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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). 

I.Pendahuluan 

 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. 

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 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). 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 return saham. 

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



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 seperti 
informasi harga dan volume (Tandelilin, 2010). 

 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. 
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 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. 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. 

Sedangkan rasio BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional), merupakan 
rasio yang mengukur efisiensi operasional bank,  dengan 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). 

Dari latar belakang penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh  (Gantino & Maulana, 2012) untuk 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 Swasta 
Nasional Devisa periode 2011-2015”. 
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II. Tinjauan Pustaka 

II.1. Landasan Teori 

II.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

 Asumsi dari signaling theory adalah para manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih 
akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak 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). 

 

II.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. 

 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. 

 

II.1.3 Return Saham 

 Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut Samsul (2006), return 
adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi. 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 
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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 :  

Return=  𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =  
(𝑃𝑖,𝑡−𝑃𝑖,𝑡−1)

𝑃𝑖,𝑡−1
 

Dimana:   

Pi,t = harga saham sekarang.   

Pi,t-1 = harga saham sebelumnya. 

 

II.1.4 Loan To Deposit Ratio 

 LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan 
dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 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). LDR yang tinggi berarti bank semakin tidak likuid, tetapi dari 
pandangan investor, semakin besar tingkat LDR berarti semakin besar kredit yang diberikan, 
sehingga semakin besar juga pendapatan dari bunga kredit yang akan meningkatkan profitabilitas 
bank tersebut. 

II.1.5 Capital Adequacy Ratio 

 CAR merupakan rasio untuk mengukur 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) (Kasmir, 2014). CAR yang tinggi berarti bank mempunyai kemampuan untuk mengatasi 
kemungkinan kerugian akibat perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. 

II.1.6 Return On Asset 

 ROA merupakan rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba 
dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Kasmir, 2014). 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 bukti investor dapat 
mengharapkan keuntungan yang berasal dari deviden. 

II.1.7 Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

 BOPO merupakan rasio yang mengukur efisiensi operasional bank, dengan 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). 
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II.2. Pengembangan Hipotesis 

II.2.1. Pengaruh LDR 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. 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 akan memperoleh laba dari 
bunga kredit. 

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. Berdasarkan hasil 
penelitian Rosita, Muharam, & Haryanto (2014) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif 
signifikan terhadap return saham. 

Ha1: Loan To Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap return saham 

 

II.2.2. Pengaruh CAR Terhadap Return Saham 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio keuangan untuk mengukur permodalan. CAR 
yang tinggi berarti bank mempunyai kemampuan untuk mengatasi kemungkinan kerugian akibat 
perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. 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. Berdasarkan hasil penelitian Muammar Khaddafi (2011) menunjukkan 
bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 

Ha2: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap return saham 

 

II.2.3. Pengaruh ROA 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. 

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. Berdasarkan hasil Gantino 
dan Maulana (2012) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 

Ha3: Return On Asset berpengaruh positif terhadap return saham 

 

II.2.4. Pengaruh BOPO Terhadap Return Saham 

 Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang 
mengukur efisiensi operasional bank,  dengan membandingkan biaya operasional dengan 
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pendapatan operasional. Jika semakin besar rasio ini, berarti manajemen semakin beroperasi kurang 
efisien sehingga laba akhirpun akan semakin kecil. 

 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. Berdasarkan hasil Heribertus Ari Bardono (2011) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh 
negative signifikan terhadap return saham. 

Ha4: BOPO berpengaruh negatif terhadap Return Saham 

 

III. Metodologi Penelitian 

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum swasta nasional devisa di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2015. Tabel 3.1 (lampiran) menunjukkan jumlah 
observasi yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan 
(purposive sampling) adalah sebanyak 18 observasi. 

 

III.1. Operasional Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini variabel dependen menggunakan Return Saham, sedangkan variabel 
independen menggunakan rasio Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, 
dan BOPO. Tabel 3.2 (lampiran) menunjukkan table operasional variabel dari penelitian ini. 

 

III.2. Model Penelitian 

 Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

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

Keterangan: 

RS  : Return Saham 

LDR  :  Loan To Deposit Ratio     

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 
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IV. Analisis dan Pembahasan 

IV.1. Statistik Deskriptif 

 Tabel 4.1 (lampiran) menunjukkan bahwa return saham memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 
-0.013529 dan nilai standar deviasi sebesar 0.341421. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai mean  
lebih rendah dibandingkan nilai median, maka data return saham terdistribusi kurang baik. Mean LDR 
sebesar 0.862883 dengan standar deviasi sebesar 0.130175. Hasil ini menunjukkan nilai mean lebih 
besar daripada nilai standar deviasi yang berarti data LDR terdistribusi dengan baik. Mean CAR 
sebesar 0.169164 dengan standar deviasi sebesar 0.051529. Hasil ini menunjukkan nilai mean lebih 
besar daripada nilai standar deviasi yang berarti data CAR terdistribusi dengan baik. Mean ROA 
sebesar 0.015900 dengan standar deviasi sebesar 0.012246. Hasil ini menunjukkan nilai mean lebih 
besar daripada nilai standar deviasi yang berarti data ROA terdistribusi dengan baik. Mean BOPO 
sebesar 0.850219 dengan standar deviasi sebesar 0.127911. Hasil ini menunjukkan nilai mean lebih 
besar daripada nilai standar deviasi yang berarti data BOPO terdistribusi dengan baik. 

 

IV.2. Asumsi Klasik dan Analisis Data Panel 

 Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memenuhi 
syarat uji normalitas. Tetapi saat melakukan uji asumsi klasik (Multikolinieritas, Autokorelasi, dan 
Heteroskedastisitas) data memiliki unsur multiokolinieritas. 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 dihapus merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kecil terhadap variabel dependen 
yaitu return saham.  

 Return Saham = -1.640163 + 24.90075.ROA 

Return Saham = -1.64 + 2.991148.BOPO 

  Variabel yang memiliki pengaruh lebih kecil terhadap return saham adalah variabel BOPO, 
sehingga dengan menghapus BOPO data tidak lagi mengandung unsur multikolinieritas. Teknik 
regresi data panel yang digunakan untuk mengestimasi model common effect, fixed effect, dan 
random effect. Dalam penelitian ini, setelah melakukan uji chow dengan estimasi fixed effect sehingga 
dilanjutkan dengan uji hausman, penelitian ini menggunakan teknik fixed effect. 

 

IV.3. Pembahasan Hipotesis 

 Tabel 4.2 (lampiran) menunjukkan hasil dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, berdasarkan 
hasil uji regresi data panel variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 
0.946915 atau 94.6915%. Hal ini dapat dilihat dari nilai Adjusted R² yang dihasilkan.  

 Berdasarkan hasil regresi, variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio LDR, maka juga 
akan meningkatkan tingkat return saham dari suatu bank tersebut. Pada dasarnya aktivitas bank yaitu 
menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Apabila lebih banyak dana 
yang disalurkan dalam bentuk kredit, maka pendapatan bank dari bunga kredit semakin besar. 
Dampaknya adalah nilai bank tersebut akan meningkat dicermikan melalui nilai saham yang 
meningkat, sehingga investor akan menerima return yang lebih besar dari investasinya. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rintistya Kurniadi, 2012) yang menyatakan bahwa LDR 
berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap return 
saham. Hal ini menunjukkan naik atau turun nilai dari CAR tidak berpengaruh terhadap naik atau turun 
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nilai return saham. CAR tidak berpengaruh terhadap return saham dikarenakan nilai keseluruhan CAR 
bank yang diteliti berada diatas batas minimal CAR menurut Bank Indonesia sebesar 8%, sehingga 
investor tidak terlalu mempertimbangkan CAR sebagai kriteria dalam penentuan investasi 
keseluruhan bank dinilai dalam kondisi yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Asna 
& Nugraha, 2006) yang menyatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. 

 Variabel Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return 
saham. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio ROA, maka juga akan semakin 
meningkatkan return saham dari suatu bank tersebut. ROA pada dasarnya rasio yang menilai kinerja 
dengan cara menghitung besar pendapatan bank yang dihasilkan melalui penggunaan aset yang 
dimiliki. Maka semakin baik kinerja bank yang digambarkan oleh rasio ROA, juga akan semakin 
meningkatkan tingkat profitabilitas yang dimiliki bank. Dampak dari hal tersebut yaitu meningkatnya 
ketertarikan investor untuk menaruh investasinya kepada bank yang memiliki kinerja serta 
profitabilitas yang baik, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor akan return yang lebih 
besar dari investasinya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Gantino & Maulana, 2012) yang 
menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 

IV.4. Implikasi Manajerial 

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

V.1. Kesimpulan 

 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. 

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. 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 merupakan variabel independen yang tidak 
mempengaruhi kenaikan atau penurunan variabel dependen yaitu return saham. 

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. 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. 

V.2. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan variabel dari faktor fundamental 
saja. Sampel yang digunakan hanya mencakup bank umum swasta nasional devisa saja, tidak 
mencakup seluruh bank yang ada di Indonesia, serta hanya menggunakan periode dari tahun 2011 
sampai 2015. 

V.3. Saran 

 Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Investor 

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. 
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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 

 

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

1. Bank umum swasta nasional devisa 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 dianilisis 18 

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

 

Tabel 3.2 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 

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 
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No. Definisi Variabel Formulasi 
Skala 
ukur 

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 

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 

  

Tabel 4.1 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 
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Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel 

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 
0.000000 
2.286709 

Adjusted R-squared 

F-statistic 

Prob(F-statistic) 

DW-Stat 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 
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