam Jaya Military 

2012-2013 English For Business and Banking, George Manson University 

2012 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia 

Banking School 
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ORGANIZATION EXPERIENCES 

 

2013-2014 Head Division of MIBAKMAR, SENAT Mahasiswa Indonesia 

Banking School  

2013 Committee of Stock Simulation 

2013 Committee of IBS Supercup V 
 

2013 Committee of Business and 

Marketing Competition 

 

WORKING EXPERIENCE 

 

2015 Internship at KPw Bank Indonesia 

Cirebon 

 2016 Internship at Kementerian Perhubungan 

 

 
SKILLS 

 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

 

2. Zahir Accounting 

 

3. Software Analysis Literate (Eviews) 

 

4. Internet Searching Capability 
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